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El pilot de la Volta a Catalunya amb els millors

ciclistes torna a sortir de Mataró dimarts
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Disposem de refineria pròpia i treballem sense intermediaris.

COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES  

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles, 

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

PLATA

La valoració més justa. 
Analitzem les seves peces i fem una taxació 
d’acord amb la cotització actual del mercat. 

Peces antigues, noves o trencades.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur
Totes les principals marques d’alta rellotgeria 

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur

Mataró Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

TAN SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

206.000€

PERFECTA UBICACIÓN
Ref. 12768 PERAMÀS: Jto. ronda principal, 
perfectamente en calle cial. Buen piso 87m2, 
buena imagen, ascensor. 3 dor. (2 dob). Salón 
comedor, balcón. Cocina como nueva. Baño + 
aseo. Aire Acondic. bomba frío y calor. Puertas 
cedro, jto. servicios, transportes y colegios!!!!

T

350.000€

CASA A 4 VIENTOS
Ref. 12779 CERDANYOLA NORTE/LLAN-
TIA: Casa a 4 vientos, parc. 400m2 aprox. 
Garaje 2 vehículos. Zona ajardin. Salón come-
dor. Cocina. Baño compl. Tza solarium 70m2, 
1ª pl. 2 habitaciones parte posterior. Realmen-
te singular y diferente (huerto, zona para ani-
males) Bien conserv. Sin reformas recientes.

T

248.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO-Z/MARÍTIMA: Piso 
95m2, buena imagen y pocos vecinos. As-
censor, excelente estado, 4 hb ( 2 dobles) 
Salón 26m2. Balcón exterior. Cocina office 
equipada. Galería posterior. Baño completo 
más aseo, Aire Acondicionado y calefacción 
eléctrica. Muy bien situado!!!                                             

T

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

249.000€

PISO DEFINITIVO
Ref. 12865 VIA EUROPA: Bonito piso de 
reciente construc. Ascensor. Piso soleado y 
muy buena orientación. 105m2, salón come-
dor de 24m2, balcón exterior. Gran cocina 
office con galería. 4 dormit. (2 dobl). 2 baños 
completos. Calefacción. Suelos gres. Parking 
incluido. Pocos vecinos!!

T 262.000€

DEFINITIVO
Ref. 12874 Z/PL.ITALIA: Fabuloso piso, mejor 
que nuevo!!. 100m2, gran salón com. 30m2, 
balcón exterior. 3 dor. (2 muy amplios). 2 ba-
ños compl., (1 suitte). Gran cocina office. Ga-
lería. Vivienda muy luminosa y exterior. Mejor 
que nuevo. Ascensor. Parking y trastero!

T

149.000€

PARKING OPCIONAL
Ref. 12886 CIRERA: Reciente construcción 
con ascensor, bonito piso 1/2 altura, exterior, 
zona tranquila, impecable, 2 dormitorios. Sa-
lón comedor cuadrado y luminoso. Cocina 
equipada. Baño compl. ducha. Calefacción. 
Trastero indep. Zona comunit., barbacoa y 
juegos. Parking opc. Como nuevo!!

T

158.000€

IMAGEN IMPECABLE
Ref. 12887 CERDANYOLA NORD: Piso en 
calle semi peatonal. Buen piso. Moderna 
construcción y pocos vecinos. 70m2. 2 dor-
mitorios dobles. Salón com. 20m2. Balcón 
exterior. Cocina semi-abierta e impecable. 
Baño con ducha. Calefacción. Carp. interior 
de roble. Exteriores de aluminio. 

T

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: De las mejores ocasiones. 95m2, alto ascensor 
y buena imagen. Bien distribuidas, luminosidad y perfecta imagen. 4 dorm. Salón 
comedor amplio e indep. Balcón buenas medidas. Gran cocina perfecta, office Baño 
compl.+ aseo. Gres. Carp. ext. aluminio blanco. Armarios empotrados. Calefacción!! 

T
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Opinió: Lluís Martí

Si alguna cosa s’aprèn en els primers compassos 
de la paternitat, és que, de cop i volta, els dies pas-
sen molt lents i els anys comencen a passar molt 
ràpid. Tan fugaços que arribem a dubtar si n’hem 
tret algun pessic de saviesa de tot plegat; perquè 
tant se val si algú més novell ens pregunta quan 
es pot treure el bolquer o quan comencen a tornar 
sols de l’escola, que a tot respondrem invariable-
ment amb un immisericorde “això ja ho anireu 
veient”. Tot va tan ràpid que, de cop i volta, tornes 
a trobar-te altra vegada resseguint un calendari 
de portes obertes, llistes, barems i sortejos amb 
la sensació d’haver-ho fet no fa pas tant, abans 
de verifi car que calen ben bé els dits de les dues 
mans per datar-ho amb exactitud.

Malgrat restar alertats de la pròpia velocitat de cre-
uer, començar la ronda de visites ens serveix per 
certifi car l’abisme que separa, afortunadament, els 
instituts actuals de les estructures rònegues (en tots 
els sentits) que vàrem viure els pares dels actuals 

Triar (altre cop)

L’ENQUESTA

T'agrada el cartell de 
Les Santes 2018?

55,3 % No.
44,7 % Sí.

LA PREGUNTA

Dones suport al moviment 
de Marea de pensionistes?

VOTA L'ENQUESTA A:

adolescents. Una prova més, i en van tantes, de que el 
nostre passat tendeix inexorablement a assemblar-se 
més al dels nostres pares que no pas al dels nostres fi lls.

És una bona notícia constatar aquesta (r)evolució, ni 
molt menys fi nalitzada però que acredita l’esforç rea-
litzat, més encara quan les dotacions pressupostàries 
no són ni de bon tros les pròpies del país que diem que 
volem ser. Sí, deixant en quarantena tot el que tenen 
de posada en escena les jornades de portes obertes. 
Però és bo sortir-ne amb la sensació que els centres 
de secundària comencen a encomanar-se de l’explo-
sió de vida que els hi entra per les portes. A l’hora de 
triar centre, com sempre, cadascú serà una mica esclau 
de les seves fílies i fòbies, incloent-hi aquesta vegada 
també les del protagonista de torn, i sumant-hi noves 
incerteses i pors de nova fornada lligades a l’edat, als 
canvis d’entorn i d’amistats, etc. No canvia res, en tot 
cas, del que escrivia nou anys –ja!– enrere: que cal ser 
conscients de com de tènue pot resultar l'empremta 
que deixa l'escola si les famílies hi deleguem l’exclu-
sivitat en l'educació; que cal assumir que el futur dels 
fi lls es tria cada dia.

SERRA LA VELLA

Al Tot comptem plegats les setmanes que queden fi ns Pasqua retallant 
cama a cama les set potes de la imatge que Mia Puig ha fet per aquest 
2018 i que presideix la Plaça de la Peixateria.

SERRA LA VELLA

Davant de tot
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FUMATA BLANCA
Unanimitat per fer venir El Corte Inglés a canvi de 
refer Can Fàbregas com a Casa de Les Santes
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El futur Angeleta ja té esbós
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 Foto antiga Les portades

Els Dansaires del Maresme

de les ballades on participaven.

Hi veiem, d'esquerra a dreta: 
Joan Villà, Francesc Malé, Alfred 
Malé, Manel Escandell, Jaume 
Espinalt i Joan Duran a la fila su-
perior. I Adoració Collado, Pepita 
Verdaguer, Montserrat Punyet, 
Pepita Brilles i Dolors Paredes, a 
la filera inferior. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 De la mà de Dolors Paredes, re-
cuperem la singladura de la colla 
sardanista Dansaires del Maresme 
que a cavall de les dècades dels 50 
i els 60 del segle passat, fa més de 
sis dècades, participaven en di-
ferents concursos de sardanes. A 
la foto veiem els joves entre 15 i 
16 anys amb el seu uniforme un 
diumenge al migdia abans d'una 
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CUIDA LA CIUTAT 
COM CUIDES 
EL TEU GOS

Porta’l sempre lligat als espais públics i a la via pública, excepte 
a les zones destinades al seu esbarjo. Els gossos potencialment 
perillosos han d’anar lligats i amb morrió. 

Esbandeix els orins amb aigua per tal de garantir la salubritat 
de l’espai públic i evitar la degradació del mobiliari urbà.

!

!

!

Recull els excrements, tant a la via pública com a les àrees d’es-
barjo. S’han de recollir i llençar al contenidor gris o en una pape-
rera destinada a aquesta finalitat, i dins d’una bossa ben tancada.

Les persones propietàries d’un animal són les responsables dels danys, 
els perjudicis i les molèsties que aquest pugui ocasionar. L’Ordenança 
municipal sobre tinença, protecció i control animal estableix les sancions 
per les infraccions.

Podeu consultar l’ordenança completa a www.mataro.cat

Ajuntament de Mataró
@matarocat



Mataró espera a la Volta i a Marc Soler
El ciclista de Vilanova i la Geltrú, que ve de l'històric triomf a la París-Niça, ha de 
treballar al servei d'Alejandro Valverde i Nairo Quintana en un Movistar favoritíssim

Volta a Catalunya: Cugat Comas

 Per cinquè any consecutiu, el 
nom de Mataró s'associarà al de la 
Volta Ciclista a Catalunya. La 98a 
edició d'aquesta prova per etapes 

torna a situar la capital maresmen-
ca, dimarts, com a punt de sortida 
de la segona de les seves set etapes i 
propiciarà, de nou, que l'impactant 
pilot dels millors equips del món, 
prengui el Camí de la Geganta en 

un ritual que l'afi ció mataroni-
na ja considera fi xa, a mitjans de 
març. Aquesta afi ció, a més, tin-
drà enguany un al·licient afegit al 
de les darreres sortides i és que la 
Volta començarà dilluns a Calella 

PÀGINES ESPECIALSCiutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Antonio Granados va morir el passat mes de juliol després d’una 
vida dedicada al ciclisme. Va ser president del Club Ciclista 
Iluro des de la seva creació, l’any 1986, fins a la seva mort, i 
anteriorment va competir aconseguint ser campió d’Espanya 
de ciclomàster (1985, 1986, 1987) i subcampió d’Espanya de 
tàndem per a deficients visuals fent d'acompanyant de Soledad 
Ibáñez (1991). Abans de la sortida de la segona etapa es farà 
un reconeixement a la tasca d’Antonio Granados pel ciclisme 
a la ciutat de Mataró.

Un record per a  
Antonio Granados, home 
de ciclisme a Mataró

amb un nom subratllat per sobre 
la resta i per raons òbvies. Estem 
parlant de Marc Soler.

El ciclista de Vilanova i la Geltrú 
arriba a la "seva" Volta convertit en 
la nova sensació. La raó és que ve 
de guanyar, de forma imponent i 
atacant en la darrera jornada, la 
prestigiosa París-Niça. Aquesta 
prova és considerada com la més 
important entre les d'una setmana, 
al llarg del calendari. I Soler l'ha 
guanyat, amb 24 anyets, a la matei-
xa edat que ho va fer un tal Miguel 
Indurain. Com perquè dimarts no 
estigui tothom pendent d'ell.

Soler, caut i aprenent, ja va ser 
un dels grans animadors de la Volta 
de l'any passat on fins i tot va sem-
blar el més fort pujant al temible 
Mont Caro que el guanyador fi-
nal, Alejandro Valverde. A priori, 
el vilanoví ha de fer de gregari del 
propi murcià i de Nairo Quintana. 
El seu Movistar acumula tres dels 
asos que rodaran per les carrete-
res catalanes en una competició 
que tindrà en les arribades a La 
Molina i Vallter 2.000 els seus epi-
sodis decisius.

Els altres al·licients
Amb Contador retirat i el britànic 
Chris Froome –amb un positiu 
detectat i seguint competint amb 

impunitat– fent un altre itinerari 
per preparar el Giro, els altres cor-
redors més buscats dimarts pels 
mataronins també seran ciclistes 
de primeríssima fila. 

El segon classificat al Tour 
Rigoberto Urán,  l'italà Fabio Aru  
(liderant l'Emirates), l'irlandès-
català Dan Martin o el sabadellenc 
David de la Cruz, entre d'altres.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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El sabadellenc ve de guanyar 
per segon any seguit l'etapa 
de Niça de la carrera al sol i 
tindrà totes les ganes de ser 
protagonista a Catalunya.

De la Cruz

Els noms propis de la Volta 2018

Una llegenda de la bicicleta 
que, després d'una duríssima 
caiguda al Tour 2017, ha tornat 
com una rosa. Si competeix és 
sempre favorit. No nota l'edat.

Valverde

En totes les carreres del món el 
cap de files –sigui qui sigui– de 
l'Sky és favorit. Si ho és algú de 
la capacitat del germà bo dels 
Henao, Sergio, encara més.

Henao

El colombià del Movistar és 
un dels millors escaladors del 
món i ja ha anunciat que en-
guany regularà per millorar 
prestacions al Tour.

Quintana

El nord-americà de BMC ha 
donat mostres clares de no ser 
corredor per grans voltes. Les 
mateixes que pot ser del tot 
eficaç en voltes com aquesta.

Van Garderen

Ha guanyat la París-Niça i això 
el converteix en home a seguir, 
si bé tenint a Valverde i Nairo 
a l'equip és probable que sigui 
un gregari de luxe al Movistar.

Soler

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER DEL PARC 48, MATARÓCARRER DEL PARC 48, MATARÓ

MARCA A ESCOLLIR:

MARCA A ESCOLLIR:

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

PROPERAMENT ENS TRASLLADEM A:

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.

AIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

Instal·lació inclosa
25KW

1.365€
CALDERA DE CONDENSACIÓ

OFERTA!

Ciutat
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L'holandès ha quedat eclip-
sat per l'explosió del fenomen 
Dumoulin. Però això el conver-
teix en un possible tapat allà 
on competeix. Fet favorable.

Kruijswisjk

El colombià semblava estancat 
però el Tour 2017 l'ha revalo-
ritzat com a gran competidor, 
algú a tenir sempre en compte. 
Si disputa, tindrà opcions.

Urán

El colombià establert a 
Andorra és irregular, en la més  
clara tradició del seu país. Però 
si olora una oportunitat, mos-
sega. Un atrevit de la carretera.

Chaves

L'italià ha escollit l'Emirates 
com a destí i voldrà tornar-los 
la confiança amb victòries de 
prestigi. Quan està bé ataca. El 
veurem actiu a la Volta?

Aru

El veterà belga no és favorit a 
la general però de ben segur 
que es colarà en escapades i 
ho batallarà tot. Per això és un 
dels preferit de l'afició local.

De Gendt

Thibaut Pinot ja pot ser con-
siderat un veterà, un corredor 
regular i sobretot pencaire que 
s'ha fet a sí mateix. I que mai 
defuig les ocasions d'atacar.

Pinot

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Volta Ciclista: Cugat Comas

 Aquest dimarts alguns escolars 
sortiran escopetejats de classe. Els 
qui treballen, potser, s'ho faran 
venir bé per sortir. Els qui ja estan 
jubilats hauran aprofi tat i ja bada-
ran per la zona de la sortida des 
d'hores abans. I si coneixen algú 
que li agradi molt el ciclisme no li 
posin cap fi ta a l'agenda. Com ja és 
una tradició pròpia més de la Volta, 
la gran prova catalana ciclista es 
farà seu el Camí de la Geganta, a 
punt perquè a la una es doni per 
vàlida la sortida neutralitzada i els 
millors ciclistes del món deixin la 
ciutat enrere, tot buscant anar a 
parar a Valls.

La Volta Ciclista a Catalunya farà dues voltes al circuit perquè l'afició mataronina 
gaudeixi del pilot durant més minuts

El Camí de la Geganta es torna-
rà a omplir d'afi cionats i badocs 
al voltant dels luxosos autobu-
sos d'on es faran pregar els ciclis-
tes, camí del control de fi rmes. 

Dimarts al migdia, cita amb els ciclistes

La sortida de 'La Volta' des de Mataró sempre aconsegueix molt d'ambient Daniel Ferrer

L'expectació a la sortida mata-
ronina sempre és alta i, enguany, 
es veurà recompensada amb més 
presència ciclista, ja que es faran 
dues voltes a un circuit urbà.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

La segona etapa de la Volta sortirà de Mataró a les 13 h

Recorregut: Surt des del Camí de la Geganta i fa dues voltes 
per Camí de la Geganta - pl. d’Espanya - pg. de Carles Padrós 
- av. del Velòdrom - ctra. de Cirera - pl. de França - Via d’Eu-
ropa - pl. de Granollers.

Segueix per Rda. O’Donnell, plaça de Manuel Serra i Xifra, Av. 
de Lluís Companys, Porta Laietana i la N-II.

El recorregut que faran:
doble volta al circuit

Ciutat núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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L’oportunitat 
de viure un dels 
esdeveniments 

més grans 
del ciclisme 

de molt a prop

Etapa 2: 
Mataró-Valls

www.mataro.cat I Tel. d’atenció ciutadana:  010* I Facebook: Ajuntament de Mataró I Twitter: @matarocat
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. Preu segons operador. De 8 a 19 h, de dilluns a divendres, excepte festius.

Recorregut   

Surt a les 13 h des del Camí de la Geganta i fa dues voltes per Camí de la Geganta - 
pl. d’Espanya - pg. de Carles Padrós - av. del Velòdrom - ctra. de Cirera - 
pl. de França - Via d’Europa - pl. de Granollers. Segueix per rda. de Leopoldo O’Donnell - 
pl. de Manuel Serra i Xifra - av. de Lluís Companys - Porta Laietana - N-II

Afectacions al trànsit Entre les 9.15 i les 14 h  el Camí de la Geganta quedarà 
tallat al trànsit des del carrer dels Pirineus fi ns a l’avinguda del Corregiment de Mataró. 
A les 13.15 h es reobrirà la circulació del recorregut, excepte al Camí de la Geganta 
que s’obrirà a les 14 h

a Mataró 
dimarts 20 de març 
13 h / Camí de la Geganta 

Volta_TOTMATARO.indd   1 13/3/18   12:38



Reformes
i bricolatge
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Casa teva necessita 
més que retocs

Bon moment per modernitzar 
instal·lacions, adaptar espais o 
aprofitar canvis d'instal·lacions i 
donar un nou aire a casa nostra

Fer reformes a casa és com posar-se a règim 
per perdre pes. No n'hi ha prou amb què sigui 
un projecte o un propòsit, cada cop és més 

evident que fa falta i arriba un moment en què toca 
fer un pensament. Ara, precisament pel moment de 
l'any en què ens trobem, pot ser adient de seure un 
moment i refl exionar sobre totes aquelles actuaci-
ons que havies pensat per casa teva i que has anat 

ajornant. Com sempre, agafa paper i llapis, prioritza 
allò que necessitis i actua en conseqüència. En mans 
de professionals la teva casa pot girar com un mitjó. 
Ens posem mans a la feina.

Les reformes poden ser 
parcials i totals i han de 

ser vistes, també, com una 
inversió que donarà més 

valor al teu immoble
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El restlyling i la 
reforma, un nou estil

Darrerament reformar la llar o part 
d'ella s'ha posat molt de moda per 
aconseguir un nou aspecte més 
modern

Existeixen moltes empreses de reformes que 
ofereixen serveis per canviar l'aspecte del 
local, habitatge o de l'ofi cina per crear un 

espai nou, modern i diferent i un espai que, sobre-
tot, prometen que ens farà sentir i viure millor. Cal 
tenir en compte, però, que darrere les reformes no 
només hi ha el component estètic, sinó també que 
el nou aspecte serà un refl ex de qui som, quines són 
les nostres prioritats i com volem gaudir de l'espai.

En la llar restyling signifi ca un canvi en l'aspecte 
d'alguna estança o del conjunt del pis sense entrar 
en una reforma completa. Canviant la decoració de 
l'espai i alguns objectes, obtindrem l'efecte desitjat.

Després del gran boom que han viscut les reformes 
i el restyling, han nascut nombroses empreses i pro-
fessionals del sector que ofereixen els seus serveis 
per. Cal cercar un bon professional que compleixi 
les expectatives per no acabar amb un resultat que 
decebi al client. A més, cada vegada més, els clients 
volen prendre el control de la reforma o el canvi d'as-
pecte, donant indicacions precises, i decidint fi ns a 
l'última coma de la seva reforma. Sovint, els profes-
sionals es troben amb un marge mínim d'actuació.

Reformes i bricolatge
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La moda dels lofts

Van néixer a Nova York de la 
mà d'estudiants i artistes que 
aprofitaven naus industrials per 
viure a baix cost i s'han convertit 
en els habitatges de moda

Pisos de petites dimensions, amb un espai 
obert que actua com a cuina, menjador, sala 
d'estar i dormitori: així són els populars lofts. 

Aquests habitatges s'han convertit en l'opció esco-
llida per la majoria de persones que viuen en un 
pis petit i que volen reformar-lo per convertir-lo en 
un habitatge modern, funcional i que aprofi ti fi ns a 
l'últim racó d'espai.

Reformar la llar i convertir-la en un loft ofereix molts 
avantatges a part de l'aprofi tament de l'espai com, per 
exemple, que l'obertura de l'espai aporta una major 
lluminositat a l'estança. Eliminar el màxim nombre 
de parets permet una entrada més potent de llum 
natural que canviarà l'ambient de la llar. També cal 

destacar que crear un loft no té per què signifi car 
una pèrdua d'intimitat: l'espai del dormitori pot se-
parar-se de la sala amb un moble que doni intimitat 
al llit però mantingui la lluminositat.

L'origen dels lofts

Molts desconeixen que els primers lofts no eren 
espais de luxe, sinó que van néixer a Nova York de 
la mà d'artistes i estudiants que no podien assumir 
l'elevat preu dels lloguers. És per això que van optar 
per llogar velles naus industrials en desús que legal-
ment no podien ser habitades, per convertir-les en 
els seus lofts. Temps més tard, aquest moviment >

Reformes i bricolatge
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de les classes socials més baixes va ser adoptat pels 
amants de la moda, els quals volien simular un aire 
bohemi. Aquests els van convertir en petits espais 
de luxe on vivien amb comoditat.

La reforma

Aquells que vulguin fer una reforma i crear el seu 
propi loft, han de contractar uns professionals que 
estudiïn el tipus de llar i determinin quines parets es 
poden tirar a terra i quines formen part de l'estruc-
tura. A partir d'aquí, ens aconsellaran la distribució 
del loft i podrem començar la reforma. Un dissenya-
dor d'interiors ens ajudarà a redistribuir els espais 

de les classes socials més baixes va ser adoptat pels 
amants de la moda, els quals volien simular un aire 
bohemi. Aquests els van convertir en petits espais 
de luxe on vivien amb comoditat.

Aquells que vulguin fer una reforma i crear el seu 
propi loft, han de contractar uns professionals que 
estudiïn el tipus de llar i determinin quines parets es 
poden tirar a terra i quines formen part de l'estruc-
tura. A partir d'aquí, ens aconsellaran la distribució 
del loft i podrem començar la reforma. Un dissenya-
dor d'interiors ens ajudarà a redistribuir els espais 
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TOTA
L'ACTUALITAT

@totmataro

La climatització per 
sostre radiant

Per aquells que vulguin fer una 
reforma per millorar la climatitza-
ció de la llar, aquesta és una opció 
eficient i que estalvia combusti-
ble davant la instal·lació de terra 
radiant

Una alternativa cada vegada més utilitzada per 
cobrir les necessitats de climatització d’un 
habitatge és la calefacció per sostre radiant 

per circuit d’aigua calenta. L’efi ciència d’aquest siste-
ma es basa en l'elevat estalvi energètic a través de 
la transmissió de calor per radiació, que permet no 
desaprofi tar la calor. Aquest sistema de climatitza-
ció ja s'ha utilitzat des de fa més de mig segle en els 
països del centre i el nord d’Europa i ha demostrat 
ser molt efi cient. >

Reformes i bricolatge
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És el sistema de 
climatització preferit als 
països europeus de més 

mesos de fred

TOTA
L'ACTUALITAT

@totmataro

Caldera de funcionament igual

La gran novetat és la seva incorporació a l’entorn 
domèstic, per la qual es requereix una caldera com 
a font de calor i un fals sostre que incorpora en la 
seva part superior tubs i difusors tèrmics. La calde-
ra funciona exactament igual que en els sistemes 
tradicionals i l’aigua fl ueix per unes conduccions 
estàndard. La diferència és, però, que l’emissió de 
la calor es produeix mitjançant infraroigs.

Millor que el terra radiant

Un sistema de climatització semblant és el de terra 
radiant però el de sostre radiant presenta diversos 
avantatges davant d’aquest com, per exemple, que es 
necessita menys mà d'obra per a la seva instal·lació 
i que és més senzill de substituir. A més, l’estalvi de 
combustible és signifi catiu, ja que s’aconsegueix la 
mateixa temperatura ambient amb menor tempe-
ratura de l’aigua.

La tendència climatològica apunta a un progressiu 
canvi climàtic cap a condicions extremes pel que 
tenir sistema efi cient de climatització serà clau en 
clau de futur. 
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Els millors estils de 
cuina

Pels que vulguin una nova cuina 
a la seva llar, descobrim les cinc 
tendències d'interiorisme i 
decoració que mai passen de moda

Escollir una tendència d'interiorisme per a la 
reforma de la cuina, que respongui als nostres 
gustos i sigui funcional no és fàcil i és una 

decisió que pot costar un temps. Cal, però, no pre-
cipitar-se i decidir-ho amb calma per tal de prendre 
una decisió encertada, tant si es vol fer una reforma 
total com parcial. Escollir colors i elements que any 
rere any fi gurin a les revistes de disseny d'interiors 
és una aposta segura. A continuació ens proposem 
descobrir els cinc tipus de cuina que no passen mai 
de moda, una llista per donar idees sobre reformes 
i interiorisme a la cuina que mai falla. >
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La cuina oberta i 
l'americana són aquelles 
que no tenen parets que 

la separin d'altres 
habitacions

Els 5 principals estils de cuina

En primer lloc cal mencionar la cuina amb illa cen-
tral, un element que augmenta l'espai d'emmagat-
zematge, la zona per cuinar i es converteixen en el 
centre de vida d'aquesta estança. A més, si l'espai 
de la cuina és limitat, també s'hi pot instal·lar una illa 
central de menor grandària que s'adapti a la mida 
d'aquesta. Només cal mesurar l'espai, buscar mobles 
adequats i... "voilà", una cuina a mida amb illa central. 

En segon lloc tenim la cuina minimalista, un es-
pai senzill però amb una personalitat pròpia i amb 
els tocs de decoració que esculli el client. L'estil 
d'aquesta sol ser sobri, amb línies rectes i amb un 
gran ordre visual i s'utilitzen materials innovadors 
o d'acer. Seguim amb la cuina rústica, aquella que 
evita el futurisme i la modernitat, quedant-se amb els 
elements tradicionals de fusta, mobles amb relleu i 
electrodomèstics a la vista. Aquest estil genera una 
sensació de calidesa, és pràctic i visualment bonic. En 
quart lloc, destaca la cada cop més habitual cuina 
oberta o americana, aquelles que no tenen parets 
que la separin del menjador o sala d'estar. Per últim, 
cal mencionar la cuina en blanc i negre, un clàssic 
que mai passa de moda, el qual combina aquests 
dos colors bàsics i que s'adapta a tots els gustos i 
espais possibles. 

PG
F A Ç A N E S

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.

Av. Jaume Recoder 46
Mataró

Empresa
Familiar

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es

G

ARANTIA
G

ARANTIA

10
anys

ITE
Inspecció Tècnica
de l’Edifici

Fem:

FI
NA

NÇAMEN
T

FINANÇAMEN
T

FINANCERA
PG

F A Ç A N E S

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018

ESPECIAL BRICOLATGE 16-29.indd   15 14/03/2018   18:23



Redecorar amb pocs 
diners

Encara que el pressupost sigui 
baix, existeixen moltes maneres 
senzilles de canviar l'aspecte de la 
llar d'una manera visible i donar-li 
un toc especial.

Sovint podem cansar-nos de l'aspecte repe-
titiu de la nostra llar, sempre amb els ma-
teixos mobles, els mateixos colors i repetint 

elements decoratius. Per donar-li un toc diferent i 
canviar l'aspecte de manera radical, caldria invertir 
força diners en mobles nous i elements decoratius 
diferents, una despesa que sovint no volem o podem 

assumir. Tot i això, redecorar la llar pot ser barat i 
fàcil amb els següents trucs i consells pràctics que 
relatem a continuació.

Canviar l'aspecte

Es pot modifi car l'aspecte actualitzant els coixins que 
hi ha al sofà de casa, canviar-los les fundes perquè 
tinguin colors i estampats diferents o comprant un 
joc de llençols nous pel llit. O entapissar les cadires 
del menjador, canviar les cortines i persianes que 
hi ha davant les fi nestres o decorar les parets amb 
marcs de fotografi es de diferents dimensions o amb 
quadres artístics, són alguns dels trucs que canvi-
aran de manera ràpida i visible l'aspecte de la llar.

Reformes i bricolatge
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Canviar el color 
de casa

Pintar d'una tonalitat nova pot 
canviar per complet la percepció 
que ens transmet una habitació

Una manera de canviar l'aspecte de la 
llar de manera visible és repintant les 
parets de colors diferents perquè amb 

pocs litres de pintura, transformarem l'habita-
ció de cap a peus. Un altre truc és repensar els 
elements decoratius i funcionals dels quals 
disposem a la llar movent-los de lloc. Així 
doncs, per exemple, si canviem de lloc 
el sofà, la televisió i la taula del men-
jador, la sala d'estar lluirà diferent 
sense gastar ni un euro.

Perdre la por a la pintura

Respecte la pintura és important 
perdre-li la por. Tant si escollim 
fer-ho nosaltres com confi ar en 
professionals, hem de ser exigents 
amb l'aspecte de les nostres parets 
i atrevits amb el plantejament de 
canvis. Pintar fa mandra, sí, però 
els resultats sempre són evidents! 

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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El mosaic per al bany 
o la cuina

Són les rajoles clàssiques de tota la 
vida, les blanques, però s’utilitzen 
de manera diferent

Voleu saber quin és el mosaic de moda per al 
vostre bany o cuina i com aplicar-lo? Són les 
rajoles clàssiques de tota la vida, les blanques, 

però s’utilitzen de manera diferent, si abans es feia 
l’impossible perquè la junta no es veiés, ara s’accentua 
al màxim, amb un color fosc. Podeu utilitzar la matei-
xa rajola tant per al bany com per a la cuina, el seu 
look neutre fa que s’adapti a tot arreu, el toc original 
el dóna la junta que accentua el format de la rajola. 
Podeu escollir entre quadrades, hexagonals, rectan-
gulars, planes o bisellades amb una mica de volum.

Apliqueu-les com vulgueu, en terra i parets, fi ns i tot 
en els taulells de la cuina, podeu combinar diferents 
formats: al terra, un hexàgon; al taulell, un quadrat 
i a les parets, el rectangle. Podeu fer el mateix per 
revestir el bany, en terres, parets, banyera i taulell. 
També queda genial si combineu rajoles blanques amb 
negres, creareu un look monocromàtic de contrastos, 
el terra en negre i les parets blanques o combinar 
en el mateix revestiment els dos colors.

Totes aquestes idees són aplicables a qualsevol tipus 
de decoració, per a cases rústiques, o vintage, per a 
estils nòrdics o minimalistes, o per a lofts industrials 
i eclèctics; els complements són els que acabaran 
de donar la personalitat que busqueu.

Reformes i bricolatge
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L'harmonia 
i la vitalitat 
del Feng Shui

Es tracta d'una filosofia xinesa 
que ajuda a obtenir una casa 
simple i confortable, amb un espai 
net i lluminós i un flux d'energia 
positiva

Pels que vulguin redecorar o reformar la llar i vulguin obtenir un 
resultat ple de vitalitat, energia positiva i harmonia, els princi-
pis del Feng Shui són el millor aliat. És una fi losofi a xinesa que 

busca viure en una casa simple i còmode, on es prescindeixi d'elements 
inútils, amb una alta presència d'aigua, plantes i sol perquè l'energia 
fl ueixi lliurement. A continuació repassem les regles bàsiques d'aques-
ta fi losofi a xinesa que cada vegada més llars adopten per aconseguir 
un espai airejat, net i lluminós.

Set consells per aplicar-lo a casa

1. S'aconsella que tota la casa es buidi d'objectes que no s'utilitzen i 
que, com a norma general, les habitacions no tinguin més de la meitat 
d'espai ocupat per mobles.

2. L'ideal segons aquesta fi losofi a és que la porta d'entrada a la casa 
–la qual ha d'estar acompanyada de plantes i ha de ser de fusta– esti-
gui orientada cap al sud. Com que en molts casos això no és possible, 
s'aconsella posar una brúixola que enfoqui el sud a prop de la porta.

3. El llit ha d'estar orientat a la paret nord-est de l'habitació però no 
ha d'arribar a establir contacte directe amb aquesta.

4. Cal que el dormitori tingui els 
mobles simètrics i que el mirall si-
gui rodó i estigui a l'entrada.

5. La porta del bany ha d'estar sem-
pre tancada i es recomana que dins 
hi hagi una planta de clima humit.

6. Les cuines que donen al men-
jador de la casa i les delimitades 
només per una taula de fusta són 
les més recomanades. Cal saber 
que aquesta estança és una de les 
claus perquè uneix els elements 
bàsics del Feng Shui: el terra, la 
fusta, el foc, el metall i l'aigua. >

Reformes i bricolatge
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Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959

7. La cuina també ha de tenir fi nestres prop dels 
fogons perquè l'aire circuli. 

Els colors del Feng Shui

Els colors escollits per a la llar també tenen una gran 
infl uència en el Feng Shui. 

Així doncs, per exemple, el vermell és un color que 
serveix per atraure l'atenció cap a un punt però que 
s'ha d'utilitzar amb moderació. Per altra banda, el 
color marró o color terra és un bon aliat pel dormi-
tori i la sala d'estar perquè ens aporta tranquil·litat i 
descans i el blau és una bona opció per al dormitori 
perquè genera frescor i tranquil·litat. 

El rosa, per exemple, és un bon aliat per a aconse-
guir un efecte relaxant i el groc aporta alegria i bon 
ambient, una bona elecció per a la cuina.

L'aplicació d'aquest 
mètode és cada 

vegada més comuna 
a les nostres llars

més enllà de 
l'origen molt 

concret del mateix

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Trucs bàsics 
de 'primer de 
bricolatge'

Els més manetes se'ls sabran de 
memòria i aquells que ja odiaven 
la marqueteria a escola potser així 
s'atreviran amb les feines de casa.

Si us agrada fer bricolatge i encarregar-vos de 
les reparacions més freqüents a la llar, heu 
de tenir en compte aquesta sèrie de consells 

pràctics que us facilitaran molt aquesta tasca:

- Perquè un cargol entri més fàcilment, unteu-lo 
amb sabó. Si el cargol està oxidat, fi queu-lo dins un 
got amb coca-cola.

- Si les claus angleses s’han oxidat, deixeu-les un 
temps amb aiguarràs.

- Per absorbir la humitat i evitar l’oxidació, poseu 

un tros de carbó, guix o naftalina a la caixa d’eines.

- Per tallar la fusta contraxapada sense que es tren-
qui, poseu un tros de cinta adhesiva al lloc on voleu 
començar a serrar.

- Per afl uixar frontisses, fi queu oli en una llauna pe-
tita i apliqueu-lo a les frontisses.

- Perquè el tornavís no rellisqui, fregueu-ne la pun-
ta amb guix.

- Si esteu pintant i heu d’interrompre el treball, 
emboliqueu els pinzells amb plàstic, colleu-los per-
què no els quedi aire i es mantindran a punt durant 
moltes hores.

- Mai treballeu amb nens a prop, encara que penseu 
que no hi ha materials ni eines perilloses al seu abast.

- Aneu amb compte amb la utilització de les eines 
i sigueu especialment prudents amb l’electricitat.

Reformes i bricolatge
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Les APPS per ser 
un manetes

Descobrim diverses aplicacions 
mòbil que ens ensenyaran a fer 
bricolatge des de casa per persona-
litzar la nostra llar

Fa uns anys es va popularitzar l'expressió 
en anglès DIY, "do it by yourself" o fes-
ho tu mateix, que promou el bricolatge 

des de casa sense necessitat de ser un expert 
ni de contractar a algun professional. Per acon-
seguir-ho, però, necessitem accedir a consells, 
recomanacions i trucs que ens guiïn per obtenir 
un bon resultat. Amb el boom de les aplicaci-
ons mòbil o APP, ser un manetes és més fàcil. 

Descobrim a continuació algunes aplicacions 
adaptades tant als més manetes, com als més 
destralers:

Reformes i bricolatge
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'DIY Project Ideas' 

Una eina en format galeria plena d'idees pels que 
volen "crear alguna cosa original i única del no res". 
L'aplicació ofereix idees per a llars petites, grans jar-
dins, projectes per a fer amb nens i nenes, i molt més.

'Bricolaje palets'

Si tens palets de fusta vells i en desús i vols donar-los 
una nova vida, aquesta APP t'ensenya pas a pas 
com crear mobles de fusta reutilitzant els palets. 

Així doncs, aquests es podran convertir en mobles 
funcionals o en elements decoratius que donaran un 
nou aspecte a la llar de manera gratuïta i responsa-
ble amb el medi ambient.

'Bricolaje fácil App'

Invertir part del temps lliure en la llar per millorar-ne 
l'aspecte i convertir-te en un manetes és possible grà-
cies a aquesta aplicació, la qual es proposa resoldre 
dubtes, ajudar a realitzar tasques de reforma, oferir 
noves idees, treballar amb diversos materials, etc.

'Magicplan'

Si necessites saber les mides d'una estança o les ca-
racterístiques del teu pis per poder comprar mobles 
o reformar-ne elements, aquesta aplicació gratuïta 
és l'eina adient. Treballa amb la realitat augmentada 
per crear un pla del pis a partir de les fotos que fem 
de cada habitació.

'Dissenys de la pintura interio'

Una de les petites reformes més comunes que fem 
sense l'ajuda de professionals és la de pintar les 
parets de l'habitatge. Per a tots els inexperts en la 
matèria, aquesta APP informa dels problemes amb 
els quals ens podem trobar en pintar les parets i com 
evitar-los o solucionar-los. 

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Idees fàcils per 
reutilitzar els palets

Reutilitzar els palets és molt fàcil, 
només s'han de tenir ganes de fer 
una mica de bricolatge a casa i 
tenir les eines necessàries: pintu-
ra, un trepant, una barrina i unes 
cordes de soga fina

Si voleu descobrir algunes idees molt interes-
sants i funcionals per reutilitzar els palets de 
fusta, no us perdeu els consells per fabricar 

una taula penjada del sostre i unes pissarres decora-
tives molt originals i que podeu crear al vostre gust.

La taula penjada

En primer lloc, cal tenir cura que la fusta estigui ben 

Reformes i bricolatge
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Els tutorials d'internet 
poden ser el nostre gran 
aliat per convertir palets 

en moble: atreveix-te!

llimada i neta per seguidament pintar-la amb el co-
lor escollit o amb vernís per deixar-la més bonica. 
Aprofi teu per fer forats amb el trepant al sostre en 
els quatre punts dels quals penjarà la taula i fi xar-hi 
els suports que aguantaran el pes de la fusta. Un 
cop sec, cal col·locar les femelles amb la barrina, 
una a cada cantonada de la taula i preparar els qua-
tre fragments de corda que uniran el palet amb el 
sostre. Lligueu-los a les femelles i feu els nusos per 
enganxar-les al sostre i obtenir un gran resultat.

Les pissarres de fusta de palets

En aquest cas només cal separar els llistons dels pa-
lets, llimar-los, tallar-los amb la mida i forma que vul-
gueu i decorar-los amb total llibertat. Podeu decorar 
els llistons amb lletres, pintant-los i molt més i així 
es convertiran amb una pissarra de fusta particular.

Si pinteu la base de fusta amb diverses capes de 
color negre, amb la pintura especial per a pissar-
res de la marca Titan, aconseguireu que el palet es 
converteixi en una petita pissarra on escriure amb 
guix. D'aquesta manera, podreu utilitzar-la per apun-
tar-hi les tasques a fer, recordatoris, cites, la llista de 
la compra i qualsevol anotació que vulgueu. Doble 
reutilització! 

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

17 

de març

0.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 8 euros.  

'Y SI FUERA SANZ',
ELS GRANS ÈXITS D'ALEJANDRO SANZ

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Reverend Shawn Amos
Divendres 16 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Dins del Black Music Festival 2018. 
Concert d'un dels nous valors de 
l'escena blues internacional.

L. Paul
Divendres 16 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert del cantautor, presentant 
el seu EP 'Outis'. 

'Clàssics catalans'
Dissabte 17 març / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 

Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
Concert de l'Orquestra de Cambra 
Catalana dirigida per Joan Pàmies, 
i els solistes Assumpta Mateu (so-
prano) i Joan Espina (violí).

Dreamer’s Ball
Dissabte 17 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert amb les millors versions de 
rock de tots els temps. 

'Dues cares de la mateixa 
moneda'
Diumenge 18 març / 12h / Les 
Esmandies Casal (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Taquilla inversa
Concert a càrrec de 'Sons del Món' 
amb versions de rock català i cançó 
popular i tradicional.

Chus Navajo
Diumenge 18 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert en que presenta els seus 
temes i grans versions en format 
acústic. 

Curtcircuit: 'Els Amics de les 
Arts' + 'JU'
Divendres 23 març / 21h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 18€. Taquilla: 22€.
Una de les bandes clau del pop-
rock català presenta el seu últim 
treball 'Un estrany poder'.

'Who's that girl'
Dissabte 24 març / 0.30h / Sala 
Privat (c. Francesc Layret, 16. 
Mataró) / Entrada: 6€.
Concert tribut a Madonna.

Guia cultural

ELS GRANS ÈXITS D'ALEJANDRO SANZ

Un tribut al popular artista 
espanyol Alejandro Sanz, 

arriba aquest dissabte a Mataró. 
No us perdeu l'homenatge al 
músic ple de creativitat que ha 
triumfat amb grans èxits com 
'pisando fuerte' i el mític 'co-
razón partío'. Fran Valenzuela 
és l'encarregat de portar a 
terme el tribut acústic amb 
un estil que barreja els tocs 
fl amencs, amb aires de pop i 
sons que combinen tradició 
i modernitat.
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TEATRE I DANSA // 

'Billy Elliot'
Dies 17 i 18 març / Dissabtes 21h. 
Diumenges 18h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea: 
16€. Amfi teatre: 14€. També dies: 
24 i 25 març.
Conegut musical, de gran èxit a 
Londres i NY. Una producció de Sala 
Cabanyes, direcció Pere Vàzquez.

'La passió infantil'
Diumenge 18 març / 18h / Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada gratuïta amb donatiu
Representació a càrrec dels nens 
i nenes membres de l'Associació 
de la Passió Infantil de Mataró.

'Mala broma'
Diumenge 18 març / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 

Argentona) / Taq.: 17€. Ant.: 13€.
Comèdia negra de Jordi Casanovas, 
retrobament de 2 vells amics. 
Direcció: Marc Angelet. Amb Anna 
Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz.

'Els rústegues'
Diumenge 18 març / 18h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Entrada: 7€.
De Carlo Goldoni, a càrrec de 
Pierrot Teatre de Centelles. 46è 
Concurs de Teatre Amateur Premi 
Vila Arenys de Mar. 

'Bodas de sangre'
Dies 24 i 25 març / 20.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 26-28€.
De Federico García Lorca. Direcció 
d'Oriol Broggi. Parla sobre els 
grans temes de l’ésser humà: la 
vida, la mort i l’amor.

POESIA /

Notes i lletres
Divendres 16 març /  22h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Taquilla inversa.
Música i recital poètic a càrrec de 
Maria Teresa Bertran i Marc Egea.

Vermut poètic a la casa Puig 
i Cadafalch
Dissabte 17 març / 12h / Jardins 
Casa Puig i Cadafalch (Argentona)
Recital poètic, acompanyament 
musical i tastet de vi.

Rodolfo Quintà
Dimecres 21 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Dia Internacional de la Poesia. 
Recital de poemes propis i altres 
de García Lorca, Salinas, Margarit,... 

TEATRE /

'L'home inacabat'
Dissabte 17 març / 21h / Can Gassol 
(Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró) / 
Entrada: 6€. 
Espectacle al voltant de la fi gura 
de Josep Puig i Cadafalch, ens 
situa a Mataró l'any 1967. Text i 
direcció de Pere Anglas. 

 DISCONCERT /

'Zoom Musiqueta'
Diumenge 18 març / 17h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Col·laboració: 5€.
Banda mataronina amb fusió de 
reggae, funk i pop. Concert i disco-
teca, per a persones amb diversitat 
funcional. Organitza:  Entramat.  

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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INFANTIL /

'Creus que una escultura ha 
de tenir cara?'
Diumenge 18 març / 12h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró)
Activitat familiar per a infants a 
partir de 5 anys, visita a l'exposi-
ció i taller per fer una escultura.

familiar per conèixer la biblioteca.
Dimarts 20 març / 17.30h: 
L'hora del conte "Els invents de 
la Malvina", d'André Neves.

'On és el meu dibuix?'
Dissabte 17 març / 12h / Museu-
Arxiu Can Caralt (ctra. Sant Vicenç, 
14. Sant Andreu de Llavaneres)
Activitat familiar al museu amb 
visita, explicació de conte i taller 
d'ex-libris adreçada a infants més 
grans de 4 anys.

'Vestir d'etiqueta'
Diumenge 18 març / 12h / Can 
Marfà Museu (Passatge de Can 
Marfà, 1. Mataró)
Taller familiar d'experts en etique-
tatge tèxtil, adreçat a nens/es de 
5 a 12 anys. 

'Manualitats amb taps de suro!'
Dilluns 19 març / 18h / Bibloteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)
Taller creatiu per a nens i nenes 
d'entre 4 i 7 anys, a càrrec d'As-
sumpció Ramón. 

'Les papallones també volen 
poesia'
Dimecres 21 març / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte especial Dia de 
la Poesia, a càrrec de la Cia. La 
Minúscula. 

Buc de contes: 'Molt adormit, 
molt despert'
Dimecres 21 març / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració conte de Susanne StraÐer.

'Els Contes del llop'
Dijous 22 març / 18h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 3. Arenys 
de Mar)
Hora del conte amb Rosa Miró.

XERRADES I LLIBRES /

'Llevadores de Mataró. L'art 
de fer nèixer'
Divendres 16 març / 19.30h / 
Ateneu Popular Montse Mompart 
(ptge. Baldomer Vila, 13. Mataró)
Presentació del llibre de David 
Morgades i Clopés. 

INFANTIL // 

BiblioLab
Divendres 16 març / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
"La plastilina fa llums. Juguem amb 
l'electricitat", taller per a infants 
de 4 a 7 anys.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 16 març / 18h: El conte 
de la rotllana: "Crispi, el porquet 
que ho tenia tot", de Ted Dewan.
Dimecres 21 març / 17.30h: Art 
Time: 'Posem color als poemes', 
Dia internacional de la poesia.
Dijous 22 març / 17.30h: Els di-
jous a la biblio: "La vida dels mini 
herois", d’Olivier Tallec.  

Biblioteca Pompeu Fabra 
(pl. Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 16 març / 18h: Tallers 
a la biblio: "Agafem velocitat: fem 
cotxes propulsats!", per a nens/es 
de 7 a 10 anys.  
Dissabte 17 març / 11h: "Vine en 
família a la Pompeu", visita guiada 

FAMILIAR /

'Contes 1.0'
Diumenge 18 març / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 8€.
Espectacle familiar a càrrec de 
la companyia de teatre La Fuga. 
Objectes de contes clàssics habi-
ten atrapats a una casa lúgubre.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Vermut jove amb Estel Solé
Dissabte 17 març / 12h / Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró)
Estel Solé, actriu i escriptora, sobre 
la seva trajectòria professional.

'Jo sóc aquell que va matar 
Franco'
Dissabte 17 març / 18h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Joan-Lluís 
Lluís, premi Sant Jordi 2017.

'Un menú per al cervell'
Dimarts 20 març / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Parlem de 
salut", amb el Dr. Carles Paytubí, 
especialista en Medicina Interna.

'Empantanados'
Dimarts 20 març / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre de Joan 
Coscubiela, sobre la situació ac-
tual de la política catalana. 

'El patrimoni religiós de 
postguerra'
Dimarts 20 març / 19.30h / Ca 
l'Arenas (c. Argentona, 64. Mataró)
Conferència de Xavier Monjo, màs-
ter gestió del patrimoni eclesiàstic.

'L’aigua al Maresme'
Dijous 22 març / 19h / Casa Capell 
(Pg. Orfeó Mataroní, 15. Parc Central, 
Mataró) / Inscripció: 93.758.24.40.
Xerrada participativa, per celebrar 
el Dia Mundial de l’Aigua.

'No deixis mai de mirar al cel'
Divendres 16 març / 19h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran 3-5. 
Argentona)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Miquel Esteve, acompanyat 
de Lluís Bassas.

I Jornades Pedagògiques: 'Ús i 
abús de les noves tecnologies'
Divendres 16 març / De 8 a 14.30h 
i 16 a 19h / Institut Thos i Codina 
(Riera de Cirera, 57. Mataró)
Ponències, tallers i dinàmiques, 
projeccions, debats, música, per-
formance, murals, etc. 

Seminari 'Tempus Fugit'
Divendres 16 març / De 19 a 21h / 
Observatori Cosmos (C. Bonaire, 
25, àtic. Mataró): "Mirant en el 
temps", Observació astronòmica 
dirigida per Diego Rodríguez. 
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / 19.30h. 
Dimarts 20: "Les migracions 
d'ocells; entre el temps i l'espai", 
de Xavier Ferrer. Dimecres 21: "El 
temps geològic, les memòries de la 
Terra", d' Olga Margalef. Dijous 22: 
"El rellotge circadià i les plantes", 
de Lluïsa Moysset.

'Filosofía, identidad y consumo'
Dissabte 17 març / 19.30h / 
Ateneu Popular Montse Mompart 
(ptge. Baldomer Vila, 13. Mataró)
Conferència a càrrec de Lluís Pla 
Vargas (doctor en fi losofi a). Cicle 
de conferències "Idees i debats 
contemporanis". 

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

 807 117 010
 De dl. a dv. de 8 a 19 h 
 Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47 

> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25   

> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6 

> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

CONFERÈNCIA /

'Les arrels i el futur del comerç 
de Mataró II'
Dijous 22 març / 20h / Sala d'ac-
tes Fundació Iluro (c. Santa Teresa, 
61. Mataró)
A càrrec de Pilar González-Agàpito, 
escriptora. Organitza: UBM. Dins de 
la 2a Setmana del Comerç.
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'Entre tots, fem gran l’acolli-
ment: Tu pots ser la família 
que està esperant'
Dijous 22 març / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró) 
Xerrada informativa sobre acolli-
ment familiar.

VARIS /

Un poble empresonat - Mataró
Del 14 al 18 de març / Plaça Santa 
Anna (Mataró)
Actes artístics i culturals, de rei-
vindicació per l’alliberament dels 
presos polítics catalans.
Divendres 16: 11h, performance 
bufanda groga. 17h, Caldo amb 
Pep Salsetes. 19h, Acte 5 mesos 
empresonament dels Jordis, amb 
Antoni Baños. Actuació dels Músics 
de Terrassa. Col·loqui amb Marta 
Encuentra (ANC) i Lluís Mestres (ju-
rista). Dissabte 17: 11h, Xocolatada 
i actuacions de música Ramon 
Redorta, Circ Cronopis i pallasso 
Jordi Sabanni. 17h, Performance. 
18h, col·loqui amb Miquel Buch 
i Míriam Nogueras. 19h, actua-
ció grup havaneres Mestre d'Ai-
xa. Concert rapers. A continua-
ció, botifarrada i rom cremat. 
Diumenge 18: 11h, col·loqui amb Pep 
Riera i Antoni Llimona. 12h, Xou 
Cooking amb el "Nou-cents" i l’Àvia 
Remei. 14h, Fideuà. 17h, col·loqui 
amb Dante Fachin i Marc Serra. 
18h, Parlaments de cloenda amb 
familiars dels presos. Performance 
de dansa. 19.30h, concert grups 
Partidaris i la Coixinera.

RUTA /

'El patrimoni per mà dels 
experts'
Dissabte 17 març / 11h / Basílica 
de Santa Maria (Mataró) / Preu: 
25€. Reserva prèvia: 659132649.
Segona sessió: "Esgrafi at i escultu-
ra", a càrrec del Dr. Daniel Pifarré 
i la Dra. Isabel Marín.

XERRADA /

'Venç l'ansietat'
Dijous 22 març / 19h / Espai te-
rapèutic Maresme - Clínica Issa 
(c. Nou, 46. Mataró) / Gratuïta. 
Inscripció: 93 790 22 14. 
Xerrada a càrrec de Meritxell 
Bellatriu. Sessió per a persones 
que pateixen ansietat o estrés.

FESTES I FIRES //

Setmana Santa Mataró
Dissabte 17 març: 
• Trasllat de Jesús Captiu i Nostra 
Senyora dels Dolors. 18h des de 
la Casa de l'Avda. Perú, fi ns a la 
Basílica de Santa Maria. 
• Trasllat de Jesús Nazareno i 
Nuestra Señora de la Esperanza. 
18h des del C. Rosselló, fi ns a la 
Parròquia Maria Auxiliadora.
Diumenge 18 març: 
• Processó de la Coronació de la 
Verge de la Soledat. 17.30h des 
del Passatge Miró fi ns a la ronda 
Doctor Ferran. 

Serra la Vella
Diumenge 18 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la cinquena pota de 
la Vella Quaresma. Organitza: 
Confraria de les Set Setmanes.  

RUTES I VISITES //

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 18 març / 11h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'L'agressivitat infantil. Viure-
la i acompanyar-la'
Dimarts 20 març / 21h / 
Associació Petits i Grans (pl. de 
la Tela, Vilassar de Dalt)
Xerrada de Blanca Lainez, especia-
lista en prevenció materno infantil, 
criança i sistemes humans.

'Feminisme comunitari'
Dimecres 21 març / 19h / L'Altre 
(c. d'en Xammar, 6. Mataró)
Infuxerrada amb Ana Ara i Bea 
Huber, del Colectivo de Mujeres 
de Matagalpa. Organitza: Dones 
Reporteres de Mataró. 

'Entrena'l per a la vida'
Dimecres 21 març / 19h / Escola 
Argentona (Avda. Països Catalans, 
6. Argentona)
Xerrada sobre educació, a càrrec 
de Cristina Gutiérrez Leston.

Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme
Dijous 22 març / 19h / Ajuntament 
de Mataró (La Riera, 48. Mataró)
Conferència 'Josep Puig i 
Cadafalch, fotògraf amateur', a 
càrrec de Núria F. Rius professora 
de la UPF, i presentació del llibre 
de l'exposició a càrrec de Lucila 
Mallart, coautora.

'Bon dia, són les vuit!'
Dijous 22 març / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre d'Antoni 
Bassas, la narració d'un progra-
ma que va fer història. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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 CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sortides: Viatge a Itàlia del 
Nord.  5 dies, sortida 27 de maig 
(690€). • Balls: Ball, cada diu-
menge i festius a les 17h. Sopar 
ball, segon dissabte del mes. • 
Cursos i activitats: anglès, ca-
talà, conversa en anglès, club de 
lectura, taller de memòria, infor-
màtica, taller de fotografi a, pun-
tes de coixí, patchwork, pintura 
i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 20 de març 
17h, actuació del grup de Play 
Back "Caña Dulce" del Casal de 
Cerdanyola. • Excursions: Dijous 
22 de març, visita a Sant Pere de 
Caserres i la Gleva (preu 45€). Del 
16 al 23 de juny Gran Creuer dels 
Fiords (preu 1389€). Dimecres 4 
juliol, sortida a Andorra (2 dies) 
amb espectacle del "Circ Du Soleil" 
(preu 139€). • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i 
tallers: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical.

ACTIVITATS //

MÍSTICA: 'Simone Weil: experi-
ència i compromís. 75 aniver-
sari de la seva mort'
Dimecres 21 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Josep Otón (Doctor en histò-
ria. Docent a l'Institut de Ciències 
Religioses de Barcelona).

'Economia domèstica'
Dimecres 21 març / 17h /  Casal 
Municipal de Gent Gran de Santes- 
Escorxador (c. Floridablanca, 118. 
Mataró)
Conferència de F. Xavier Sánchez 
Moragas, especialista en dret del 
consum de l’Ajuntament de Mataró. 
16è cicle d’activitats formatives. 

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 22 març / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "El setè angel", de 
David Cirici.

'La memòria personal i l’enve-
lliment del cervell'
Divendres 23 març / 16h /  Casal 
de Gent Gran Jaume Terradas (c. 
Argentona, 59. Mataró)
Conferència de Marina Román, 
neuropsicòloga de l’Hospital de 
Mataró. 16è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sortida: Extremadura, del 22 al 27 
Abril  2018. • Activitats: Tai-Txi (dill-
dmc matí).  Labors i Patchwork (di-
lluns).  Relaxació (dmt i div tarda). 
Mandales (dmt tarda).  Informàtica 
i Ping Pong (dmt i div matí). Taller 
De Memòria (dmc matí). • Juguem 
al Quinze (dij tarda). • Petanca (cada 
tarda). Mele de Petanca (cada dill 
9:15h). • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 
Labors, Marqueteria, Pintura, 
Modisteria. • Arts Escèniques: Cant 
Coral,  Play-back, Teatre, Poesia. 
• Cursos de formació: Tallers per 
exercitar la memoria, Català i 
Història de Catalunya, Literatura, 
Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€) i diumenge 
menú especial. 

Casal de gent gran de l'Hava-
na Camí Ral, 163. Mataró. Telf: 
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dmt i dij), 
tai-txi (dill i dmc), gimnàstica pas-
siva (dill i dmc), petanca (dill, dmc i 
div), memòria (dill), pintura i dibuix 
(dill i dmc), ball en línia (dill), català 
(dmt), informàtica (dmc), rummi-
kub (dmc), country (dmc), pintura 
sobre roba (dij), noves tecnologies 
(div), ping-pong (div), teatre (div). 
Excursions.

ACTUACIONS /

XI Festival Artístic Gent Gran
Dissabte 17 març / 16.30 i 19h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró): Actuacions dels Casals de 
Gent Gran: Oriol Batista, Jaume 
Terradas, de La Llàntia, del Parc, del 
Pla d'en Boet, de l'Havana, Santes-
Escorxador, de Cirera.

Gent gran
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'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 17 
març a les 12h. Fins al 20 de maig.   
Vuit projectes articulats a partir 
de la idea d'errar.

Ateneu de la Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró)
Fins al 18 de març. Visita guiada: 
dissabte 17 a les 18.30h i diumen-
ge 18 de març a les 12h:
• 'Experiències matemàtiques. 
Prohibit no tocar'.
Inauguració: dimarts 20 de març 
a les 19.30h. Fins al 29 d'abril. 
• 'Els Dimarts del Llimoner. 25 anys'.

'Els mitjons Molfort's i la pu-
blicitat racional'
Can Marfà Museu Gènere de Punt 
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró) / 
Fins al 17 de juny. Visita guiada: 
dissabte 17 de març a les 18h.
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927. 

'Descobrim un artista. Miratges 
de venus'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 20 de març. 
Fotografi es artístiques de Julia 
Lladó-Shinkiró sobre el cos femení.

Premi Literari Helena Jubany
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 23 de març. 
Exposició de cartells del Premi 
Literari Helena Jubany.

II Exposició Col·lectiva
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Fins a l'11 d'abril.
Segona col·lectiva d'autors i tèc-
niques diverses.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'0=|'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 22 de març. 
Exposició de l'artista Marta 
Juvanteny.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018.  
Visió interdisciplinària de l'obra 
de Puig i Cadafalch.

Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950 - 1987)
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 8 d'abril.
Exposició dedicada al reconegut 
artista català.

'Posem fi l a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / Fins 
al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar 
de fi nals del XIX a mitjan segle XX.

'Pregon desig: Miquel Barceló 
a Josep Palau i Fabre'
Fundació Palau (c. Riera, 54. Caldes 
d'Estrac) / Fins al 9 de setembre. 
Obra de l'artista mallorquí Miquel 
Barceló (Felanitx, 1957).

'Percepcions'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 8 d'abril.
Exposició de Francesc Sillué.

'Escultures'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 25 de març.  
Exposició d'Abel Pruñosa.

'Ritmes infi nits'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 8 
d'abril.
Exposició d'escultura de l'artista 
mataroní Pere Casanovas.

'Coses meves'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Fins al 24 de març.
Exposició de Mari Vera.

'Dones: quotidianitat 
normalitzada'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 22 d'abril.
Fotografi es del grup "Una mirada 
particular" de Viladona.

'Genealogies. Mutables 
– Mudables'
Museu Municipal Enric Monjo 
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 3 d'abril.
Treballs d’alumnes i professors de 
la Facultat de Belles Arts de la UB.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Racons del món'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 16 de març a les 19.30h. Fins 
al 8 d'abril. 
Recull d’aquarel·les recents de 
l'artista Lluís Grau. Organitza: 
Associació Sant Lluc per l'Art.

Exposicions núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Sèniors

Fer poble, fer país

Els pobles, les viles i les ciutats pre-
nen forma gràcies a les entitats i 
les persones, que en són part i a 
la vegada configuren el seu taran-
nà i la seva història. Els ciutadans 
haurien de recuperar la il·lusió, pel 
que sembla perduda, de sentir-se 
orgullosos de contribuir a fer poble, 
a despertar el sentiment de perti-
nença a un espai territorial local, 
el millor del món, en el que sigui 
possible la vida local 24 hores, in-
cloent-hi el treball.

Fer poble, s'hauria de constituir, 
com la base sustentadora d'una 
xarxa de municipis, que fes pos-
sible finalment fer país, el d'una 
Catalunya segle XXI, que en cap cas, 
hauria de ser el producte nebulós 
d'una nova Catalunya, que no sa-
bem del tot com ha de ser i menys 
com volem que sigui.

Potser seria convenient, tocant de 
peus a terra, apostar per començar 
a construir-la, repensant els munici-
pis, amb actuacions reals i tangibles 
en l'àmbit municipal, que donessin 
més credibilitat als anhels de fer 
poble, fer país, afrontant totes les 
dificultats que això pot suposar, 
principalment les que afecten l'atur 
i a la precarietat.

Cal lluitar per ser persones relati-
vament lliures, apostant per fer pos-
sible una nova societat que faciliti 
una veritable igualtat d'oportuni-
tats, en la que cada persona pugui 
ser ella mateixa, junt amb les altres, 
amb el valor suficient per deixar de 
viure com a persones alienades. Cal 
ser capaços d'administrar el nostre 
propi destí, no conformant-nos a 
viure servilment, sotmesos a un sis-
tema capitalista obsolet, amb una 
creixent desigualtat social.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Silenci interior

L'emoció de fer i sentir el silenci 
tant l'exterior: la nit a una ciutat o a 
la muntanya de dia com l'interior, 
en qualsevol lloc, de sentir-se ser. 
El silenci permet emergir moltes 
sensacions interiors i percebre les 
exteriors.

Aquests dies de festa aquí a 
Catalunya, a Casa nostra: La 
Setmana Santa. Vacances per a 
uns, de feina per altres i d'actes re-
ligiosos per uns quants. Els temps 
canvien i molt ràpidament. No ve-
uen o viuen de la mateixa forma els 
tres grups de generacions: =0-40 
es troben al món actual (tècnic, 
ràpid, canviant; res de religiós). Els 
de 40-60 un peu a l'actual i un altre 
al d'abans. 60 amunt... el d'abans.

Però sigui la generació que si-
gui, el silenci és imprescindible.

Això permet saber que per a les 
tres generacions:

EQUIVOCAR-SE ÉS HUMÀ

CORREGIR-SE ÉS DE SAVIS

ESTANCAR-SE O PERSEVERAR 
EN L'ERROR ÉS DE DIABLES, 
COVARDS, IMMADURS.

I saber conviure. Una norma 
molt adequada és saber dir el que 
et molesta, quan et molesta i no 
quan n'estiguis fart o empipat. Per 
què? Perquè ho podràs dir amb 
les millores paraules i no amb les 
millors ofenses. I qui et molesti 
pugui reaccionar de forma agra-
dable, educada i sobretot amable 
en reconèixer la seva acció.

Aquí hi entra tot el mapa emo-
cional que un autèntic silenci ens 
permet reconèixer i gestionar.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Societat: Laia Mulà

 Sota el lema 'Salvem les pen-
sions', la Marea Pensionista de 
Mataró – Maresme proposa a tots 
els ciutadans, tinguin l'edat que 
tinguin, a concentrar-se en defensa 
de les pensions públiques aquest 
dissabte 17 de març. L'acte tindrà 
lloc a les 18.30h de la tarda davant 
l'Ajuntament de Mataró, i neix per 
donar suport a la Plataforma per a 
la Defensa del Sistema Públic de 
les Pensions. De fet aquest mateix 
dissabte se succeiran els actes a 
tot l'Estat en aquest mateix sentit. 

Amb accions com aquesta volen 
dirigir-se als representants locals 
per tal que es posicionin pública-
ment en favor de les seves reivin-
dicacions: la jubilació als 65 anys, 
revalorar les pensions en relació 
a l'IPC real i garantir les pensions 
amb els pressupostos de l'estat.

Una situació d'inestabilitat
Des de la Plataforma per a la 
Defensa del Sistema Públic de 
les Pensions, denuncien que un 
dels col·lectius més perjudicats 
per la crisi econòmica van ser els 
pensionistes i els jubilats. A més, 

La Marea Pensionista de Mataró - Maresme convoca una nova concentració 
aquest dissabte davant de l'Ajuntament

informen que progressivament han 
vist com disminuïa el seu poder 
adquisitiu i que viuen amb l'an-
goixa que el sistema de pensions 
no estigui garantit. 

Per tot això, tot i que són cons-
cients que aquest problema no 
és de solució local, demanen a 
l'Ajuntament de Mataró que doni 
suport a les seves demandes de 
manera pública.

Els pensionistes tornen a sortir al carrer

Concentració a Mataró de la Marea Pensionista que es tornarà a manifestar aquest dissabte  Daniel Ferrer 

Una adhesió

A la convocatòria mataro-
nina també s'hi ha sumat 
'Jóvenes por las pensio-
nes', moviment amb José 
Casado de 'Mataró se 
queda a España' que fa 
una crida a una concen-
tració sense banderes

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

A més del ja mencionat suport local que demanen, des de la 
Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions, 
realitzen diverses demandes de tipus legal, econòmic i social per 
millorar la seva situació. Algunes d'aquestes són l'homologació 
de les prestacions als nivells europeus, el funcionament ple i 
immediat de la Llei de Dependència, una recuperació econò-
mica del que els pensionistes han perdut des de 2011, així com 
una jubilació anticipada sense penalitzar amb les persones que 
tinguin un mínim de 40 anys cotitzats i una pensió mínima de 
1080 euros, entre altres.

Les demandes
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 A fi nals de maig, l’actual di-
rector general de la Fundació 
TecnoCampus, deixarà el càrrec i 
tornarà a treballar com a docent. 
Es tracta de Jaume Teodoro, el qual 
va ser nomenat director general de 
la universitat mataronina el 2012, 
però que abans havia format part 
del professorat de l'Escola Superior 
Politècnica. 

Al llarg dels anys al capdavant 
de la Fundació TecnoCampus ha 
impulsat projectes molt destacats 
i ambiciosos com l’adscripció úni-
ca de tots els estudis universitaris 
del TecnoCampus a la Universitat 
Popeu Fabra o l’ampliació de les 
instal·lacions amb un nou edifi ci.
La selecció del nou director era un 
procés de lliure concurrència per 
cercar un professional que lideri 
la institució i continuar amb el pla 
estratègic TecnoCampus 2022. | Red

Jaume Teodoro, deixa 
el càrrec per tornar a la 
carrera docent

El TecnoCampus 
tindrà un nou 
director

Jaume Teodoro  Arxiu 

6

Teodoro ha liderat el 
TecnoCampus els últims 
sis anys, essent peça clau 
de la seva posada en 
marxa

www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat
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Urbanisme: Cugat Comas

 Els dos solars que conformen 
la pastilla coneguda com Iveco-
Pegaso passen de mans públiques 
a privades i el sector es desenvo-
luparà després d'estar anys atu-
rat. L'operació urbanística és de 
les més importants dels darrers 
anys a Mataró i suposa posar en 
joc una de les zones més cobe-
jades de la ciutat, entre l'Estació 
i el Tecnocampus, a primera lí-
nia de mar. L'acord de venda dels 
més de 30.000 metres quadrats 
el va fer públic l'Alcalde, la regi-
dora d'urbanisme i el president 
de PUMSA. La meitat del govern 
municipal congratulant-se d'una 
notícia que permet desencallar un 
sector important i que es vol pre-
sentar com exemple que Mataró 
torna a despertar l'interès inversor. 
D'inversors immobiliaris, és clar.

L'empresa Maresyterey, propi-
etat del futbolista Andrés Iniesta, 
farà efectiva la compra per 11,5 mi-
lions d'euros i es fa seus 30.642 me-
tres quadrats. En l'acord s'estableix 
que malgrat que el planejament 
urbanístic permetria destinar fi ns a 
un 84% del sòl a habitatges, només 

El sector acollirà més comerços i empreses del previst al planejament 
gràcies a l'acord de venda amb Maresyterey

se'n construirà un 70%. D'aquesta 
manera es doblarà l'espai destinat 
a empreses i comerços, que passen 
del 16% al 30%. A canvi, l'Ajunta-
ment es compromet a tramitar el 
projecte de reparcel·lació del sec-
tor abans de cinc mesos, pel que 
el calendari podria propiciar que 
les grues entressin aquest mateix 
any al sector.

"Mataró torna a ser atractiva"
Per l'Alcalde, David Bote, l'ope-
ració és doblement satisfactòria. 
Celebra que “permet desencallar 
un sector absolutament estratègic 
per la ciutat” i ho posa d'exemple 
de com els inversors tornen a la ca-
pital del Maresme perquè, segons 

Iveco-Pegaso es desencalla gràcies a Iniesta

Els solars d'Iveco-Pegaso, situats al litoral de Mataró Cedida

va dir, “Mataró torna a ser atrac-
tiva”. L'Alcalde també celebrava 
que es dobli la part destinada “a 
generar activitat econòmica, que és 
l'important per la ciutat en la lluita 
contra l'atur”, insistia un Bote, que 
també posava en valor que no es 
retalla la part d'habitatge de pro-
tecció ofi cial o preus assequibles, 
sinó la de preu competitiu.

Procés ràpid
L'Ajuntament es compromet a tra-
mitar el projecte de reparcel·lació 
del sector abans de cinc mesos i a 
aprovar-lo al més aviat possible. 
La compra-venda entre privats es 
formalitzarà ofi cialment el pròxim 
23 de març. 

Molt urticant

L'Ajuntament ha emès i 
col·locat avisos a la po-
blació perquè vagin en 
compte de no tocar la 
processionària ni deixar 
que els animals domèstics 
hi entrin en contacte, un 
extrem difícil de controlar 
en zones de lliure circula-
ció de gossos.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

Qui hi ha darrera aquesta gran operació és la societat Maresyterey, 
propietat del capità del Futbol Club Barcelona Andrés Iniesta. 
Es tracta d'una empresa constituïda pel futbolista que gestiona 
els drets d'imatge del jugador, en la línia de societats similars. 
Maresyterey ja té altres propietats a la zona i no és la única 
empresa del futbolista ,anxec que també en té una pròpia de 
producció vitivinícola. La relació d'Iniesta amb Mataró ve de 
lluny ja que la seva parella és mataronina. 

Maresyterey, l'empresa 
d'Andrés Iniesta
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 
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 Els dos sèniors del Club Hoquei Mataró 
 guanyen i somien amb l’ascens a OK Lliga 

 BON MOMENT 
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el Esporttot
Aina Florenza
Hoquei Patins CH MataróEl Personatge

La joveníssima 
jugadora juga 
un paper clau 
a l'equip d'Albert Bou

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Aquest cap de setmana, La Sirena 
Centre Natació Mataró jugarà el 
partit de tornada dels quarts de fi-
nal de l'Eurolliga femenina davant 
del totpoderós CN Sabadell. Si no 
és que salta una sorpresa majús-
cula, les de Florin Bonca quedaran 
eliminades de la màxima competi-
ció continental accedint a la Final 
a Quatre de la LEN Trophy, ja que a 
l'anada van perdre per un més que 
contundent 12 a 3.

Per acabar-ho d'adobar, les ma-
taronines també van perdre la set-
mana passada a casa contra el Sant 
Andreu, perdent pràcticament tota 
possibilitat d'acabar la fase regular 
de la lliga espanyola de waterpolo 
en segona posició. Un revés que 
segurament portarà a les "sirenes" 
a haver de jugar les semifinals de 
lliga amb factor pista en contra. I 
és que és molt fàcil acostumar-se 
als bons resultats, a guanyar títols i 
aspirar sempre al màxim possible, 
i quan arriba una temporada on 
sembla que no es podrà arribar al 
mateix nivell, sembla que hi ha la 

temptació de "baixar del carro".
Doncs per posar-ho amb pers-

pectiva, la ciutat fa dos anys es va 
bolcar en l'organització i el suport 
a les jugadores de la Sirena de cara 
a la Final-4 de la LEN que, final-
ment, van poder alçar per a gaudi 
del col·lectiu. Doncs només han 
passat dues temporades i ja ens 
sembla a poc poder repetir un èxit 
que s'ha donat poquíssimes vega-
des en tota la història de l'esport 
de la ciutat. I a la lliga, no fa pas 
tants anys que l'equip ni hagués 
somiat disputar-li algunes finals al 
Sabadell i, fins i tot, poder vèncer 
com a la final de Copa de la Reina 
de fa dues temporades.

És molt difícil mantenir un 
equip a l'elit europea de qualsevol 
esport, sobretot quan el pressu-
post no es pot comparar amb el 
dels altres equips que es troben 
al mateix nivell, per tant, gaudim 
i animem al màxim un equip que 
ens ha donat tantes alegries i que, 
de ben segur, moltes més encara 
ens en donarà.

Sense perdre la perspectiva
Tot i les últimes derrotes, el mèrit de la Sirena és immens 

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Eurolliga Femenina
LA SIRENA CNM - CN SABADELL
Dissabte 17 | 12:45 h | Complex Joan Serra
WATERPOLO Div. Honor Mas.
QUADIS CNM - CN SABADELL
Dissabte 17 | 14:30 h | Complex Joan Serra

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOVENTUT MATARÓ - SESROVIRES
Dissabte 17 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Catalana Fem
CH MATARÓ - VOLTREGÀ B
Dissabte 17 | 20 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ PARC BOET- COLLBLANC
Dissabte 17 | 20 h | Pavelló Eusebi Millan
Copa Catalunya Fem.
GRESS PLATGES MATARÓ- LLEIDA
Dissabte 17 | 19:30 h | Palau Josep Mora
MATARÓ PARC BOET - GEIEG
Diumenge 18 | 19:30 h | Pavelló Eusebi Millan

HOCKEY HERBA 2a Catalana
ILURO HC - CASTELLDEFELS
Diumenge 18 | 10 h | Municipal d'Hockey

FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - MOLINOS
Diumenge 18 | 12:15 h | Municipal La Llàntia
CIRERA - PREMIÀ DALT
Diumenge 18 | 12:30 h | Camp Salesians
PLA D'EN BOET - LLOREDA
Diumenge 18 | 12:30 h | Municipal Pla d'en Boet

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Recuperen la tercera 
posició, però amb poc 
marge
19a Jornada (10 de març)
Alcobendas - Sant Cugat ........................3-5
Taradell - Alpicat ....................................... 6-3
CH MATARÓ - Rivas Las Lagunas ............4-1
Jolaseta - Sant Feliu ................................5-8
Calafell - Manlleu ......................................3-4
Maçanet - Tordera ..................................... 2-6
Vilanova - Vilafranca ................................ 4-2

Classificació
Calafell i Sant Cugat 40; MATARÓ 32; 
Alcobendas 31; Taradell 30; Sant Feliu i 
Manlleu 29; Tordera i Vilanova 26; Alpicat 
25; Vilafranca i Maçanet 24; Rivas Las 
Lagunas 7; Jolaseta 6 punts.

Visiten una pista complicada
Aquest dissabte a les 18h els mataronins 
juguen a Manlleu, una pista on tan sols 
hi ha guanyat el Calafell (tot i que ha 
cedit empats recentment amb Rivas Las 
Lagunas i Maçanet). L'equip osonenc es 
troba a tan sols tres punts tot i ser setè, 
i per tant una derrota podria fer perdre 
posicions a l'equip de Quim López.

Pensant en el play-o� 
2a Fase - 7a Jornada - Grup 1
Voltregà B - Cerdanyola B ...................... 5-3
Vilanova B - Igualada ...............................2-0
Sant Cugat - CH MATARÓ .........................3-4
Vila-sana B - Palau de Plegamans B ....0-4

Classificació grup 1
CH MATARÓ 31; Sant Cugat  i Palau de Ple-
gamans B 23; Voltregà B 22; Cerdanyola 
B 21; Igualada 15; Vilanova B 10; Vila-sana 
B 5 punts.

Partit intranscendent
Aquest dissabte a les 20h l'equip 
mataroní rep al Voltregà B en un partit 
que no té cap transcendència per elles 
que ja tenen el primer lloc assegurat, tot 
i que sí per l'equip osonenc que podria 
guanyar o perdre posicions. Les d'Albert 
Bou han de pensar en la següent fase i 
encarar el partit com una preparació.

La victòria, combinada amb 
la derrota de l'Alcobendas, els 
dóna de nou el tercer lloc 

El Mis Ibérica CH Mataró rebia al 
Rivas Las Lagunas, penúltim clas-
sificat i ja sentenciat al descens, 
però que precisament l'únic partit 
que havia guanyat va ser a Madrid 
contra els mataronins. A la prime-
ra meitat els locals van tenir molts 
problemes per crear ocasions, però 
els madrilenys encara eren més 

inofensius. Finalment, gràcies a 
un gol de Bartrès, els locals van 
marxar al descans guanyant 1-0. 

A la represa la tònica va ser molt 
semblant, i els visitants van empa-
tar gràcies a un xut llunyà que va 
trobar camí entremig d'un mar de 
cames. Quan faltaven catorze mi-
nuts pel final, els mataronins van 
tenir un penal a favor que no van 
poder aprofitar en primera instàn-
cia, però Molist va recollir el rebuig 
del porter per fer el 2-1. Pocs minuts 
després el Mataró va tornar a errar 
un penal, però Bartrès i Florenza 
van sentenciar a falta de quatre i 
tres minuts pel final.

Victòria i ascens al tercer lloc. | D.F

4  MIS IBÉRICA CHM

1  CP RIVAS LAGUNAS

CH MATARÓ: Sergi Grané, Àlex Cante-
ro, Eric Florenza (1), Oriol Lladó, David 
Montero, equip inicial; Jordi Bartrés 
(2), Pablo Fernàndez, Guillem Molist (1), 
Andreu Francino, Àlex Martínez (ps).

El Mis Ibérica CHM torna a entrar 
en posicions d'ascens a OK Lliga

Nac. Catalana f.

L'equip d'Albert Bou, al supe-
rar al Sant Cugat, serà primer 
i s'assegura el factor camp 

El CH Mataró femení sabia que si 
guanyava a Sant Cugat s'assegura-
va el primer lloc, que permet tenir 
el factor camp favorable de cara al 
play-off d'ascens, i van jugar un 
partit molt seriós per emportar-se 
la victòria. Els primer minuts van 
ser moguts, amb control mataroní i 
un Sant Cugat replegat esperant la 
seva oportunitat al contracop, que 
va arribar al minut deu quan van 

fer l'1-0. La reacció del Mataró no 
es va fer esperar, i al cap de tres 
minuts ja havien empatat gràcies 
a un gol de Florenza. A 30 segons 
pel descans Milla va poder capgirar 
el marcador fent l'1-2.

A la represa Florenza va senten-
ciar el partit amb dos gols en poc 
més de cinc minuts que posaven 
l'1-4. Tot i això un cert relaxament 
visitant, juntament amb l'orgull va-
llesà, va ajustar el marcador final, 
deixant-lo en 3-4.

3  PHC SANT CUGAT 

4  CH MATARÓ 

CH MATARÓ: Ariadna Escalas, Adriana 
Chiva, Júlia Canal, Anna Fontdeglòria, 
Marta Soler, Aina Florenza (3), Aina 
Lleonart, Judith Milla (1), Vinyet Juncà 
(portera suplent, de l'aleví).

El partit de la primera volta. | ARXIU

El Mataró s'assegura el primer lloc 
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el Esporttot

5  CE MEDITERRANI

6  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Pitu Puig (1), Marc 
Corbalan, Víctor Fernàndez, Edu Mín-
guez (1), Lluc Bertran, Samu Ruiz, Àlex 
Codina, Pol Barbena (1), Albert Merino, 
Germán Yàñez (2).

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

WATERPOLO

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis perdia per 4 gols a 1 
al descans, però ho va donar 
tot per remuntar

El Quadis CN Mataró tenia un par-
tit  important  al barri barceloní de 
Sants, i allà va defensar la quarta 
plaça en un grandíssim partit, gua-
nyant en una piscina on fa pocs dies 
havia perdut el CN Terrassa, que 
era el segon classificat.

Com ja es preveia va ser un matx 
d'alta intensitat defensiva. L'equip 
local va començar fort i al descans 
dominava per 4-1. El Quadis no es-
tava encertat en atac i l'equip local 
vivia de les errades mataronines. 
Però el Quadis va demostrar una 
gran força mental i una gran capa-
citat defensiva, amb Mario Lloret 
tancant la porteria al darrere, i en 
un gran tercer quart es va posar 

El Quadis es consolida 
en el quart lloc
18a jornada (10 març)
Echeyde - Sant Andreu ...................... 6-13
Mediterrani - QUADIS CN MATARÓ ... 5-6
Canoe- Terrassa ...................................8-10
Barceloneta - Navarra ...................... 23-3
Sabadell- Catalunya ...........................15-8
CN Barcelona - Molins ........................ 16-3

Classificació 

Barceloneta 54, Sabadell i Terrassa 43; 
QUADIS CNM 35; CN Barcelona 31; Sant 
Andreu 30; Mediterrani 29; Canoe 20; 
Catalunya 12; Navarra 10; Echeyde 8; 
Molins 1.

Visita del 2n classificat en el 
duel CN Mataró- CN Sabadell

Pels atzars que de vegades porten 
els calendaris, el dissabte a les 14:30 
hores els dos equips masculins del CN 
Mataró i el CN Sabadell es veuran les 
cares després del partit d'Eurolliga 
entre els dos equips femenins.
El Quadis vol mostrar el gran moment 
en què es troba derrotant el 2n classi-
ficat. A la 1a volta se'ls va donar feina 
a casa seva caient per 10-8.
Fins ara s'han jugat 30 partits (in-
closos 4 de play-off) amb 11 victòries 
mataronines, la darrera fa dues 
temporades per 7-5. La temporada 
passada el resultat va ser de 9-11.

Gran remuntada del Quadis CN 
Mataró a Sants

Veich fent el seu gol. | LALIGA4SPORTS

en el partit i només començar el 
darrer quart va igualar el marcador, 
després d'un parcial de 0-3, repli-
cat de seguida pel 5-4 dels locals. 

Però en els darrers minuts, en 
una jugada d'home de més i en una 
contra, Pitu Puig va donar dues as-
sistències a Ramiro Veich i  Germán 
Yáñez, i els argentins van aconse-
guir dos grans gols que van servir 
per materialitzar la victòria.

El Quadis CNM fa un pas més 
cap a les fases d'ascens

Va derrotar el tercer 
classificat i es consolida 
en el segon lloc

L'equip del Quadis CN Mataró va 
derrotar el Mijas, el tercer classifi-
cat de la Divisió d'Honor de tennis 
taula, i d'aquesta manera fa un pas 
més, molt important, cap a les fases 
d'ascens a la Superdivisió Estatal.

L'equip mataroní, que a la pri-
mera volta havia perdut per 5-1 
en terres granadines, va guanyar 
per 4-2, i tot i que no s'ha pogut 

fer amb l'average pren dos punts 
d'avantatge sobre els andalusos i 
a més té dos partits menys jugats. 
Però la cosa està millor, ja que són 
tres els equips que disputaran les 
fases i ara mateix l'avantatge sobre 
el quart és de 8 punts.

Cal destacar el dos triomfs de 
Sergi Grau, el jove jugador que 
ja és puntal de l'equip. Van com-
pletar Xavier Peral i Yordi Jason 
Ramos, amb un triomf cada un, 
tot i que s'ha de dir que només 

van perdre davant el número 1 
dels visitants, José Luís Maestre.

QUADIS CNM 4-2 MIJAS
Xavier Peral - Martín 3-1
Yordi Jason Ramos - Maestre 1-3
Sergi Grau - Tortosa 3-0
Xavier Peral - Maestre 0-3
Yordi Jason Ramos - Tortosa 3-0
Sergi Grau - Martín 3-2

Classificació: Alicante 30 (en 18 partits), 
QUADIS CNM 28 (en 17), Mijas 26 (en 19), 
Borges B 20 (en 15), Olot 16 (en 15), Hispalis 
16 (en 16), Alzira 16 (en 18), Badalona 14 (en 
17), La Zubia 10 (en 15), Huétor Vega 10 (en 
16), Ripollet 8 (en 16), Calella 4 (en 16).
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7  LA SIRENA CNM

8  CN SANT ANDREU

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Laura Vicente (2), Marina 
Zablith (1), Helena Lloret, Clàudia Abad, 
Alba Bonamusa (1), Clara Cambray (1), 
Ciara Gibson, Marta Bach (1), Maria 
Bernabé, Ema Carevic, Liana Dance, 
Carla Graupera (1), Júlia Àvila (ps)

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

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní va començar 
bé (4-1), però es va enfonsar

L'equip de La Sirena es jugava les 
possibilitats de poder acabar en 
segon lloc de la fase regular. Havia 
de guanyar de més de 2 gols, ja que 
a la 1a volta havien perdut per 7-5. 

I l'equip va començar molt bé 
esborrant el Sant Andreu de la pis-
cina i al descans dominava per 4-1. 
Però l'equip visitant va demostrar 
una gran força mental i a l'inici del 
tercer quart va fer un parcial de 
0-4 en quatre minuts, i a l'inici del 
darrer quart es van posar dos gols 

La Sirena tercera
14a jornada (10 març)
LA SIRENA CNM -Sant Andreu ............ 7-8
Sabadell - Sant Feliu ..........................30-2
Terrassa- Rubí ........................................8-6
Dos Hermanas- Mediterrani ..............9-15
Zaragoza- Moscardó........................... 10-8
Endarrerit 12a jornada
Mediterrani- LA SIRENA CNM ............9-14

Classificació 
Sabadell 42, Sant Andreu 39, LA SIRE-
NA CNM 30, Terrassa 27, Mediterrani 21; 
Zaragoza 15; Rubí 13; Moscardó 9, Sant 
Feliu  6; Dos Hermanas 4.

La Sirena descansa
Aquest cap de setmana hi ha jornada 
de lliga, però el partit entre La Sirena 
i Sant Feliu queda ajornat fins el 5 
d'abril.

amunt. A l'equip local li van entrar 
les presses davant un equip que 
defensava molt bé i la remuntada 
va ser impossible.

9  MEDITERRANI

14 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Laura Vicente (4), Marina 
Zablith (1), Helena Lloret (4), Clàudia 
Abad, Alba Bonamusa (1), Clara 
Cambray, Ciara Gibson, Marta Bach 
(1), Liana Dance (1), Ema Carevic, Carla 
Graupera (2).

PARCIALS: 3-2, 3-6, 1-3, 2-3.

Però sempre és interessant 
veure un duel La Sirena CN 
Mataró - CN Sabadell

Semblava que el 17 de març podria 
ser una jornada molt important per 
a La Sirena amb la tornada dels 
quarts de final de l'Eurolliga davant 
el CN Sabadell. Però el resultat del 
partit d'anada ha descolorit una 
mica aquest partit entre els dos 
grans rivals, ja que l'eliminatòria 
està pràcticament sentenciada des-
prés del 12-3 de Sabadell. Faria falta 
alguna cosa més que un miracle, 
perquè es pogués remuntar un re-
sultat així davant un dels millors 
equips del món. 

Però bé, s'ha de jugar i sempre 
és atractiu veure un partit entre 
dos dels millors equips d'Europa, 

que finalment es jugarà a les 
instal·lacions del complex Joan 
Serra (dissabte 12:45 hores), en 
haver-hi accedit l'equip vallesà, 
que ha està acostumat a jugar en 
aquesta instal·lació encara que si-
gui a ple hivern. 

No cal recordar massa que 
l'equip sabadellenc ha guanyat 
sempre que ha jugat a Mataró i 
les sirenes, intentaran buscaran un 
triomf de prestigi... i possiblement 
ja pensant en una nova Final Four 
de la Copa LEN.

Triomf a Sants

El dimecres dia 7, La Sirena va gua-
nyar el partit que havia quedat en-
darrerit en ocasió de l'anada dels 
quarts de l'Eurolliga. Però no va 
ser fàcil davant un "Medi" que va 
sortir molt fort i va dominar fins 
avançat el segon quart (5-4). 

Però a partir d'allà va comen-
çar a funcionar l'atac, amb Helena 
Lloret i Laura Vicente molt encer-
tades en el llançament i amb molt 
bon treball de les boies i en acabar 
el tercer quart el forat ja s'havia 
obert fins els quatre gols que ja 
van ser decisius.

El St Andreu va aturar La Sirena. | D.F

S'escapa el segon lloc

Arriba una 'descolorida' Eurolliga
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18 JOVENTUT MATARÓ

22 MORVEDRE

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Marta Espejo i Laia Argelich porteres; 
Ona Muñoz (4), Isa Latorre, Zara Verdu-
go, Sandra Fargas (4), Ivet Rodríguez 
(1), Maria Murillo (6), Saray Romero (3), 
Marina Seda, Irene Hernàndez, Clàudia 
Grajal, Marina Camacho, Marina Fernàn-
dez, Laura Puerto.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-5, 5-8, 7-9, 
11-10, 12-12 descans, 13-14, 15-14, 15-16, 
16-17, 17-18, 18-22.

26 OAR GRÀCIA

25 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Julian Felenbok i Quico 
Sola porters; Manel Núñez (4), Oriol Prat 
(1), Bernat Muñoz (7), Dani Aguilera, Oriol 
Vaqué (6), Jan Bonamusa (2), Berenguer 
Chiva, Bernat Bonamusa (4), Jaume Pujol 
(1), Sergi Fuster, Eric Zambrano.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 6-5, 9-8, 11-9, 
13-11, 15-12 descans; 17-14, 18-16, 20-19, 
22-22, 24-22, 26-25.

L'equip local va tenir opcions 
fins ben a prop del final

Davant un gran rival, que ja és cam-
pió del grup i jugarà fases d'ascens, 
el Joventut va fer una gran prime-
ra part arribant al descans amb el 
marcador empatat a 12 gols. 

A la represa va augmentar més 
la intensitat defensiva i l'equip ma-
taroní només va rebre dos gols en 
deu minuts de la segona part i es 
va posar per davant (15-14). Amb 
les defenses superant els atacs 
rivals es va entrar als sis minuts 
finals amb tot per decidir (17-17). 
Aleshores l'equip saguntí va treure 

Perden dos llocs
23a jornada (10 març)
SantJoan Despí - Mislata .................22-19
JH MATARÓ  - Morvedre ....................18-22
La Roca - Lleidatana..........................25-17
Agustinos Alic.- OAR Gràcia ........... 25-18
Sant Vicenç- Amposta ......................21-24
Sant Quirze - Dominicos .................26-24
Elda - La Salud Tenerife  ..................31-38 

Classificació 
Morvedre 45; La Salud Tenerife 35; Misla-
ta 31, Elda 28; Sant Vicenç 25; Sant Quirze 
23; La Roca i JH MATARÓ 22;  Amposta i 
Agustinos 20; S.Joan Despí 18; OAR Gràcia 
16; Dominicos Zaragoza 9, Lleidatana 8. 

Desplaçament a Sant Quirze
El dissabte (19:30 h) visiten un rival 
directe per la 6a plaça. A la 1a volta 
victòria vallesana a Mataró per 27-32.

Reben el líder
23a jornada (10 març)
Bordils B - Granollers B ................... 21-30
Palautordera - Sant Joan Despí ....22-23
Esplugues - La Roca ......................... 27-23
S. Martí Adr.- Sant Vicenç ............... 37-25
OAR Gràcia - JH MATARÓ .................26-25
Montcada- S.Esteve Palaut. ............32-23
Sant Quirze - Sant Cugat .................31-29
Sesrovires- Sarrià ............................. 25-19

Classificació
Sesrovires i Sant Quirze 43; Sant Martí 
41; La Roca 31; Sarrià i Granollers B 27;  
OAR Gràcia 25; JH MATARÓ i Montcada 
22; Sant Joan Despí 19; Esplugues 17; 
Sant Cugat 14; Sant Vicenç 13; Palautor-
dera 12; S.Estev.Pal. i Bordils B 6.

Visita del Sesrovires
El dissabte (18 h) continua la part difícil 
de la lliga amb la visita del líder, que a la 
1a volta va guanyar per 28-20 i la tempo-
rada passada van guanyar aquí 25-34.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: JHM B - Sant Cugat C  ....... 35-20
Sant Miquel - Llavaneres Caldes .......27-19
4a Cat: Martorell B - Llav. Atl ..........28-27
Copa Federació Fem: Vilamajor B - 
Llavaneres Caldes d'Estrac  ................ 17-26
Base: Juv. Masc: Cerdanyola- JHM 26-
23; Juv. Fem: S.Joan Despí B- JHM 27-20; 
Cadet mas.: JHM- Liceo Francès 17-17; 
Cadet fem..: JHM- Canovelles 16-20.

Posen les coses difícils a l'equip 
que ja és campió del grup

El Joventut Mataró, que portava tres 
temporades guanyant a la pista de 
l'OAR Gràcia de Sabadell, no va po-
der completar el pòquer de triomfs, 
després de fer un partit discret, en 
el qual va anar sempre a remolc. 

D'entrada l'equip local va fer mal 
amb el joc amb els pivots i ja va 

agafar avantatge que va conservar 
fins al descans (15-12). 

A la represa l'OAR va arribar a 
agafar quatre gols (20-16), però el 
Joventut va reduir fins aconseguir 
empatar a 22. Però castigat per les 
exclusions va tornar a cedir tres gols. 
Un canvi defensiu, amb més pressió, 
va permetre la remuntada, però el gol 
de l'empat va arribar ja fora de temps.

la seva qualitat per emportar-se el 
triomf de forma massa clara pel 
que mereixia l'equip local.

 Partit discret i derrota mínima

PLATA ESTATAL 
FEMENINA

1a Estatal Masc.

Derrota a Sabadell. | TOT MATARÓ

Maria Murillo va anotar 6 gols. | D.F
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Motorprim.  Avda del Maresme 71 - 73, 08302 Mataró 

Gamma Hyundai KONA: Emissions CO  (g/km): 117-153. Consum mixt (l/100km): 5,2-6,7.
PVP recomanat a la Península i les Balears per a KONA 1.0 TGDI 120CV (88,3kW) 4X2 ESSENCE (13.990€). Incl. IVA, transport, imp. matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment i pla 
Canvia a Hyundai aplicable per l’entrega d’un vehicle usat de titularitat del comprador durant almenys els 6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb 
el producte Cinking Solución Flexible a través de Banco Cetelem S.A.U. un import mínim de 12.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat 
financera. Oferta vàlida fins al 30/06/2018. Model de les imatges: KONA Style. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge ofert per Hyundai Motor España S.L.U. 

als seus clients finals és tan sols aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport de servei. Consulteu les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es. 
Apple CarPlay™ és una marca registrada d’Apple Inc., Android Auto™ és una marca registrada de Google Inc.

Marcar la diferència és atrevir-te a ser tu mateix i a decidir el teu propi camí. Perquè tu defineixes el teu estil i això et f a únic.
Com el Nou Hyundai KONA. El seu elegant disseny i el seu sorprenent dinamisme combinen a la perfecció amb el teu dia a dia. 
Viu-lo, i gaudeix del sistema Apple CarPlayTM i Android AutoTM. Controla’l, gràcies al seu Head Up Display. I connecta’t sense cables, 
amb el seu Carregador Sense Fil. Perquè el Nou Hyundai KONA ha estat inspirat en tu. Ara només et falta conduir-lo.

Nou Hyundai KONA des de 13.990€.

núm. 1812 del 16 al 22 de març del 2018
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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 20:00h8:00h 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: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

Conjunto de ducha
termostático
empotrado 245€/m2

Por sólo

Mod. Cies

OFERTA!

/m2/m2/m2/m2/m2/m2/m2

Por sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sóloPor sólo

8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

Rociador de acero inoxidable Rociador de acero inoxidable 
25x25 cm extraplano y antical25x25 cm extraplano y antical

GriferíaGrifería
termostática latón termostática latón 
cromado, cartuchocromado, cartucho
termostático Vernettermostático Vernet

Soporte conSoporte con
salida agua a salida agua a 
pared, flexopared, flexo

reforzado 1,5 mtreforzado 1,5 mt
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BlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco CremaCremaCremaCremaCremaCremaCrema

ZincZincZincZincZincZincZincZincZincZinc TurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalinaTurmalina Cuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosaCuarzo rosa AgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgathaAgatha ChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolateChocolate

AzufreAzufreAzufreAzufreAzufreAzufreAzufreAzufre AreniscaAreniscaAreniscaAreniscaAreniscaAreniscaAreniscaAreniscaAreniscaArenisca

SilexSilexSilexSilexSilexSilexSilexSilexSilexSilexSilex JadeJadeJadeJadeJadeJadeJadeJadeJadeJadeJade

CementoCementoCementoCementoCementoCementoCementoCementoCemento Grafi toGrafi toGrafi toGrafi toGrafi toGrafi toGrafi toGrafi to AzabacheAzabacheAzabacheAzabacheAzabacheAzabacheAzabacheAzabacheAzabacheAzabache

Conoce también nuestros nuevos
platos un 38% más ligeros
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OFERTA!

105 €

Sólo 3cm de alto

Plato de ducha
resina blanco

desde sólo

100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE IIIANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADAMASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLETACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANOANTIBACTERIANO

Rejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDARejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluidaVálvula incluida
Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:Medidas disponibles en stock:

120x70120x70120x70120x70120x70120x70120x70120x70120x70120x70120x70
120x80120x80120x80120x80120x80120x80120x80120x80120x80120x80120x80

100x70100x70100x70100x70100x70100x70100x70100x70100x70100x70100x70
100x80100x80100x80100x80100x80100x80100x80100x80100x80100x80100x80

90x7090x7090x7090x7090x7090x7090x7090x7090x7090x70
90x8090x8090x8090x8090x8090x8090x8090x8090x8090x80

170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70170x70
170x80170x80170x80170x80170x80170x80170x80170x80170x80170x80170x80

180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70180x70
180x80180x80180x80180x80180x80180x80180x80180x80180x80180x80180x80

160x70160x70160x70160x70160x70160x70160x70160x70160x70160x70160x70
160x80160x80160x80160x80160x80160x80160x80160x80160x80160x80160x80

140x70140x70140x70140x70140x70140x70140x70140x70140x70140x70
140x80140x80140x80140x80140x80140x80140x80140x80140x80140x80 *Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm*Precio para plato de ducha 90x70cm

Además te ofrecemos la mayor gama de colores
estándar, con disponibilidad, casi inmediata
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el Esporttot BÀSQUET

18 rebots per Cabrera. | D.F

El Mataró Feimat passa per 
sobre el Cerdanyola i es con-
solida a la zona mitja de la 
classificació

Els nois de Charly Giralt rebien la 
visita del Cerdanyola, el cuer del seu 
grup a lliga EBA, un enfrontament 
que convenia resoldre positivament 
si no es volien tornar a complicar 
la classificació a lliga EBA.

Malgrat que la primera part va 
ser força igualada, els mataronins 
ja començaven a mostrar-se supe-
riors al marcador, amb el 37 a 29.

A la represa, els grocs encara 
van augmentar més el seu avantat-
ge, tot i que va ser a l'últim quart 
quan van passar per sobre el rival 
arribant al 87-56 final.

92 CB ROSER

78 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (19), 
Hermoso (5), Naharro (3), Franch, Corella 
(6), Mañes (17), Rubio (28) i Forcada (20). 
18 de 36 en tirs de 2, 10 de 24 en tirs de 3 i 
12 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 21-16, 22-23, 24-25 i 25-14.

Tornen a caure contra el cuer

El Mataró Parc Boet va veure 
com el Roser, que ja els havia 
guanyat al Millán, tornava a 
endur-se el partit

Després de dues derrotes consecu-
tives, els nois d’Alberto Peña voli-
en recuperar el camí de la victòria 
derrotant el Roser, el cuer del grup, 
a domicili i qui ja havia sorprès als 

taronges al Millán, però el partit ja 
no va començar gaire bé per als 
mataronins, que es van veure des 
de bon principi a remolc al marca-
dor, arribant al descans 43 a 39.

A la represa, el partit es tornava 
a igualar molt (67-64 al 3r quart), 
però els locals es van acabar impo-
sant clarament al darrer període.

LLIGA EBA 
- Grup C - B

La lluita per la segona 
i tercera plaça, cada 
cop és més nombrosa
20a jornada (10 i 11 de març)
Salt - Igualada ................................... 68-87
Cornellà - Valls .................................. 65-68
Palma - Pardinyes Lleida .................71-72
MATARÓ FEIMAT - Cerdanyola ........87-56
JAC Sants - Olivar ............................ 88-78
Andorra "B" - Mollet ........................94-78
Vic - Castellbisbal ............................80-65

Classificació 
Vic, 37; Pardinyes Lleida, 35; Igualada i 
Valls, 34; Palma, 33; Mollet, 32; Cornellà, 
31; MATARÓ FEIMAT, 29; Olivar, 28; JAC 
Sants, 27; Castellbisbal i Andorra "B", 26; 
Salt i Cerdanyola, 24.
 
21a Jornada (17 i 18 de març)
El Mataró Feimat, que sembla que es tor-
na a fer fort al Mora, visitarà la pista de 
l'Olivar aragonès aquest dissabte a les 
18:30. Un partit contra el seu immediat 
perseguidor a la classificació, en el qual 
una victòria podria ser un pas pràctica-
ment definitiu cap a la permanència.

El Masnou i el Menorca 
tornen a empatar a la 
primera plaça
20a jornada (10 i 11 de març)
Quart - Sant Adrià ............................. 67-73
Tarragona - Castelldefels ............... 71-66
Collblanc - EL MASNOU .................... 71-66
Roser - MATARÓ PARC BOET ...........92-78
Sant Josep - Menorca ...................... 67-73
Barberà - Tortosa ............................. 78-54
ARENYS - Girona ................................ 71-50

Classificació 
EL MASNOU i Menorca, 35; Girona, 33; 
Sant Josep, 32; ARENYS (-1), Collblanc (-1) 
i Tarragona, 31; Sant Adrià i MATARÓ PARC 
BOET, 29; Castelldefels i Barberà, 27; 
Tortosa i Quart, 26; i Roser, 25.

21a Jornada (17 i 18 de març)
El Mataró Parc Boet després de tres de-
rrotes consecutives, buscarà recuperar 
el camí de la victòria aquest dissabte a 
les 20h davant el Collblanc, en un partit 
contra un dels rivals més en forma.

- Grup C - A

87 MATARÓ FEIMAT

56 CERDANYOLA

MATARÓ FEIMAT: Diallo (10), Solé (12), 
Guallar (7), Serratacó (7), Cabrera (13), Ro-
dríguez, Ventura (2), Viñallonga (3), Ariño 
(5), Romero (20), Espiga (8) i Tardio. 26/44 
tirs de 2, 7/24 tirs de 3 i 14/25 tirs d'1.

PARCIALS: 24-19, 13-10, 23-18 i 27-9.

Es compliquen la classificació. | ARXIU

Nova exhibició del Mataró Feimat 
al Josep Mora
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BÀSQUET

Important victòria groga. | D.F

El Gress Platges de Mataró es va 
imposar al Basket Almeda en el seu 
debut a la fase d'ascens de Copa 
Catalunya, després de veure ajor-
nat el partit de la primera jornada 
contra el Cerdanyola.

Les d'Adrià Castejón van 

El Platges s'estrena amb bon peu 
a les fases davant l’Almeda

començar molt bé l'enfrontament, 
portant l'Almeda tot el partit a re-
molc, tot i que sempre amb el mar-
cador força igualat. De fet, no va ser 
fins a l'últim quart que les grogues 
van poder sentenciar el partit i 
aconseguir una victòria important.

Es complica la 
permanència

L'UEC LG Mataró va perdre 
a la pista del Monjos i torna 
a estar en zona de descens 
quan falten dos partits per 
acabar la lliga

Nova derrota de l’UEC LG Mataró  
(25-21, 16-25, 35-11 i 25-12) que a 
dues jornades per acabar la com-
petició de la primera divisió estatal, 
ha caigut fins l’onzena posició i se 
situa novament en la zona descens.

L'equip és en zona de descens 
però amb els mateixos punts que 
el Lleida, que queda fora del des-
cens pel golaverage, i amb els dos 
equips amb 3 punts d’avantatge 
respecte el  Saragossa, que sembla 
clar que serà un dels dos equips 
que baixaran.

Els nois guanyen a Sant Boi
L'equip que entrena Míriam Esqué va 
assolir una nova victòria molt treballa-
da per 25-23, 18-25, 25-20, 22-25, 15-17.

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

El Viladecans es 
converteix en el líder 
en solitari
2a jornada (10 i 11 de març)
M.PARC.D.D. BOET - Cerdanyola .... 62-66
GEiEG - Hospitalet .............................67-60
GRESS P. MATARÓ - Almeda.............. 71-61
Lleida - Viladecans .......................... 39-55

Classificació 
Viladecans, 14; Cerdanyola (-1) i MATARÓ 
PARC DORI DORI BOET, 13; Hospitalet i 
Almeda, 12; GEiEG, 11; GRESS PLATGES DE 
MATARÓ (-1) i Lleida, 9.

3a jornada (17 i 18 de març)
Els equips mataronins tornen a repetir a 
casa. Així, el Gress Platges de Mataró ho 
farà dissabte a les 19:30 al Mora contra 
el Lleida, amb qui comparteix l'última 
plaça del grup. El Mataró Parc Boet, per 
la seva banda, rebrà la visita al Millán 
del GEiEG, el diumenge a les 19:30, en 
un partit que ha de guanyar per no 
despenjar-se de dalt.

71  GRESS P. DE MATARÓ

61  BASKET ALMEDA 

GRESS P. DE MATARÓ: Gómez, Cuní (17), 
Balmes (2), Coll (13), Magriñà (16), Cobo 
(3), Chasco, del Moral (3), Portillo (2), Milla 
(12) i Murat (3). 18 de 41 en tirs de 2, 9 de 
16 en tirs de 3 i 8 de 13 en tirs lliures.

PARCIALS: 22-17, 17-14, 13-18 i 19-12.

El Cerdanyola trenca la bona ratxa

Jones va anotar 20 punts. | D.F

El Mataró Parc Dori Dori Boet va 
veure com el Cerdanyola trencava 
la seva gran ratxa de resultats, amb 
una dolorosa derrota a l'Eusebi 
Millán. El partit, molt igualat, va 
estar marcat per l'encert visitant 
al segon quart, que els va servir 

per aconseguir una lleugera dife-
rència (30-38 al descans) que, tal 
com anava el partit, es convertiria 
en molt difícil de remuntar.

A l'últim període, les taronges 
van ajustar molt el marcador però 
no va ser suficient per guanyar.

62 M. PARC DORI D. BOET

66 CERDANYOLA

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (20), Latorre, Gibert (9), Chacón (4), 
Barbena, Graupera, Soler (4), Ruano (9), 
Massuet, Vallès i Jiménez (16). 14/34 en 
tirs de 2, 4/22 en tirs de 3 i 22/29 tirs d'1.

PARCIALS: 21-22, 9-16, 16-17 i 16-11.

Martínez i Buch, sense semis de l'Eurocup

Les mataronines Núria Martínez 
(8 punts i 5 assistències) i Rosó 
Buch (11 punts) van jugar el dime-
cres passat un dels partits més im-
portants jugats mai per un equip 
femení de bàsquet català. L'Uni 
Girona va disputar a Fontajau la 
tornada dels quarts de final de 
l'Eurocup davant el Galatasaray 
turc, buscant un lloc a semifinals 

d'aquest segon torneig europeu. A 
l'anada l'equip gironí havia guanyat 
a Istambul per 62-65 i semblava 
que seria possible la classificació, 
però a Girona es va veure un gran 
equip turc que va saber controlar 
el partit i al final donar l'estocada 
per guanyar per 67-72, que priva 
del somni a l'equip gironí i a tota 
l'afició al bàsquet d'aquella ciutat.
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el Esporttot FUTBOL

1   CE MATARÓ

2  MONTCADA

CE MATARÓ:  Joel, Víctor Yustos, Kiku, 
Isma, Marcel (Sergio López 79'), Parri, 
Sergio Gonzàlez (Peque 74'), Bargalló, 
Ricky (Maldonado 46'), Youssef (Palan-
co 63'), Dani (Pedro 46').
GOLS: 6' RICKY (1-0); 35' Àlvaro Garcia 
(1-1); 40' Marc Garcia (1-2)

SEGONA
CATALANA

El Mataró va veure trencada una 
ratxa de 7 jornades sense perdre 

El CE Mataró va fer un pas enrere en 
perdre a casa davant el Montcada. 
Ara ja torna a estar a sis punts del 
líder, i veu com l'Europa B s'acosta 
a només un punt i amenaça la pla-
ça de promoció que encara ostenta 
l'equip groc-i-negre. 

L'equip local va començar bé. Als 
6' Ricky va marcar en un u contra u 
davant el porter, i als 20' Bargalló 
va tenir una clara ocasió que va 
salvar un defensa sota pals. Però 
en el segona tram de la primera 
part l'equip visitant, que jugava 
a favor de vent, es va fer amo del 
partit, va començar a forçar cór-
ners i a la sortida de dos d'ells va 
marcar per capgirar el marcador. 

Altra vegada a 6 punts

24a jornada (11 març)

Piferrer - Guineueta .................................. 1-3
MASNOU - Canyelles .................................. 2-1
HERMES - SANT POL ..................................2-0
Europa B - LLAVANERES ........................... 7-0
Districte 030 CE - Sant Adrià .................3-0
ARGENTONA - S.Andreu Barca ................5-1
Besós BV - Llefià ........................................0-0
Sarrià - Parc ................................................2-0
CE MATARÓ - Montcada ............................. 1-2

Classificació 
Guineueta 55; CE MATARÓ 49; Europa B 
48; SANT POL i ARGENTONA 44; MASNOU 
43; Llefià 41; Districte 030 CE 40; Sarrià 
38; Montcada 32, Besós BV 30; Parc, Can-
yelles 29; S.Andreu Barca 27; HERMES 19; 
Piferrer 15; LLAVANERES 12; Sant Adrià 6.

25a jornada (18 març)
Llavaneres - CE MATARÓ (DS 18 h)
Canyelles- HERMES (DG 12 h)
SANT POL - Europa B (DG 12 h)
Guineueta - MASNOU (DG 12 h)
Llefià - ARGENTONA (DG 12 h)
Derbi maresmenc a Llavaneres
El Mataró ha de retrobar-se amb el 
triomf al camp del penúltim. La tempora-
da passada hi va guanyar per 2-3 i a la 1a 
volta va guanyar a casa per 4-0.

RESULTATS DE LA BASE
Juvenil Preferent: Olot- CEM 1-2. Són 
tercers a 1 punt dels dos líders (Girona i 
Olot); // CEM B - Andorra 1-3.
Cadet Preferent: CEM - Llagostera 2-3.
Infantil D.Honor: CEM - Espanyol 0-1. 
Van plantar cara al segon classificat.

El Molinos escurça la 
diferència

Martinenc B- Molinos  ..............................0-2
Espluguenc - CE Mataró ............................ 1-1
El CE Mataró, que és líder, va  cedir un 
empat al camp de l'onzè classificat i veu 
com el Molinos, que és segon i va guan-
yar al camp del 5è redueix la diferència 
a 7 punts.
Aquest diumenge (19 h) el CE Mataró 
rep el Bellvitge, mentre que el Molinos 
descansa.

Derrota inesperada en un partit 
que havia començat bé

Bargalló, a punt d'anotar. | D.F

A la represa, amb els canvis, 
l'equip local va dominar totalment, 
però els visitants es van defensar 
bé sense concedir massa ocasions 
clares de gol. La més clara va ser 
en el minut 26 en un penal que 
Bargalló va llançar malament i el 
porter visitant va aturar. L'equip lo-
cal va quedar força tocat i, tot i que 
ho va intentar, no va tenir  opcions 
davant un rival que va prendre el 
pèl a l'àrbitre perdent tot el temps 
del món. Però "així és el futbol"...

2a Catalana fem.
FUTBOL Carles Aleña 
guanya la Supercopa de 
Catalunya amb el Barça
Carles Aleñà va aconseguir la 
Supercopa de Catalunya, amb el 
primer equip del FC Barcelona, en 
el partit disputat a Lleida, davant 
l'Espanyol, i que es va decidir a la 
tanda de penals.

Aleñà va ser titular i va jugar 75 
minuts. I per l'Espanyol hi van jugar 
els també mataronins Dídac Vilà, 
que va haver de ser subtituït lesi-
onat al minut 33, i Sergio Sánchez, 
que va entrar al camp al minut 52.
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7  UD MATARONESA

1  PLA D'EN BOET

MATARONESA: Rabassa, Guti (Marcelo 
36'), Alex Hidalgo, Navarro, Moya (Espín 
73'), Aitor (Miguel 67'), Nogales, Axel 
(Sissoko 67'), Fort (Beltran 46'), Badr, 
Carlos.
PLA D'EN BOET:  Moreno, Elías, Liso 
(Eric 52'), Collado (Farissi 46'), Carras-
co, Valencia (Ordóñez 52'), Marc Pérez 
(Javi 46'), Cortés, Valle, Miquel, Moussa 
(Abilio Fernàndez 78').

www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL

TERCERA
CATALANA
El Cirera ja atrapa el 
segon classificat
24a jornada (11 març)
Vilassar Mar B - CIRERA ...........................3-4
Arenys Mar - Cabrils .................................. 2-1
MATARONESA- PLA D'EN BOET ................ 7-1
Premià Dalt- La Salut ................................0-1
ROCAFONDA- Young Talent  ....................0-4
Calella - Singuerlín  .................................. 2-2
MOLINOS- Santvicentí .............................. 5-2
Poble Sec- LA LLÀNTIA  ............................ 2-1
Lloreda- Pomar  .......................................... 1-2

Classificació 
Young Talent 57; Singuerlín  i CIRERA 
52; MOLINOS 50; Lloreda 43; Cabrils 38; 
MATARONESA  36; LA LLÀNTIA i Premià 
Dalt 34; Poble Sec 32; Arenys Mar 31; 
Santvicentí 30; Vilasar Mar B 28; La 
Salut 24; PLA D'EN BOET 21; ROCAFONDA i 
Pomar 19; Calella 16.

25a jornada (17/18 març)
LA LLÀNTIA - MOLINOS (DG 12:15 h)
CIRERA - Premià Dalt (DG 12:30 h)
Pomar - ROCAFONDA (DG 12 h)
Santvicentí - MATARONESA (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Lloreda (12:30 h)

Derbi a La Llàntia
El Molinos situat en la lluita pel segon 
lloc té un derbi complicat, on busca 
la revenja de la primera volta quan va 
perdre a casa per 3-4.

Juventus tomba el líder

19a jornada (11 març)

JUVENTUS - AEiLL CERDANYOLA  .......... 4-3
MATARÓ ATH - MOLINOS B ........................ 3-1
JUVESPORT - Premià de Dalt .................0-6
Canet - ROCAFONDA B   .............................1-4

Classificació
CERDANYOLA AEiLL 45; Premià Dalt C 
44; Tiana 38;  ROCAFONDA B 35; Alella 31; 
JUVENTUS 30; JUVESPORT 20; Sant Pol 
B i Pineda 19; MATARÓ ATH. 17; Canet 15; 
MOLINOS B 13; Dosrius, 4.

Aquest cap de setmana no hi ha derbis i 
el líder AEiLL Cerdanyola rep el Sant Pol 
B el diumenge a les 12 h.

La Mataronesa goleja en el derbi

Els rocafondins poc van poder fer davant 
el líder, que es va avançar abans del quart 
d'hora, i ja va jugar a plaer, marcant dos gols 
més abans del descans i un altre a la represa.

Quarta Catalana

0  ROCAFONDA

4  YOUNG TALENT

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel, Rio sa, 
Almazán, Marc Bou (Ali 45'), Alaghie, Gui-
llem (Wassa 65'), Águila, Touré (Escoruela 
45'), Dembo, Canteros (Soufian 45').

Després d'una primer part boja, es va arri-
bar al descans 3-3, marcant per part cireren-
ca Matas, Aleix (de penal) i un defensa local 
en pròpia porta. A la represa les defenses es 
van centrar, però Aleix Tarrés va decidir amb 
un altre gol de penal.

La Mataronesa celebra un gols. | D.F

3  VILASSAR MAR B

4  UD CIRERA

CIRERA:  Toni, Ximillo, Albertito, 
Kaddur, Isasc, Izar, Joel, Álvaro Yustos, 
Matas (Cristian Romero 58'), Aleix 
(Peque 84'), Pol Esperalba (Othman 86')

2  POBLE SEC

1  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA:  Lloret, Hassan (Ibra 
56'), Llavero, Chamarro, Jordi Cano, 
Vega (el Kasmy 78'), Lamin (Ibu 45'), 
Jerreh, Arafan, Salvia, Said (Omar 64')

L'equip llantienc es va avançar aviat amb 
gol d'Ángel Vega de penal, però de seguida 
van empatar els barcelonins. El partit a par-
tir d'allà va ser un frec a frec constant, i es 
va decidir ja molt a prop del final a favor de 
l'equip barceloní.

Derbi mataroní amb poca història. Els arle-
quinats van marcar dos gols en el primer 
quart d'hora obra d'Axel i Moya, i ja van 
jugar a plaer davant un Boet que ja no va 
tenir capacitat de reacció. A la represa, en 
20 minuts tal com havia fet en la jornada 
anterior, Marcelo Luna va fer el seu segon 
pòquer de gols consecutiu, i Sissoko va com-
pletar la golejada. El gol de l'honor visitant 
va ser per Valle.

5  MOLINOS

2  SANT VICENTÍ

MOLINOS: Ramos, Keita (Sergi Car-
mona 77'), Abel Moreno (Sergio Cobo 
64'), Héctor, Artero, Roca, Bustos, 
Gorka (Marc Fernàndez 64'), Toni Mar-
tín, Adrián García (Rubén Moreno 70'), 
Manrique

Gran victòria del Molinos, amb espectacular 
remuntada, davant un equip visitant que es 
va avançar amb 0-2 al quart d'hora de joc, 
però dos gols de Toni Martín van igualar 
al descans. A la represa l'allau de joc de 
l'equip local es va materialitzar amb tres 
gols més, obra de Gorka, Bustos i Sergio 
Cobo, per obtenir tres punts que els mante-
nen en la lluita pel segon lloc.
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el Esporttot FUTBOL SALAPOLIESPORTIU

3A NACIONAL
GRUP 1
Isur i Ripollet es dis-
tancien al capdavant
22a jornada (10 i 11 de març)
Arrahona - Ripollet ................................ 1-5
Vallseca - Montsant ............................... 1-2
Vacarisses - Lliçà d'Amunt ................. 6-3
SPALL MATARÓ - Castellar ................... 2-2
Isur - Montcada...................................... 7-4
Sant Cugat - S. JOAN VILASSAR ........3-4
Arrels - Lloret ......................................... 4-2
PREMIÀ MAR - Fund. Esp. Grama ... 27/03

Classificació 
Isur, 52; Ripollet, 50; Montcada, 44; 
Fund. Esp. Grama (-1), 42; Montsant, 38; 
Vallseca, 36; Vacarisses, 35; Arrahona, 
32; Arrels, 31; S. J. VILASSAR, 30; SPALL 
MATARÓ, 29; Sant Cugat, 23; Lliçà 
d'Amunt, 19; PREMIÀ (-1) i Lloret, 18; i 
Castellar, 5.

23a jornada (24 de març)
S. J. VILASSAR - SPALL MATARÓ.....19:00

2  SPALL CFS MATARÓ

2  CASTELLAR

SPALL CFS MATARÓ: Martí Sánchez 
(p), Adrián De-Gea, Albert Carmona (1), 
Abderrahim El Merrouni, Pol Aledo, Álex 
Álvarez, Javier Capilla (1), Angel Robles i 
Eulogio Martínez (ps).

Tot i començar bé el partit i avan-
çar-se per 2 gols a 0, l'SPALL CFS 
Ciutat de Mataró va veure com el 
Castellar, cuer del grup, poc a poc 
anava remuntant, fins que va acon-
seguir l'empat a poc del final. Va 
ser un partit on els groc i negres 
van desaprofitar moltes ocasions.  

Va batre a l'SPALL CFS Ciutat 
de Mataró, de menor categoria

En el partit entre l'SPALL CFS Ciutat 
de Mataró i l'Aliança Mataró de pri-
mera ronda de Copa Catalunnya, el 
triomf va ser per a l'equip visitant 
i de superior categoria, l'Aliança 
Mataró, de 2a B, que passa als set-
zens de final de Copa Catalunya 

després de superar 1 a 3 el Ciutat.
Els vermells van portar el pes 

del matx davant un Spall que es va 
defensar bé, però va acabar caient.

L'Aliança Mataró s'endú el derbi 
mataroní de Copa Catalunya

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Castelldefels i el 
Manresa s'escapen
24a jornada (10 i 11 de març)
ALIANÇA MATARÓ - Pallejà ..................5-4
Dènia - Salou ..........................................0-5
CN Sabadell - Castelldefels ................4-5
Catgas "B" - Manresa ...........................3-5
Pia Sabadell - La Unión ....................... 6-7
Hospitalet - Barceloneta ....................... 1-1
Linyola - CANET......................................6-6
Floresta - Cerdanyola .......................... 2-2

Classificació 
Manresa, 58; Castelldefels, 57; Pallejà, 47; 
Hospitalet (-1) i Pia Sabadell, 45; Catgas 
"B", 42; Salou, 34; La Unión, 33; CN 
Sabadell, 32; ALIANÇA MATARÓ, 31; Barce-
loneta, 30; Cerdanyola, 26; CANET (-1), 23;  
Floresta, 18; Linyola, 4; i Dènia, 0.

25a jornada (24 i 25 de març)
Aquest cap de setmana hi ha descans. El 
pròxim cap de setmana, el Futsal Aliança 
Mataró visitarà Cerdanyola el dissabte 
24 de març a les 18h, en un interessant 
partit contra un rival directe de la zona 
mitja de la taula.

1  SPALL CFS MATARÓ

3  ALIANÇA MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Ivan Tejedor, 
Alejandro Álvarez, Adrián De Gea, Albert 
Carmona, Ángel Robles, Lluís Macías, 
Abderrrahim El Merrouni, Pol Aledo (1), 
Javier Capilla, Jesús Moreno, Ezequiel 
Martínez (ps).

ALIANÇA MATARÓ: Issac Fernandez, 
Alex del Barco, Carlos Villarín (1), Ab-
dyck Gómez, Cristian Villarín, Pol Novo 
(1), Pol Tolrà (1), Azhar Chiheb, Eric 
Izquierdo, Dani Baño, Francesc Parés.

Agredolç punt de l'SPALL CFS 
Ciutat de Mataró davant el cuer

Derbi per als vermells. | MARTÍ ALTABA

Desprès de trencar la mala ratxa de 
resultats dijous a la Copa guanyant 
el derbi, el Futsal Aliança Mataró 
va certificar la millora guanyant a 
casa 5-4 el Pallejà, un dels equips 
de la zona alta de la classificació, 
en un partit molt emocionant.

5  ALIANÇA MATARÓ

4  PALLEJÀ

ALIANÇA MATARÓ: Issac Fernandez, 
Abdyck Gómez (1), Carlos Villarin (1), 
Cristian Villarin, Alex del Barco (2), Eric 
Izquierdo, Pol Novo, Azhar Chiheb, Pol 
Tolrà, Mamadou Ceesay, Paquito Parés.

El Futsal Aliança Mataró es 
retroba amb la victòria

Derrota del femení 
El sènior femení del Futsal Aliança 
Mataró va perdre a casa 1-2 davant 
el Penya Esplugues B i cauen a la 
6a plaça. Les mataronines es van 
avançar ben aviat amb un gol de 
Cristina Vázquez, però en els dar-
rers tres minuts de joc les del Baix 
Llobregat van capgirar el marcador.

El juvenil se la juga a la pista 
del FC Barcelona Lassa
El Futsal Inlingua juga aquest cap 
de setmana un partit vital a la pista 
del Barça, que decidirà el campió.
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Aina Rabadan en el moment de fer el rècord a Antequera. | ALBA COLL

La mataronina del Barça 
va saltar 1,71 m en els 
Campionats estatals sub-18

El passat cap de setmana es van 
disputar a Antequera el Campionat 
d'Espanya de pista coberta en la ca-
tegoria sub-18, i el fet més destacat 
va ser la millora de l'històric rècord 
de Mataró absolut de la prova de 
salt d'alçada, establert per Teresa 
Maria Roca amb 1,70 m l'any 1972, 
que en aquell moment era rècord 
absolut d'Espanya, i que després 

només havia pogut igualar Esther 
Boix l'any 1988.

Aina Rabadan –que des d'aques-
ta temporada competeix pel FC 
Barcelona però segueix entrenant 
amb el grup del Centre Atlètic 
Laietània– va situar la nova mi-
llor marca local en 1,71 m, amb la 
qual va quedar en segon posició, 
fent-se amb la medalla de plata 
estatal sub-18. És la millor marca 
feta per una atleta mataronina en 
tots els temps. 

Rabadan millora l'històric rècord 
de Mataró de Teresa Maria Roca

Tres podis per al Centre 
Atlètic Laietània
Per part de la representació del 
Laietània, actuació espectacular, 
amb una altra medalla d’argent, 
dues de bronze i dos finalistes. Biel 
Tenias, tenia la millor marca amb 
4.80 m però va quedar segon amb 
4.61 m, conformant-se amb la plata, 
excel·lent ja que és atleta de 1r any. 
Marina Martínez, també debutant 
a la categoria, va fer marca per-
sonal en els 1500 m amb 4:45.29 
per penjar-se el bronze. I Hannah 
Ruiz també va guanyar el bronze 
en 3000 m amb 10:24.09, que és 
marca personal. Rosa M. Buscà 
(6a en triple) i Helena Torres (7a 
en perxa) van ser finalistes.

Dues medalles als Campionats 
de Catalunya de base
En els campionats de Catalunya de 
pista coberta celebrats a Sabadell, 
Carla Gifra (Laietània) va quedar 
segona en sub16 en salt d’alçada 
(1.55 m) i Ivan Molina (Lluïsos) va 
quedar també segon en sub14 en 
2 km marxa (10:41.62).

Ferreras amb l'equip espanyol. | CEDIDA

formada per Berta Ferreras i Pau 
Ribes ha aconseguit el bronze, 
per darrere del duet italià, cam-
pió del món als darrers mundials de 
Budapest, i dels japonesos, quarts 
del ranquing mundial. En la moda-
litat de duet mixt lliure han quedat 
en quarta posició, darrera Rusia, 
Itàlia i Japó.

El CNM al Camp. d'Espanya
L'equip de Natació Artística del CN 
Mataró va assolir el seu objectiu 
aquest cap de setmana passat al 
campionat d'Espanya que es va 
disputar a Saragossa. Després d'un 
gran paper, l'Aleví i l'Infantil van 
aconseguir la classificació per a 
competir a Primera Divisió en el 
campionat d'Espanya d'Estiu.

El passat cap de setmana, en la 
fase d’ascens a 2a Catalana d’hoc-
key herba, l’equip de l’Iluro HV va 
guanyar al camp del Barceloní Stick 
per 1-2. Amb aquest triomf, que és 
el 8è seguit, l’Iluro HC es consolida 
en el 2n lloc amb 19 punts, a 6 del 
líder, el Castelldefels que serà el 
proper rival de l’equip taronja el 
diumenge a les 10 hores al Municipal 
d’Hockey de Mataró.
No va tenir tanta sort l’equip femení 
que va perdre a casa per 0-1 davant 
del CD Terrassa, que és el líder.Així 
l’Iluro ha perdut una posició baixant 
al 4t lloc, superat també per Júnior 
FC B i Catalònia. Aquest dissabte 
juga al camp de l’Atlètic Terrassa 
que és el 5è classificat un punt per 
sota de les mataronines.

La Berta Ferreras torna del French 
Open FINA World Series celebrat 
del 9 al 11 de març a Paris, amb una 
plata en rutina lliure combinada 
i un bronze en duet mixt tècnic. 

L'equip, encapçalat per l'Ona 
Carbonell, ha aconseguit una pun-
tuació de 90.6333, a dos punts 
d'Ucraïna i superant l'equip xinès 
per més de quatre punts. En duet 
mixte tècnic, la parella catalana 

8è triomf seguit de 
l'Iluro masculí

Dues medalles per a Berta 
Ferreras al French Open de París
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Tomb Raider  12:00  12:10  16:30  18:00  19:15  20:45  22:00  
 23:30  00:35  00:45             [dm. VOSE] 22:15      [VOSE] 12:20

La Tribu  12:15  16:10  18:15  20:20  22:25  00:50

A silent voice  [dv.] 16:00      [ds.] 19:30      [dg.] 12:00

Ferrari 312B  [dj.] 20:15

Maria Magdalena  16:30  19:00         [exc. dj.] 00:30
 [excepte dm. i dj.] 21:30         [dm. VOSE] 21:30      [VOSE] 12:20

Loving Pablo 19:00  00:30      [exc. ds.] 16:20     [exc. dg.] 12:00
 [excepte dm.] 22:10         [dm. VOSE] 21:45     

Un pliegue en el tiempo 12:10  16:00  18:20    [exc. dj.] 20:00

Winchester  [exc. ds.] 18:15      [exc. dg.] 16:00      
 [exc. dj.] 20:30  22:40  00:50      [dj.] 16:00  18:10  22:20

El hijo de Bigfoot  [exc. dj.] 12:15  16:00  18:00        [dj.] 17:15

Gorrión rojo 12:00  16:00  18:50  00:00
 [excepte dm.] 21:40         [dm. VOSE] 21:40

Sin rodeos 12:15  16:00  18:00  20:40  22:40  00:40

Una familia feliz [dv.-dg.] 16:00

Black panter  16:15  00:30      [exc. dv.] 19:00      [exc. dm.] 21:45

La forma del agua 12:10  16:20  19:00  00:30   
 [exc. dm.] 21:45  [dm. VOSE] 21:45

50 sombras liberadas 20:00  00:45

El cuaderno de Sara   [exc. dj.] 22:30

3 anuncios en las afueras  22:15     Coco  [ds.] 18:15   [dg.] 16:00

Perfectos desconocidos  [dl.- dj.] 15:50

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

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

Los archivos del Pentágono 18:00  20:15 (19, 24, 26 març)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Tomb Raider  16:00  18:15  20:00  22:20        [dv.+dl.-dj.] 18:00

La Tribu  16:00  18:00  20:40  22:30          [dv.+dl.-dj.] 20:30

El insulto  16:00  20:30  22:40          [dv.+dl.-dj.] 20:15  22:30

Un pliegue en el tiempo 16:00  18:10  20:20

Bajo la piel del lobo 21:30

Historias de una indecisa 16:00

Winchester 16:00  22:30

Sin rodeos 18:30  20:40          [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:30

Gorrión rojo 19:30  22:15

El hijo de Bigfoot 16:00      

 [ds.] 18:00       [ds.] 19:45     [exc. ds.] 17:45       [exc. dg.] 19:30

Una familia feliz 17:45

Black panter 18:00            [dv.+dl.-dj.] 17:45

La forma del agua 16:10  18:15  20:20  22:30  

           [dv.+dl.-dj.] 18:15  20:00  22:20

50 sombras liberadas 22:40            [dv.+dl.-dj.] 22:30

La colla de la selva (Cicle cinc) [En català] [ds.] 16:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 El cineasta alemany d’origen 
turc Fatih Akin retorna a la nos-
tra cartellera amb ‘En la sombra’. 
El fi lm aposta per un format de 
thriller melodramàtic al centrar-se 
en una dona, Katja Sekerci (Diane 
Kruger), que perd el seu marit, 
Nuri (Numan Acar), ex-convicte 
d’origen kurd, i el seu fi ll, en un 
atemptat a Hamburg. Tenim una 
primera part marcada pel dolor i el 
sofriment de la dona, aclaparada 
pel dol, enfonsada en la tragèdia, 
que la porta fi ns i tot al consum 
de drogues per poder oblidar, en 
un camí d’autodestrucció perso-
nal. Aquesta tragèdia personal la 
porta inclús al llindar del suïcidi, 
salvada només per la detenció dels 
principals sospitosos.

Denúncia inoperativa

‘En la sombra’ és un fi lm que pre-
tén plantar cara, que busca la pro-
vocació, tot per estimular la refl e-
xió sobre la violència racista contra 
els immigrants o els refugiats. Però 
la presa de posició fi nal del fi lm 
de Fatih Akin anorrea per com-
plet qualsevol esperit d’aprofundi-
ment del tema per caure en el pur 
maniqueisme.  Tot i la discutible 
proposta d’Akin, a ‘En la sombra’ 
queda la intensitat i el nervi del 
director turc-alemany en alguns 
passatges. I, sobretot, deixa una 
gran actuació de lluïment de la 
nord-americana Diane Kruger en 
el seu primer paper en el cinema 
alemany, una feina reconeguda 
amb diferents premis, com el del 
Festival de Cannes. | AMIC

  

Pregunta de la setmana
Quina va ser la primeraactriu que 
va encarnar Tomb Raider?

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

Resposta del núm. 1803
"Ocho apellidos vascos"

Guanyadors:
· Daniel Gonzáles de la Aleja G.
· Ramon Costa Codina

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

‘En la sombra’ de Fatih Akin

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018

TOMB RAIDER

Lara Croft és la filla d'un aventurer desa-
paregut. Un temps més tard, amb 21 anys 
i sense cap propòsit de vida, treballa 
de missatgera mentre es nega a dirigir 
l'imperi empresarial del seu pare i a ac-
ceptar que no tornarà.
Direcció:  Roar Uthaug
Intèrprets: Alicia Vikander,  Daniel Wu,  
Dominic West
122min

MARÍA MAGDALENA

La Maria és una jove en busca d'una 
nova forma de vida que decideix desa-
fiar a la seva família per unir-se al nou 
moviment social dirigit per Jesús de 
Nazaret. Un film biogràfic que explica la 
història de la coneguda Maria.
Direcció: Garth Davis
Intèrprets: Rooney Mara,  Joaquin 
Phoenix,  Chiwetel Ejiofor
120min

LA TRIBU

Una dona de fer feines amb vocació 
d'streetdancer recupera un fill donat 
en adopció, un directiu que ho ha per-
dut tot, inclús la memòria. Amb el seu 
extravagant grup de ball, mare i fill des-
cobriràn que porten el ritme a les venes.
Direcció: Fernando Colomo 
Intèrprets: Carmen Machi,  Paco León,  
Luis Bermejo
123min

PERDIDO

Un home molt ocupat que viatja cons-
tantment ha vist com la seva família i 
amics s'han distanciat d'ell. Fa tres anys 
que es va divorciar i gairebé no veu al 
seu fill. Quan aquest desapareix, però, 
decideix trobar-lo costi el que costi.
Direcció: Christian Carion
Intèrprets: Guillaume Canet,  Mélanie 
Laurent,  Olivier de Benoist
84min

A SILENT VOICE

Shôko Nishimiya és una estudiant de 
primaria que és sorda i que, en cambiar-
se d'escola, comença a patir bulling. Un 
dels principals responsables del seu pa-
timent és Ishida Shôya, el qual la força a 
canviar-se d'escola. Anys més tard, però, 
aquest vol reparar les seves accions.
Direcció: Naoko Yamada
Intèrprets: Animació
130min

EL INSULTO

En Toni és un cristià libanès que un dia 
regant les plantes mulla sense voler a 
un palestí. Furiós, el comença a insultar i 
en Toni el porta a mans de la justícia. Un 
petit conflicte que acabarà enfrontant a 
palestins i cristians libanesos.
Direcció: Ziad Doueiri
Intèrprets: Kamel El Basha,  Christine 
Choueiri,  Adel Karam
110min
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d'arc voltaic. El fanal de la banda 
de llevant es troba en bastant bon 
estat, però el de ponent ha perdut 
el coronament superior i el fust té 
forats d’oxidació. 

Que es conservin
Fins a l’arribada de la tecnologia 
LED que ho ha canviat tot, menys 
els dos fanals monumentals de la 
plaça Gran, que amb aquest escrit 
esperem contribuir a la seva con-
servació d’Ajuntament de Mataró. 

Xavier Nubiola de Castellarnau
Enginyer Industrial
Col·laborador del Cercle Històric 
Miquel Biada

  A la plaça Gran de Mataró, als 
costats del mercat modernista del 
Rengle, es conserven dos fanals 
monumentals, construïts pels 
Tallers Vda. de Sebastian Font i 
Cía, com indica una placa a la seva 
base. Es tracta dels únics fanals 
conservats a ciutat del seu primer 
enllumenat públic amb subminis-
trament elèctric. En fosa de ferro, 
el fust d’uns 8 metres està decorat 
amb motllures i rematat amb una 
punta en forma de fl or de quatre 
fulles. A la part superior suporta 
un triangle invertit amb fi ligranes 
en ferro forjat, i en el vèrtex pen-
ja la làmpada amb una bombeta 
elèctrica, que originalment era 

Són els únics que es conserven del primer sistema 
d'enllumenat públic elèctric

Els fanals de la Plaça Gran, 
els primers de Mataró

  El parc de Can Boada és un es-
pai amb vistes, restes arquitectò-
niques singulars i amb més de 2 
hectàrees de vegetació. Situat entre 
Peramàs, Cerdanyola, Via Europa 
i la Llàntia, el parc ha entrat a for-
mar part del recorregut número 8 
del 'A peu fem Salut' per la seva 
bellesa i orografi a, una iniciativa 
de l'Àrea de salut de l'Ajuntament 
de Mataró. En els darrers anys, el 
parc ha viscut una degradació i 
alguns dels seus espais estan en 
un mal estat de conservació, fet 
que preocupa al grup municipal 
de CiU Mataró.

La situació del parc de Can 
Boada, recull el partit,  pertorba 
el descans dels veïns. Darrerament 
la cosa ha anat a més, i sembla 
que s’està convertint en un lloc de 
trobades íntimes i de passes i con-
sum de tot tipus de substàncies. 
Per aquest motiu han preguntat al 
govern si tenen coneixement dels 
fets i si preveu posar en marxa ac-
cions per solucionar la degradació 
del paisatge i alertar del consum 
i venda d'estupefaents. | Redacció

CiU es queixa de la 
degradació d'aquest espai

Preocupats per la 
situació del parc de 
Can Boada

El mateix fanal, actualment a la Plaça Gran i el 1900 a La Riera

Can Boada  Cedida 

 Arxiu 

Ciutat núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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En marxa les 
Jornades del Plat 
de Mataró
Text: Redacció

 Mataró celebra enguany les 21es Jornades 
Gastronòmiques del Plat de Mataró, Pèsols amb 
sèpia i patates, amb la participació de 10 restau-
rants, dels quals 9 són de Mataró i un de Llavaneres. 
Aquestes jornades s’emmarquen en les jornades 
gastronòmiques dels Pèsols del Maresme.

Al  llarg dels darrers vint anys el Gremi d’Hostale-
ria del Maresme –amb la seva seu a Mataró– s’ha 
posicionat com un Gremi bàsicament gastronò-
mic, fomentant en tot moment els productes de 
la terra i del nostre territori, els productes de qui-
lòmetre zero. D’aquesta manera han col·laborat  
àmpliament en la difusió de la cultura culinària 
mediterrània i de la gastronomia típica de la co-
marca del Maresme.

En l’actualitat, el Gremi forma part de la Taula 
de Gastronomia de la Diputació de Barcelona, per 
tal d’impulsar el Turisme gastronòmic.

On podràs demanar el Plat de Mataró?
Els restaurants que participen en aquestes Jornades 
són els següents: Caminetto, Auto D’Ara, Iluro, 
L’Harmonia, La Girella, La Nova Rosaleda, Mundial, 
Nou Daxana, Nuus (Hotel Atenea) i Pins Mar de 
Sant Andreu de Llavaneres (N-II). 

Sèpia, patates i pèsols

La sèpia amb patates i pèsols conjumina en

un plat fàcil alguns dels ingredients propis

de una comarca com el Maresme amb pes-

ca i agricultura singulars

taulataulaA

Sèpia, patates i pèsols

taulataulataula
Sèpia, patates i pèsolsSèpia, patates i pèsols

taula

Tot a taula 1,2 1812.indd   1 14/03/2018   12:25



Plat de Mataró:

Pèsols amb sèpia

i patatesi patates

INGREDIENTS:

~ Una sèpia de 500 grs. 

~ ½ Kg. de Pèsols de la Floreta desgranats

~ 3 Cebes tendres

~ 2 Alls tendres

~ 1 got de Vi Blanc d’Alella

~ 1 got petit d’oli d’oliva

~ ½ l.itre d'aigua amb sucre

~ 300 gr. Patates del Maresme

Per la picada:

~ 50 grs. Ametlles i avellanes

. ~ 1 Nyora

~ 1 Gra d’all i julivert

PREPARACIÓ:
1. En una cassola s’hi posa oli d’oliva i la sèpia 

tallada a trossos en fred.
2. Quan s’hagi consumit l’aigua de la sèpia hi 

afegim les cebes i els alls tendres. 
3. Un cop cuit ho reguem amb vi blanc. Ho 

deixem reduir. 
4. Aboquem els pèsols i les patates, ho salem. 

Tot seguit ho cobrim amb l’aigua amb sucre. 
5. Quan la sèpia estigui tova hi afegim la 

picada.

PER A LA PICADA:
En un morter hi piquem les ametlles i les 
avellanes, la nyora (que l’haurem escaldat), 
l’all i el julivert, i ho desfem amb una mica 
d’aigua.

TEMPS:

25"

DIFICULTAT:

Mitjana

RECEPTA de: l’Escola de Restauració del Gremi d’Hostaleria i Turisme

LA RECEPTA
QUE NO FALLA

núm.1812 del 16 al 22 de març de 2018
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La crema
DE SANT JOSEP
La crema

taulataulaA

Amb l'arribada de la prima-
vera i els dies més llargs, 
podem donar un toc fl oral 
a les nostres taules, aprofi -
tant la gran varietat de fl ors 
que hi ha en aquest moment.

Per aconseguir-ho n'hi ha prou 
amb alguns recipients  de dife-
rents  materials i colors. Poden 
anar sobre estovalles de ràfi a, 
fusta o pissarra, depenent de 
l'estil que vulguem donar.

EL SECRET: Una bona 
harmonia i combinació de 
colors.

C/ Joan Larrea, 4, Mataró.

 93 757 22 07
 www.rosanamataro.com

Un toc floral
a taula

Text: Redacció

 La crema de Sant Josep és una 
de les postres més populars de 
Catalunya, sovint referenciada com 
a "crema catalana". Abans es feia 
per Sant Josep perquè era quan 
les gallines ponien amb ganes; 
una abundància d’ous que va fer 
també que s’incorporessin a altres 
dolços com els bunyols.

Sant Josep és el 19 de març raó 
per la qual en moltes llars se ce-
lebrarà aquest cap de setmana. 
També se celebra "el dia del pare".

Un plat amb història
Aquesta crema la trobem en re-
ceptaris medievals i per això po-
dem afi rmar que és dels plats més 
antics del país. També la trobem 
documentada àmpliament en la 
literatura catalana a partir del 
segle XIV.

Tot a taula 3 1812.indd   1 14/03/2018   16:46
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deifmataro

maralvisan

guanya
el premi de
caña aquí!

"Guisat d'azukis i carbassa"

miriam_maay

guanya
el premi de
la mueta

"Sabores auténticos"

m.angela_paredes

guanya
el premi de
petits délices

"Brownies de xocolata"

clubclorofi la

guanya
el premi de
hapo sushi

"Espaguetis de calabacín con setas, 
jamón y huevo"

guanya
el premi de
espinaler

"Després de treballar..."

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:

Aquesta setmana 4 premis més!

P articipar-hi és molt fàcil: només cal 
penjar fotos dels teus plats –fetes per tu, 

d'un restaurant, d'on vulguis– a Instagram i 
etiquetar-les amb:

_nontse_

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Amanida amb formatge de cabra"

AA taula

TOT A TAULA 5,6 1812.indd   2 14/03/2018   16:52



CREMA DE 
CARBASSA

AMB OU POCHÉ
Gaudeix del nostre menú de 
migdia entre semana, de 13 
a 16h. Cuina d’elaboració i de 
proximitat!

ESPINALER

 937 502 521 
Av. del Progrés, 47 Pol. Ind. Els 
Garrofers. Vilassar de Mar

HAPO. SUSHI A CASA! 

www.hapoweb.com

Botigues a Mataró i Arenys de 
Mar. Servei a domicili a: Mataró, 
Argentona, Cabrera de Mar / 
Llavaneres, Arenys de Mar / Arenys 
de Munt, Canet de Mar / Caldes 
d’Estrac i S. Vicenç de Montalt.

RECOMANA: RECOMANA:

URAMAKI L.P.
Salmó fumat, crema de curri 
japonès, mango i cogombre, 

cobert de masago orange 
(8 peces). 

SuperTruper és una aplicació 
amb un objectiu clar i que 
a vegades sembla inassoli-
ble: estalviar a l'hora de fer 
la compra. L'App ofereix un 
servei analitzant cada un dels 
productes que volem consu-
mir de manera individual per 
així informar a l'usuari del lloc 
al qual és més barat. Gràcies 
a aquesta informació, el client 
pot crear llistes de la compra 
personalitzades amb els pro-
ductes a comprar a cada un 
dels supermercats i, així, anar 
estalviant uns euros a cada 
compra. Amb aquest estal-
vi, a la llarga, podem gastar 
menys a fi nal de mes de ma-
nera senzilla i des del mòbil.

L'aplicació informarà del tipus 
de producte i del preu al qual 
es ven als diversos supermer-
cats. Amb aquesta informació, 
l'usuari pot crear llistes de la 
compra personalitzades per 
a cada supermercat.

App per... 
estalviar!
SUPER 
TRUPER

a cada supermercat.

RECOMANA:

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018

L'endívia es converteix en un aliment ideal per incloure 
en delicioses, lleugeres i nutritives amanides, apor-

tant un lleuger sabor amarg. Precisament a aquest sabor 
amarg li devem la majoria de les propietats que trobem 
en l'endívia crua. És un vegetal recomanat en persones 
amb diabetis, gràcies al fet que ajuda a regular els ni-
vells de sucre en sang, mentre que és capaç de rebaixar 
els nivells de colesterol alt i augmentar el colesterol bo.

DE TEMPORADA

L'endívia
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La Calçotada d'Eindhoven

Entre Mataró i Eindhoven hi ha més de 1.300 quilò-
metres per carretera. Aquest és el trajecte que la 
setmana passada van recórrer uns 8.000 calçots 
amb destinació a la quarta edició de La Calçotada 
d'Eindhoven. Quatre edicions que consoliden una 
aposta, la de Julià Delos, que establert a la ciutat de 
la Philips trobava a faltar fa quatre anys no tant la 
pròpia ingesta de calçots, que també, sinó el ritual 
compartit de la calçotada. "En certa manera hem 
portat aquí una festa com és la calçotada perquè la 
gent la conegui de la mateixa manera que els nostres 
avis van conèixer-la quan va arribar des de Tarragona 
i Valls", explica Delos. El projecte ha agafat cos de 
la mà d'un emprenedor nat com aquest mataroní. 
Ara és una marca registrada, un portal explicatiu 
(www.lacalcotada.com), branding del concepte, una 
agenda de calçotades internacionals, té marxan-
datge, patrocinadors i empreses col·laboradores". 
En aquests anys ha fet créixer la criatura. I ens en 
parlava dilluns, l'endemà de reunir més de 500 per-
sones a la mateixa plaça on va fer la primera amb 
60 persones, ara fa un lustre. 

S 
'obre el teló i es veuen més de mig mi-
ler de persones fent una calçotada a 
Eindhoven, a l'antic barri de la Philips 
de la segona ciutat holandesa. S'abaixa 

el teló: com es diu l'il·luminat? Bingo. Julià Delos 
i és un mataroní establert als Països Baixos que 
diumenge passat va consumar la quarta edi-
ció del que ja s'ha convertit en un festival. La 
Calçotada, com a marca, ja és seva. La web on 
explica el ritual per a tot estranger neòfi t a qui li 
grinyoli el fet de cruspir-se cebes socarrimades, 
també. La idea de Delos va agafar importància a 
partir d'una primera calçotada entre amics. Avui 
coneixem els detalls d'una festa gastronòmica 
amb més lligams mataronins: els calçots que es 
mengen són de Les Cinc Sènies.

El mataroní 
que exporta la 
calçotada

REPORTATGE
Text: Cugat Comas

Fotos: La calçotada

Julià Delos ha consolidat un festival amb 500 
persones menjant calçots mataronins a Eindhoven

Tot 3,4,5 reportatge calçotada holanda.indd   2 14/03/2018   15:38



Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter 
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és 
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som 
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58



El boca-orella, clau

La Calçotada es presenta, ja, com un autèntic fes-
tival. Delos col·labora des de la primera edició amb 
un restaurant de la mateixa plaça que hi posa la 
logística, que com es pot imaginar no és fàcil de 
coure tants quilos de calçots com els que mobilitza 
aquest acte. "De fet el primer any ho vam publicitar 
fent referència al calçot com un tipus de ceba però 
la gent ens va prendre per bojos... la ceba ven poc", 
explica Delos. Al promotor el congratula "veure com 
cada any anem a més gràcies al boca-orella, venen 
catalans de per aquí però també molta gent holan-
desa o d'altres nacionalitats atreta per tot el que 
suposa la calçotada, del calçot al pitet, la salsa o el 

6.000 calçots

vi en porró". Franquejar barreres de cultura gas-
tronòmica mai és fàcil i en Julià explica que "no és 
fàcil muntar aquesta moguda per menjar una ceba 
allargada socarrimada amb fl ama". 

Els qui en participen, però, acostumen a repetir. 
I a portar més devots. Delos ja prepara el festival 
amb venda prèvia on-line de tiquets per una dosi 
de vuit calçots "que a Catalunya ens semblen molt 
pocs però aquí ja fan". Tot i això, qui vol, pot repe-
tir. I el vi del Priorat, begut a galet amb els porrons 
duts també expressament de casa nostra, podríem 
dir que arrodoneix a l'alça el bon ambient. "Acaba 
sent una bona festassa", resumeix Delos, que està 
barrinant com pot consolidar el Festival perquè no 
depengui d'ell, i si mai marxa pugui seguir.

6.000 calçots
120 porrons
200 litres vi

60 quilos 
de salsa

La Calçotada de diumenge, en dades

Reportatge
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"És una adopció i 
una evolució del 
ritual memorable"

Elm Pou, soci de S'Ha Kavat El Bròquil, una co-
operativa de joves agricultors dedicats al cul-
tiu ecològic sobretot a Les Cinc Sènies és el 
còmplice necessari del projecte de Delos. Pou 
és l'encarregat de preparar el carregament de 
calçots i salsa cap a Eindhoven i La Calçotada 
és un dels seus clients preferents. Al llarg de la 
temporada, al Bròquil produeixen uns 30.000 
calçots que serveixen per respondre normalment 
a comandes més petites. El calçot maresmenc, 
explica el pagès "acostuma a ser primerenc per-
què tenim un molt bon clima, ja que per exemple 

ja en collim al novembre si bé a finals de març 
la calor ja fa acabar la temporada". Des de la 
primera edició del festival els calçots han estat 
maresmencs i ecològics. 

Una mostra de compromís, un miler de quilòme-
tres lluny, amb aquests joves agricultors amb web 
elbroquil.cat, repartiment i parada als mercats de 
la Plaça de Cuba i l'Escorxador. Els seus camps 
a Mataró, a menys d'un quilòmetre de la ciutat, 
són a Can Lluch i a Cal Murcianu i tenim camps 
també a Sant Vicenç de Montalt a Can Roca.

Els calçots, d'El Bròquil

Ambaixador de la calçotada

Al  repte de muntar una calçotada a Eindhoven s'hi 
afegeixen innombrables esculls logístics i econòmics 
que entre Delos, el restaurant col·laborador i els seus 
contactes a Mataró van solucionant. Si el primer any 
els calçots van viatjar en cotxe particular a través de 
Bla Bla Car –recordin la distància que hem citat– ara 
la tècnica s'ha sofisticat i amb un transport refrigerat 
es mouen els palets preparats amb tot el necessari 
pel Festival. A més, Delos aprofita per servir gènere a 

altres calçotades que sorgeixen, com una per a 200 
persones a Rotterdam. Delos planteja el projecte amb 
el repte que sigui econòmicament sostenible i que 
el creixent interès per un ritual gastronòmic com a 
mínim peculiar com és el de la calçotada acabi per 
ser rendible. 

A aquest mataroní especialitzat a desenvolupar 
negocis li agradaria acabar per poder viure d'una 
activitat que, assegura de moment l'omple: "Que 
estiguem estenent la tradició de la calçotada a un 
lloc com Holanda, és una adopció i una evolució del 
ritual, ho trobo memorable". Delos explica que estan 
estudiant, fins i tot, de plantar calçots a Holanda. 
Seria el següent pas lògic.
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Els turistes prefereixen el Maresme
És la comarca de l’entorn de Barcelona que rep més visitants amb 6,9 milions de nits, 
un 10 per cent més que l’any anterior 

Turisme: Redacció - ACN 

 El Maresme va ser la comarca 
de l’entorn de Barcelona que més 
pernoctacions hoteleres va regis-
trar durant el 2017, seguida del 
Baix Llobregat i el Garraf. Ho recull 
'l'Informe de Resultats de l’acti-
vitat turística a Barcelona 2017, 
ciutat i província' de la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament de la 
capital catalana. L'estudi cons-
tata que totes les comarques de 
la demarcació –sense comptar 
el Barcelonès– van sumar 14,6 

milions de pernoctacions. La 
xifra és un 7,9% més que la del 
2016, i hi tenen un pes rellevant 
els 6,9 milions de nits registrades 
al Maresme, un 10% més que les 
de l’any anterior.

Pel que fa al nombre de visitants, 
durant el 2017 les comarques de 
l'entorn de Barcelona van acollir 
4,3 milions de turistes i la capital 
catalana en va sumar 7,6 milions, 
tancant un nou any rècord que va 
superar les dades del 2016.

De cara a aquest 2018, l'informe 

augura que es mantindran o supe-
raran les xifres d'ocupació hotelera 
de l'any passat, quan va haver-hi 
pics del 84%. 

Barcelona en sentit ampli
Tant la Diputació com l'Ajunta-
ment de Barcelona han ressal-
tat la “irradiació” dels turistes de 
Barcelona cap a la resta de mu-
nicipis de la demarcació. “Tenim 
una conurbació que va més en-
llà de la ciutat”, va ressaltar el re-
gidor de Turisme, Agustí Colom, 

Agustí Colom

“Tenim una 
conurbació que va més 
enllà de la ciutat, els 
turistes que parlen de 
'Barcelona' com a destí 
ho fan amb una visió 
àmplia"

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

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

AMB EMPENTA
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Colom assegura que la ciutat i les comarques de l'entorn han gua-
nyat “credibilitat”, i ha posat com a exemple les dades positives al 
fi nal del 2017, quan tota la demarcació –incloent el Barcelonès– ha 
acabat sumant més de 12 milions de visitants, amb un increment 
del 3% en relació al 2016. De cara al futur més immediat, però, la 
Diputació de Barcelona ha senyalat la necessitat d'atraure més 
turistes internacionals per tal d'incrementar el nombre de pernoc-
tacions –són els que fan estades més llargues– i també la despesa 
mitjana, situada actualment entorn dels 900 euros per persona.

En aquest sentit, pel que fa al perfi l dels visitants que el darrer any 
s'han apropat als hotels de les comarques de l'entorn de Barcelona, 
en un 28% dels casos eren turistes de l'estat espanyol, mentre 
que un 46,4% eren d'Europa, i un 25,6% procedien de la resta del 
món. En general, gairebé la meitat dels turistes havia estat ante-
riorment a la zona.

Una zona que 
"guanya credibilitat"subratllant que els turistes que 

parlen de 'Barcelona' com a destí 
ho fan amb una “visió àmplia” i en 
realitat escullen destinacions que 
no són la mateixa capital catala-
na. Colom ha admès, però, que 
les xifres manquen parcialment 
d'informació pel que fa a l'im-
pacte turístic, ja que no inclouen 
ni els allotjaments rurals ni els 
habitatges d'ús turístic.

La davallada de l'estiu
A l'estiu i la tardor hi va haver una 
lleugera davallada de les reserves 
als hotels a causa als atemptats ter-
roristes de l'agost i a la celebració 
del referèndum de l'1 d'octubre. 

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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Amb Empenta

Dues grans embarcacions 
històriques a Mataró
És el primer cop que la Nao Victoria i el Galeón Anda-
lucía atraquen a la comarca, del 22 al 25 de març amb 
Mataró Marina Barcelona de Varador 2000 d'amfitrions

Iniciatives: Laia Mulà

 La Nao Victoria i el Galeón 
Andalucía atracaran per primer 
cop a la ciutat de Mataró, dues 
grans embarcacions històriques 
que es podran visitar entre el 22 
i el 25 de març a la base nàuti-
ca Mataró Marina Barcelona de 
Varador 2000. L'arribada d'aques-
tes dues embarcacions a la capital 
maresmenca és el preludi del fes-
tival marítim Maresmar-Trobada 
de Centenaris 2018, una cita que 
ha nascut de la mà de Varador 2000 
el pròxim mes de juny a Arenys de 
Mar i a Mataró.

Mentre que la Nao Victòria és 
una rèplica del vaixell que va fer 
la volta al món per primer cop 
entre el 1519 i el 1522, el Galeón 
Andalucía és una rèplica dels 

llegendaris galions espanyols que 
impulsaven rutes comercials entre 
Europa i Amèrica i les Filipines.

Els tiquets per visitar els vaixells 

es poden adquirir directament al 
moll de Mataró Marina Barcelona 
a un preu de 8 euros els adults i 4 
euros els infants. Cal destacar que 
els menors de 5 anys poden entrar 
de manera gratuïta i que ofereixen 
un pack d'entrada per a les famílies 
de 2 adults i 3 nens a un preu de 20 
euros. Les embarcacions podran 
ser visitades pel públic durant els 
quatre dies des de les 10 del matí 
fi ns a les 19h de la tarda.

Dues naus úniques
Pels qui no ho coneguin, la Nao 
Victoria és un vaixell construït amb 
fustes de pi i roure de 26 metres 
d'eslora i 7 de màniga, amb qua-
tre pals. Aquesta rèplica també 
ha completat una volta al món i 
des de llavors ha realitzat diverses 
gires pels  Estats Units d'Amèri-
ca i països d'Europa com França, 
Anglaterra, Holanda, Bèlgica, 
Alemanya, Lituània o Polònia.

Per la seva banda, el Galeón 
Andalucía, és una imponent em-
barcació de 50 metres d'eslora, 
la qual va participar a l'Exposició 
Universal de  Xangai 2010 i des de 
llavors ha visitat més de 70 ciutats 
d'arreu del món com Nova York, 
Washington, Filadèlfi a, Boston, 
Chicago o Miami.

· Gestió immobiliaria global · Compra-Venda · Lloguers
· Financament · Herències · Hipoteques · Embargaments...

671 322 518      www.impulsing.es      hola@impulsing.es

LI AVANCEM ELS DINERS
QUE LI CALEN 

NO MALVENGUI EL SEU PIS...

TAMBÉ SI VOL LLOGAR

NO MALVENGUI EL SEU PIS...
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'Oh my dot', l'outlet de  
referència en tèxtil de la llar 
El nou establiment, amb seu a Cabrera de Mar,  
compta amb la garantia d'Ilurotext 2010

Empreses: Publireportatge

 Ilurotex 2010, S. L. va ser crea-
da, com bé diu el seu nom, l’any 
2010, amb perspectives de donar 
un servei tèxtil integral a les em-
preses de distribució d’alimentació 

i que per la seva dimensió o per la 
seva condició, no tenen en el seu 
ideari, una secció tèxtil especifica 
dins del seu concepte de negoci, 
amb Ilurotex poden tenir aques-
ta secció.

Ilurotex amb un gran ventall de 
productes tèxtils (més de sis mil 
referències) és un referent tèxtil 
dins del món de la mitjana i peti-
ta distribució, amb un creixement 
constant en els darrers anys que 
els ha consolidat en aquest sector 
arreu de l’Estat espanyol.

Nou outlet a Cabrera
Instal·lats a Cabrera de Mar, dis-
posen d’una superfície superior 
als 4500 metres quadrats, des d'on 
donen servei a tot l’Estat. Amb la 
inauguració d’aquest nou magat-
zem outlet esperen poder donar 
un millor servei i ampliar l’abast 
a més supermercats de proximitat 
amb noves propostes.

L’estratègia plantejada per l’em-
presa, passa per seguir creixent 
moderadament els pròxims anys 
i consolidar, posicionar i especia-
litzar-se en la gamma de roba de la 
llar, roba interior i calceteria, per 
poder seguir donant el millor servei 
“just in time”, que els caracteritza i 
que és una de les seves fortaleses.

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

CABRERA DE MAR. Nau indus-
trial en venda 1.450m2, amb 
ofi cines. Informi's. 93.798.00.50 
/93.798.00.50
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en ven-
da o lloguer 1.400m2, amb ofi cines. 
93.798.00.50
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en ven-
da. Imatge  Coorporativa. 3.342m2. 
Informi's. 93.798.00.50
CASA VENDA A Sant Vicenç de 
Montalt. Terreny de 1800m2, casa 
400m2., 5 hab., piscina. 790.000€. 
680.676.418 
MATARÓ. CTRA. MATA. Terreny 
agrícola de 5.000m2 en venda o 
lloguer.  93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.919.205  
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893

TRASPASSOS-LLOGUERS

SE TRASPASA PELUQUERÍA por 
enfermedad, local de 130M2, en 
Mataró centro. Recién reformado y 
con mobiliario nuevo. 677.455.623

TREBALL

SE NECESITA CAMARERA pa-
ra bar los domingos en Mataró. 
722.334.496
SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra piso de relax en Mataró. Edad 
máxima 50 años. Disponibilidad, 
turnos rotativos, fi nes de semana 
y festivos. Alta en la S.S. Buen su-
eldo más comisiones. 625.511.066
ES PRECISA PER a Malgrat de Mar, 
ofi cial en fabricació fusteria d'alu-
mini i PVC. Interessats trucar al 
93.225.24.63
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina 
CHOFER BUSCA TRABAJO reparti-
dor. 632.418.079
S'OFEREIX NOIA per fer de cangur 
als matins. Disponibilitat setmana 
Santa tot el dia. 654.628.332
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, 
canguro, por horas, mañanas. 
631.093.384
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cui-
do mayores. Por horas /noches. 
Referencias. 634.601.103
SEÑORA, BUSCA FEINA can-
gur. Referencies. 93.105.82.15 
/617.897.060
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213
M'OFEREIXO PER REALITZAR ges-
tions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
BUSCO TRABAJO cuidado mayores, 
niños, limpieza. 688.358.867
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.918.532

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT 1812.indd   6 14/03/2018   18:58



   

  

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PALETA. 697.685.580  

núm. 1812 del 16 al 22 de març del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

...i amb10%de descompte!

VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

PROFESSIONALS

CHICO Y CHICA buscan cualquier 
trabajo. 677.195.145
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MASAJES RELAJANTES. C/Nápoles. 
688.578.490
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
B O L E T I N E S  E L É C T R I CO S 
639.341.261
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR EXPERIENCIA Y seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en 
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co. Tel 672.802.951

VARIS

ORGANIZAMOS GRUPO PERSONAS 
para salir a caminar. 627.057.138

TAROT

ESTHER VIDENTE. Cartas españo-
las, limpieza Aura. 30€. Horas 
concertadas. 642.394.572

CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
MATARÓ 625.555.824

Econòmics
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

...i amb10%de descompte!

VALEN

ENTRA A:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

CONTACTES

PAULA, PARAGUAYA, guapísima, 
ninfómana, fi estera, implicada. Sí a 
todo. 698.607.925 Particular
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
PATRICIA, sensual, buenas curvas, 
100 pecho, educada, elegante. 
Independiente. 640.729.626
MASAJISTA GUAPA CATALANA. 
Rubia 654.930.681
MARTA 35 años, gordita, bue-
nos pechos, completa, ¡griego!. 
631.009.967 Particular
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NUEVA APERTURA CENTRO masaje 
cuerpo entero. Descuentos espe-
ciales por inauguración en marzo. 
También a domicilio. Rocafonda. 
688.192.012
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809

núm. 1812 del 16 al 22 de març del 2018
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Medi Ambient: Cugat Comas

 La plaga de la processionària del 
pi d'aquest any té més força i s'ha 
fet més visible que en anys anteri-
ors. La presència de les molestes 
erugues a zones de bosc i parcs 
públics de la comarca és evident 
i més patent i ja ha causat alguns 
problemes, sobretot arran del con-
tacte d'alguns gossos amb aquests 
insectes. Alguns usuaris d'aquests 
parcs s'han queixat a l'Ajuntament 
de la presència de la processionà-
ria, però des de l'administració lo-
cal expliquen que el problema és 
que aquesta plaga s'està mostrant 
enguany més resistent als tracta-
ments preventius que en anys an-
teriors. El contacte amb aquestes 
erugues és altament urticant.

Davant la presència de la pro-
cessionària, l'Ajuntament combina 
tractaments biològics, més curosos 
amb les persones i el medi ambi-
ent, amb tractaments químics, que 
a més per normativa estan cada 
vegada més restringits.

Fonts municipals expliquen que 
“no totes les plagues responen de 
la mateixa manera i la processio-
nària és especialment resistent, 

Alertem que les erugues són més resistents als tractaments i alguns gossos 
ja han quedat afectats després d'entrar-hi en contacte

s'estan atenent les queixes que 
van arribant i fent tractaments 
complementaris allà on es detec-
ten problemes”.

Un gos malferit
El cas més conegut va ser el d'un 
gos que en la zona verda de la 
Llàntia, a tocar del Decathlon, va 
quedar molt afectat arran de llepar 
o menjar aquestes erugues. Això 
li hauria provocat una reacció al-
lèrgica important.

Preocupació per la processionària d'aquest any

Els nius de processionària, visibles en moltes zones de pins de la ciutat Daniel Ferrer

Molt urticant

L'Ajuntament ha emès i 
col·locat avisos a la 
població perquè vagin 
amb compte de no tocar 
la processionària ni deixar 
que els animals domèstics 
hi entrin en contacte, un 
extrem difícil de controlar 
en zones de lliure circula-
ció de gossos

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

La processionària del pi afecta sobretot els pins, però també 
altres espècies com cedres i avets. Aquest insecte deu el seu 
particular nom al fet que, en l’estadi d’eruga, es desplaça en 
grup de forma alineada, com una processó. La seva presència 
causa grans danys als arbres. A més de l’aspecte estètic, es 
debiliten per la defoliació, queden desprotegits de cara a l’atac 
d’altres plagues i poden arribar a morir. A més, la pilositat de 
la seva part dorsal provoca una forta urticària i al·lèrgies a 
persones i animals.

Què és la processionària? Arxiu

Ciutat
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 Hi ha molta expectació davant la 
primera gran promoció d'ocupació 
pública que ha anunciat l'Ajun-
tament de Mataró en els darrers 
anys. Les més de 140 places que es 
treuran a procés de selecció en els 
pròxims dos anys tenen calenda-
ris, requisits i processos diferen-
cuats i és recomanable d'utilitzar 
i estar pendent de l'aplicatiu web 
del propi Ajuntament per no per-
dre'n detall.

De forma gradual, l’Ajuntament 
ha de publicar les bases de la con-
vocatòria, aquestes bases venen 
a ser les regles de joc, és a dir: els 
requisits que han de complir els 
candidats (edat mínima i màxi-
ma, nivell de titulació), el tipus de 
proves i els temaris de les diferents 
proves. Posteriorment, l’Ajunta-
ment anirà publicant cada una 
de les convocatòries. Sempre a la 
mateixa web. | Red

El calendari de les més 
de 140 places ofertes per 
l'Ajuntament és públic

L'eina per estar al 
cas de les places 
d'ocupació pública

L'Ajuntament busca treballadors  Arxiu 

El web municipal

A l'apartat Oferta Pública 
del web municipal 
www.mataro.cat es pot 
trobar tota la informació

núm. 1812 del 16 al 22 de març del 2018Ciutat
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Societat: Laia Mulà

 Dues cel·les ocuparan part de 
la cèntrica plaça de Santa Anna 
de Mataró durant cinc dies, una 
instal·lació que ja ha passat per 
altres ciutats del territori per de-
nunciar la violació dels drets ci-
vils i polítics dels catalans. Dins 
d’aquestes, i com a acte simbòlic 
davant la violació de drets, diver-
sos voluntaris faran torns de dues 
hores per mantenir-les ocupades 
les 24 hores del dia. 

Sota el títol 'Un poble empreso-
nat', a més, l’espai acollirà diverses 
activitats artístiques i culturals com 
xerrades, concerts i performances 
entre el dimecres 14 i el diumenge 
18 de març.

Dues hores empresonats
Diverses persones voluntàries fa-
ran torns d’almenys dues hores per 
ocupar els dos petits espais de les 
cel·les exposats a les inclemèn-
cies del temps. Cal destacar que 
les cel·les contenen una cadira, 
una taula, un llit, diverses mantes, 
una estufa, un llum i un extintor. 
D’aquesta manera es proposen fer 
evident que encara ara hi ha presos 

La plaça de Santa Anna acull dues cel·les i una gran quantitat d'actes artístics 
i culturals, en solidaritat amb els presos polítics

polítics i denunciar la violació dels 
seus drets. Per participar-hi, però, 
cal ser major de 18 anys i tenir una 
actitud respectuosa. Tothom qui 
vulgui participar-hi es pot inscriure 
a l’acció a través de la pàgina www.
unpobleempresonat.cat.

La programació
Entre els actes programats hi ha 
l’acte dels 5 mesos d’em  pre so-
nament dels 'Jordis' presentat per 

Empresonats contra l'empresonament

L'acció en dues cel·les a mode de presó va començar a Vic Cedida

Antonio Baños, divendres a les 19h; 
una performance d’artistes mataro-
nins el dissabte a les 17h, i a partir 
de les 19h dos concerts, primer el 
del grup d'havaneres Mestre d’Aixa, 
i després el de 'Rapers en suport a 
Valtònyk'. Per acabar, diumenge 18 
tindran lloc diversos actes fi ns a 
arribar al de cloenda, amb la pre-
sència de familiars dels presos a 
partir de les 18h i amb concerts de 
Partidaris i la Coixinera.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

Aquesta iniciativa va néixer de la mà d’Òmnium Cultural Osona 
i l’ANC d’Osona, juntament amb els CDR de l’Alt Ter i altres or-
ganitzacions. Òmnium i l’ANC organitzen i participen d’aquests 
actes amb la voluntat d’aconseguir denunciar la situació dels 
presos polítics de manera pacífica, legal i rebutjant qualsevol 
tipus de violència. Per aconseguir-ho, fan una crida als parti-
cipants per demanar-los que els actes es desenvolupin amb 
respecte, legalitat i valors democràtics.

Contra la violència Cedida

Ciutat
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preparant el sopar en els actes en 
suport als presos polítics, o prò-
ximament en les reivindicacions 
de l'1 de maig”, expliquen des de 
La Forja Mataró.

Crida a sumar més efectius
La Forja fa una crida a sumar nous 
membres: “Ens prenem aquest 
canvi amb molta força i ganes. 
La autoorganitzacio política dels 
joves és clau per millorar la nostra 
ciutat i per prendre partit de tot 
allò que no ens agrada”, expliquen.

A la Forja Maresme s'hi fusio-
nen assemblees locals com Joves 
per la Terra de l'Alt Maresme, o 
l'Assembleea de Joves de Vilassar 
i ara esdevindran organització i 
no coordinadora, com fi ns ara era 
l'AJUP. | Redacció

 L'esquerra independentista sem-
pre ha tingut en les organitzacions 
juvenils el seu viver més important 
i un dels vectors de connexió amb 
el territori més arrelat. En aquest 
sentit, a Mataró es produirà un 
canvi de nom i organitzatiu en la 
línia en què a tot el país s'adopta el 
nom de La Forja i s'estableix com 
a organització nacional. Jovent 
Mataroní, l'assemblea de joves 
successora de la històrica "Maulets 
Mataró", inicia així un període de 
renovació després que l'organit-
zació nacional de la qual formava 
part, les Assemblees de Joves per la 
Unitat Popular (AJUP), hagi adop-
tat una nova estructura i imatge, 
amb "La Forja". 

Actius al carrer, i presents movi-
ments socials i culturals de la ciutat 
sumaran forces amb altres nuclis 
d'arreu dels Països Catalans com 
Alt Maresme, Girona o Badalona 
entre d'altres. “Sota els eixos de 
l'independentisme, el socialisme, 
el feminisme i l'ecologisme, coin-
cidim amb altres organitzacions 
de la ciutat en lluites com la del 8 
de març, aquest mateix dissabte 

Les assemblees com Jovent Mataroní que formaven part 
de l'AJUP s'integren en aquesta nova organització

La Forja: nou nom i nova etapa 
pel jovent independentista

  La Unió de Botiguers de Mataró 
(UBM) ha impulsat una nova ac-
ció original i que revolucionarà el 
ritme dels comerços mataronins: 
un Mashup d'Aparadors. La ini-
ciativa consisteix a combinar els 
productes de diversos establiments 
als aparadors i s'emmarca dins 
la segona Setmana del Comerç 
que organitza la Generalitat de 
Catalunya. 

L'acció serà del 19 de març al 3 
d'abril en una cinquantena d'es-
tabliments de Mataró i té com a 
objectiu apropar el sector comer-
cial eines per millorar la seva com-
petitivitat i esdevenir un espai de 
debat i intercanvi de coneixement.

La gràcia del contrast
Els aparadors crearan contrastos 
amb la seva decoració combinant 
productes habituals d'aquell esta-
bliment amb productes d'altres 
comerços de la ciutat, sovint ben 
diferents entre ells. | Redacció

Uns 50 comerços 
combinaran els productes

Mashup: una 
revolució dels 
aparadors mataronins

La Botifarrada a la Hispanitat

El cartell del Mashup  Cedida 

 Lluis Rugama 

23

Un dels actes propis de 
La Forja és la Botifarrada 
a la Hispanitat que aquest 
2018 farà 23 anys

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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L’any passat es van 
tramitar més de 16.000 
sol·licituds de més de 
350 governs locals 

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, pro-
grames per fomentar la igualtat d’oportuni-
tats laborals, suport als projectes culturals i 
esportius o plans de seguretat local. Aquests 
són només quatre exemples dels recursos que 
la Diputació de Barcelona posa a disposició 
dels ajuntaments i dels consells comarcals 
per a que puguin garantir la cohesió social i 
l’atenció a les persones de tots els municipis 
de la demarcació. 

Un Catàleg que creix

En total, per aquest 2018, el Catàleg de Serveis 
de la Diputació de Barcelona aplega 259 re-
cursos, que poden ser tècnics, econòmics o 
materials. Amb una dotació de 67,6 milions 
d’euros, augmenta el pressupost d’un 10% 
respecte l’any passat i d’un 24% des de l’inici 
del mandat. 

En connexió amb el Pla d’Actuació de Mandat 
2016-2019 de la Diputació de Barcelona, el 
Catàleg continua apostant per millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans, amb projectes 
com els relacionats amb el control sanitari 
de l’aigua de consum humà, la vigilància i 

control d’establiments alimentaris i, la se-
guretat i salubritat a les platges.

Així mateix, en l’àmbit cultural i educatiu, es 
promou l’exposició itinerant “Escoles d’altres 
mons”, la digitalització i difusió dels fons lo-
cals i patrimonials i, les activitats de la Xarxa 
de Museus Locals i les culturals de les festes 
majors de la demarcació. 

Connectem amb les 
oportunitats de futur

El Catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona ajuda els governs locals a dur a 
terme actuacions de promoció i senyalitza-
ció turística, a més d’accions de foment dels 
mercats municipals i d’impulsar la integra-
ció sociolaboral de persones amb malalties 
mentals.

També es promou, un any més, el Servei 
d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH), la detecció d’habitatges desocupats 
i, la reforma, condicionament i rehabilitació 
d’habitatges municipals o cedits.

 Aposta de mandat

El Catàleg de serveis que promou la Diputació 
de Barcelona forma part del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". També integren el 
Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" les 

El Catàleg de Serveis del 2018 posa a l’abast 
dels ajuntaments més de 67 milions d’euros en 
forma de recursos tècnics i econòmics.

Què fa la Diputació de
Barcelona pels municipis?
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Meses de concertació (espais entre els repre-
sentants de la Diputació i dels governs locals, 
en els quals es contrasten les necessitats i es 
preacorden les actuacions del mandat i els 
recursos), i els programes complementaris.

Aquesta oferta de la Diputació també inclou una 
selecció de recursos específics per als municipis de 
fins a 1.000 habitants, amb la voluntat d’assegurar 
la implantació de totes les polítiques i serveis en 
igualtat de condicions al conjunt de la demarcació.

Seu central de la Diputació de Barcelona
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Societat: Laia Mulà

 Pocs minuts abans de comen-
çar la manifestació, quan tothom 
s'anava concentrant davant l'esta-
ció Renfe, un grup de dones grans 
agafaven la batuta de l'acte po-
sant-se al capdavant de la comi-
tiva. Sostenint la pancarta amb 
convenciment i força, encapçala-
ven la manifestació convocada pel 
Comitè de Vaga General Feminista 
del Maresme del 8M. Ho feien de-
mostrant que aquesta és la seva 
lluita, la de molts anys aguantant 
pressions, fent feines no recone-
gudes i cuidant dels fi lls i dels pa-
res sense cobrar ni un cèntim. Ho 
feien per dir prou a la violència, a 
les feines no remunerades, als sous 
més baixos, als comentaris ofen-
sius i a tantes injustícies a les que 
s'han vist sotmeses. I amb elles, 
una gran varietat de dones de totes 
les edats: àvies, mares i fi lles. Totes 
les generacions amb un objectiu 
comú: assolir la igualtat de gènere.

La manifestació del 8M va re-
córrer un tram de l'N-II, el carrer 
Jaume Recoder, una part del camí 
Ral, el carrer Montserrat, la plaça 
de les Tereses, el Torrent, el carrer 

Crònica d'un 8M històric a la ciutat de Mataró, amb manifestació multitudinària 
i una concentració

Sant Isidor, el Camí de la Geganta, 
baixant per la Riera, el carrer Nou 
i, fi nalment, la plaça Santa Maria. 
Una hora i mitja en la qual cente-
nars, m'atreviria a dir un miler, de 
dones es manifestaven sota crits de 
“Visca la Vaga Feminista” o “No hi 
som totes, falten les mortes”, un crit 
punyent. També es va dir prou a les 
pressions sexuals, a la cosifi cació 
de la dona i als micromasclismes i 
deixant clar que “nosaltres parim, 
nosaltres decidim”.

També homes
Tot i que aquesta va ser una Vaga 
Feminista convocada per una or-
ganització no mixta, els homes 
estaven convidats a secundar-la. 

"Visca, visca, visca la Vaga Feminista!"

La manifestació del 8-M més combatiu dels darrers anys Daniel Ferrer

És evident que davant la gran par-
ticipació femenina, la dels homes 
va ser baixa però alguns no van 
dubtar en afegir-s'hi. Fills, pares 
i algun avi també van recórrer els 
carrers del centre de Mataró dei-
xant clar que els canvis també són 
cosa d'homes.

Davant la Vaga General Femi-
nista de 24 hores i de la manifesta-
ció convocada pel Comitè de Vaga 
General Feminista del Maresme 
del 8M, algunes organitzacions 
com CCOO i la UGT van convocar 
una aturada de només dues hores. 
Davant l'Ajuntament va haver-hi 
300 persones, aproximadament, 
l'alcalde David Bote i algunes au-
toritats entre ells.

La concentració de davant l'Ajuntament

Arxiu 

Daniel Ferrer

Ciutat
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Primers 54km 100% elèctric

CO2: 41-154 g/km · Consum 1,7 - 6,3 l/100 km.
Oferta financera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2 WD 5 places, vàlida a Península i Balears, sobre un preu de 23.400 € 
(inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport). Entrada: 7.587,33 €. TIN: 7,95%. TAE: 9,65%. 1 quota de 182,46 €, 34 quotes 
de 185,00 € i 1 quota de 12.747,51 € (Valor Futur Garantit). Comissió d'Obertura 3%. 474,38 € al comptat. Import Total del Crèdit 15.812,67 €. Import 
Total Degut, 19.694,35 €. Sent el dia de contractació el 09/01/2018 i primer pagament el 05/02/2018. Oferta vàlida fins al 30/04/2018. Finançament 
ofert i subjecta a estudi i aprovació per part de Santander Consumer, E.F.C., S.A.

Des de 185 €/mes
36 quotes. Entrada: 7.587,33 €. Última quota: 12.747,51 €. TAE: 9,65%

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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La Vaga Feminista del 8M, en imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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www.totmataro.cat/imatges
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“FAQs és el programa que jo volia fer” 
Entrevista amb la periodista Laura Rosel que presenta 'Preguntes Freqüents' liderant 
l'audiència del dissabte a la nit des de TV3 i parlant de política

Comunicació: Clack / AMIC

 Bregada professionalment a 
Ràdio Sabadell i amb una trajec-
tòria d’onze anys a RAC1, la popu-
laritat d’una forma més massiva 
li ha arribat a Laura Rosel el mes 
de setembre fent parella amb Jordi 
Armenteras amb la difícil missió de 
substituir Josep Cuní al ‘8 al dia’ de 
8tv i, a principis de gener de 2018, 
de prendre el relleu a Ricard Ustrell 
al ‘FAQs’, el programa d’actualitat 
política dels dissabtes al vespre 
a TV3 que amb pocs mesos s’ha 
convertit en una de les referèn-
cies principals de la graella de la 
cadena autonòmica

Fer un programa a TV3, sobre 
política però en clau d’entre-
teniment, en un moment tan 
delicat és un desafiament molt 
gran. Com ho viviu?  
Jo crec que ha estat la clau de l’èxit. 

Una de les claus de l’èxit, si més no, 
ha estat aquesta coincidència. Un 
moment molt bèstia, molt intens, 
que no havíem viscut mai, per tant 
un moment inèdit a la història de 
Catalunya amb un format també 
inèdit en la història de la televisió 
a Catalunya. S’han trobat aquestes 
dues circumstàncies i han fet que 
funcionés. La gent té set d’actua-
litat, de política, d’anàlisi... però 
d’anàlisi tranquil·la, que és la que 
ofereix el FAQs. Amb tots els prota-
gonistes però sense crits; almenys 
això és el que intentem. Donant 
veu a tots els sectors, a tots els 
punts de vista. Jo crec que això és 
el que ho necessitava, el moment 
ho requeria i TV3 i El Terrat hi van 
posar el format. I està funcionant 
i molt bér.

Això deu fer pujar la tensió fins 
a màxims estratosfèrics, no?
La pressió és molt gran. La primera, 

la que ens posem nosaltres matei-
xos per aconseguir tenir els prota-
gonistes dels temes que han estat 
actualitat aquella setmana, per 
aconseguir explicar-los des de di-
ferents punts de vista, que no se’ns 
escapi cap veu. Una altra pressió 
és la del moment: estan passant 
moltes coses que s’han de saber 
explicar des de la forma més ob-
jectiva, si és que es pot dir així, 
possible; que no se’ns escapi res. 
I l’altra pressió és la de l’entorn: 
FAQs està en el punt de mira però 
no només FAQs sinó Catalunya, la 
política, tot el que està passant ara 
mateix... tot és d’una màxima sen-
sibilitat. I a la mínima que fas una 
cosa... molesta a uns o als altres. 

Esteu a l’epicentre de l’huracà.
Una mica sí que ho he notat. 
Assumim aquesta pressió, assu-
mim el repte i cada setmana inten-
tem fer-ho millor. Som els primers 

Laura Rosel va substituir Ricard Ustrell al capdavant del 'prime-time' dels dissabtes de TV3 Clack-Amic  

Entrevista
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que veiem els errors i les coses a 
esmenar. Nosaltres acabem el pro-
grama el dissabte a la matinada i 
t’asseguro que el diumenge a la 
tarda, com a molt, ja estem treba-
llant, fent autocrítica –“ostres, vam 
patinar per aquí”, “això ho hauríem 
d’haver corregit”, “això ho hauríem 
d’haver vist”, “a veure si la setmana 
vinent podem anar per aquí”...-. 
O sigui que som els primers dels 
punts forts i els punts febles del 
FAQs. Que la gent hi posi crítica... 
l’acceptem. Sempre s’accepta, la 
positiva i la negativa, però que té 
ganes de construir. Ara, de la críti-
ca a l’atac... nosaltres no entrarem 
en segons quines guerres.

Un programa d'entreteniment 
sobre política és inèdit, a casa 
nostra.
És que el FAQs és un programa 
d’entreteniment; a TV3 no penja 
d’informatius sinó d’Entreteni-
ment. És un programa d’actua-
litat política, toca l’actualitat po-
lítica, però s’inscriu en el terreny 
de l’entreteniment. Això ve per la 
polèmica de les samarretes, que 
per nosaltres és un element més, 
un missatge més, dins el conjunt 
d’un programa d’entreteniment. 
A vegades s’entén i a vegades no 
s’entén. La samarreta sempre gira 
al voltant d’un dels temes d’actu-
alitat d’aquella setmana, ja sigui 
un tema o ja sigui un personatge. 
La setmana que feia 50 anys el 
Rei Felip, jo portava una samar-
reta seva. La setmana que hi havia 
una campanya per dur la careta 
de Carles Puigdemont, jo portava 
una samarreta que ho reproduïa. 
És simplement això...

Han estat molt criticats els 
aplaudiments del programa, 
Us heu plantejat buscar mane-
res de què el públic no sigui 
tant d’un costat?
Ens ho plantegem tot. Nosaltres el 

Teniu por que degut a les retallades pressupostàries el 
FAQs sigui eliminat de la graella?
De moment el contracte entre El Terrat i TV3 és fins al juny, a 
finals de temporada. El que passarà després de les vacances 
depèn de tantes coses... que no t’ho puc dir. Tal com estem, 
sense govern –sense pressupost– una mica la sensació de tenir 
l’aigua al coll sí que la tenim, més amb els missatges que arriben 
des de Madrid dient que TV3 s’hauria de tancar. Jo i tot l’equip 
del FAQs ens concentrem només en el programa del dissabte 
següent i ja està.

El futur del 
programa

Clack-Amic 

dimarts, quan comencem a pre-
parar el següent programa, ens 
ho plantegem tot. El tema de les 
samarretes ens el plantegem tam-
bé: si s’ha entès, si ha estat prou 
clar, si ha arribat el missatge que 
volíem donar... I amb el tema del 
públic, també. Clar, el primer que 
he de dir és que a TV3 ve qui vol 
venir, nosaltres no anem a buscar 
un determinat públic. També és 
veritat que abans de començar, 
jo surto, els saludo, explico què 
tindrem aquella nit i els demano 
que aplaudeixin a tothom quan 
entra i quan surt del plató. I que 
s’estalviïn els xiulets i els aplaudi-
ments durant les intervencions, 
perquè volem que tothom que 
vingui s’hi senti a gust. No volem 
que es xiuli a ningú. Ara, al fi nal 
són moltes hores de directe i si a 
alguns senyors els surt aplaudir 
una intervenció concreta... no els 
diré que no.

Substituir Ricard Ustrell t'ha 
costat?

Per mi va ser una gran sorpresa i 
una gran il·lusió per presentar el 
FAQs venint d'ell. Per mi va ser una 
il·lusió enorme; vaig tremolar de 
dalt a baix. Jo me’l mirava gaire-
bé cada setmana i era el progra-
ma que jo hagués volgut fer: pels 
convidats, pel to, pel format, pel 
poder moure’s pel plató d’aque-
lla manera... amb en Ricard ens 
coneixem perquè vam coincidir 
molts anys a Ràdio Sabadell, ens 
tenim admiració mútua. Ara, de 
seguida vaig voler deixar clar que 
amb mi seria una cosa diferent; jo 
no sóc en Ricard Ustrell. El repte 
era, això sí, mantenir l’èxit. FAQs 
ha aconseguit tenir èxit per el mo-
ment però també perquè el for-
mat és innovador: mai s’havia fet 
un programa així un dissabte al 
vespre a TV3. Per tant el repte era 
continuar enganxant la gent par-
lant d’actualitat política. Superat 
el primer programa ja vaig veure 
que podia imprimir-hi la meva 
pròpia personalitat... i per tant 
vaig pensar “Endavant”. 

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018

Tot 12-13 ciutat entrevista rosel.indd   3 14/03/2018   18:54



Dos trasllats i una Processó
La temperatura confrare va en augment en vigílies de Setmana Santa  
amb les confraries i germandats intensificant les seves agendes

Setmana Santa: Cugat Comas

 A una setmana de l'inici de la Setmana Santa, la 
temperatura confrare de Mataró puja de valent. 
En les últimes setmanes, confraries, germandats i 
Armats han intensificat els seus actes públics, els 
rituals i assajos per tal que a partir del Divendres de 
Dolors la ciutat torni a viure deu dies d'intensitat i 
devoció. En espera dels dies centrals, però, aquest 
cap de setmana es pot considerar com el darrer de 
pre-Setmana Santa i tindrà ja recorreguts amb les 
imatges anant en processó pel carrer. I és que cal 
preparar-se i de la mateixa manera que els pilots 
van a la graella de sortida abans d'una cursa, els 
passos i misteris van a les seves parròquies abans 
que siguin els dies sants.

Aquest cap de setmana estarà marcat, doncs, pels 
trasllats. Les dues germandats amb doble imatge, la 
del Nazareno i l'Esperança i la del Captiu i els Dolors 
portaran els seus passos des de les seves seus a la 
parròquia on estan adscrits: la Maria Auxiliadora 
en el cas dels de Cerdanyola, i Santa Maria en el cas 
dels protagonistes de les processons dels Dolors 
i el Prendiment. Els trasllats s'acostumen a fer en 

passos de mides menys reduïdes i un cerimonial més 
simple respecte el vigor escènic de les processons 
principals. Tot i això no deixen de ser les primeres 
imatges pròpiament de Setmana Santa, els indicis 
o prolegòmens del que vindrà al cap d'una setma-
na. També serveixen per sortir al carrer per primera 
vegades, culminant setmanes d'assajos intensos.

Un d'aquests assajos que ja s'ha convertit en una 
cita diferent i esperada és el que precisament van 
protagonitzar els portants del Captiu i els Dolors 
dissabte passat pels carrers del Centre. I és que altra 
vegada van fer un assaig solidari en què anaven ent 
processó amb una caixa de grans dimensions en la 
que recollien aliments per al Banc dels Aliments. 
Una manera diferent de dur pes, en aquest cas so-
lidari, a les espatlles.

La Soledat, en processó
A més dels dos trasllats –que coincideixen dissabte 
a les sis de la tarda– una altra Processó tindrà el pro-
tagonisme del cap de setmana. Serà el diumenge a 
quarts de sis quan la Soledat, que tanca el seguici del 
Divendres Sant, sortirà de la seva seu al Carrer Miró 
en la processó de la Coronació de la Verge. 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Dissabte, el 
Nazareno,  
l'Esperança, el 
Captiu i els Dolors 
van a les seves 
parròquies
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l’altre a les 11.40h i el tercer a les 
12.50h. Després d’una parada al 
migdia, les portes es reobriran a 
les 16h de la tarda per acollir els 
tres percussionistes restants: un a 
les 16.30h, l’altre a les 17.40h i, per 
últim, el darrer a les 18.50h. Cal 
destacar, a més, que un cop fi na-
litzada la mostra hi haurà una es-
tona dedicada a la fi rma d’artistes.

Els convidats
Pels afi cionats del món de la per-
cussió, els sis artistes convidats 
són: Anika Nilles, Damien Schmitt, 
Felix Lehrmann, Gary Husband, 
Josh Dion i Kaz Rodríguez | Laia 
Mulà

   L’auditori del TecnoCampus de 
Mataró acollirà el pròxim diumen-
ge 18 de març la primera edició de 
l’Auvisa Drumfest Barcelona, un 
nou festival amb la bateria com a 
instrument protagonista. El festi-
val comptarà amb la presència de 
sis bateries amb un gran prestigi 
internacional i es proposa esde-
venir un homenatge al món de la 
percussió.

Des del matí fi ns al vespre del 
18 de març, tots els interessats po-
dran gaudir, conèixer i aprendre 
d’alguns dels talents més desta-
cats en el món de la percussió. Cal 
destacar, però, que l’aforament a 
l’espai és limitat.

La programació
Els sis bateries representaran en 
el festival les marques més grans 
i prestigioses del sector: Meinl, 
Mapex, Yamaha, Tama, DW i 
Zildjian. L’obertura de portes tin-
drà lloc a les 10h del matí i al llarg 
d’aquest tocaràn els tres primers 
artistes convidats: un a les 10.30h, 

L’auditori del TecnoCampus de Mataró acull la primera 
edició d'aquest certamen d'Auvisa Mataró

Auvisa Drumfest Barcelona, el 
festival internacional de bateria

  Després d'una temporada ex-
cepcional i d'uns mesos de des-
cans, la colla castellera Capgrossos 
de Mataró va tornar als assajos a 
principis de febrer. El diumenge 
van estrenar la temporada 2018 
a plaça amb una actuació al petit 
municipi de Fontanilles, situat al 
Baix Empordà. Acompanyats dels 
Marrecs de Salt, la colla mataroni-
na va descarregar el 3 de 7, el 4 de 
7 amb agulla, el 5 de 7 i el 7 de 7. 
Amb un pilar de 5 de tancament i 
els diversos castells de la gamma 
de 7 i mig, els de la camisa color 
blau marí van poder començar 
a agafar rodatge de cara als prò-
xims mesos.

Un cop engegada la temporada, 
els Capgrossos de Mataró conti-
nuaran els assajos cada dimarts, 
dijous i divendres al vespre al seu 
local, situat al Passatge Mariona 
Galindo. | Laia Mulà

Els Capgrossos estrenen 
temporada a l'Empordà

Arrenquen motors 
amb castells de 7 i 
mig

6

El festival de bateria 
comptarà amb sis con-
vidats especials, artistes 
reconeguts pel seu do-
mini de l'instrument

El cartell de l'Auvisa Drumfest

El 4 de 7 amb l'agulla

La propera diada

La pròxima diada dels 
blaus serà la del desè 
aniversari del seu local, 
una cita habitual als 
Jardins de l'Escorxador el 
7 d'abril al migdia

Cedida 

Capgrossos

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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Repartiment mataroní
L'espectacle compta amb quatre 
actors de primera, dos dels quals 
són mataronins: Clara de Ramon i 
Xavier Alomà. Completen el repar-
timent Edu Gibert i Josep Minguell. 
A més, l'espectacle compta amb 
música creada per a l'ocasió per 
Joan Vallcorba.

Ara també imprès
A principis de mes van presentar 
l'edició impresa d'aquesta obra 
de teatre creada per Pere Anglas 
i l'historiador Quim Graupera, i 
ara es podrà llegir també en pa-
per. | Laia Mulà

 Per aquells que no van poder 
descobrir amb profunditat la vida 
i obra de Josep Puig i Cadafalch, 
o que vulguin descobrir-la enca-
ra una mica més, torna l'Home 
Inacabat a l'espai de Can Gassol. 
Ho farà en una funció única el dis-
sabte 17 de març a les 21h a un 
preu de 6 euros. 

L'obra va néixer fa uns mesos 
de la mà de l'autor i director Pere 
Anglas, durant la celebració de 
l'Any Puig i Cadafalch, per tal de 
difondre la fi gura de l'arquitecte, 
historiador i polític mataroní.

L'obra se situa a Mataró l'any 
1967, moment en el qual se cele-
brava el centenari del naixement 
de Puig i Cadafalch, quan les au-
toritats franquistes locals només 
van permetre la col·locació d'una 
placa commemorativa a la seva 
casa natal. Davant aquest fet, una 
companyia de teatre independent 
no va acceptar-ho i es va proposar 
organitzar un homenatge clandestí 
en forma d'obra de teatre.

L'Home Inacabat, un espectacle creat a Mataró per Pere 
Anglas, es podrà tornar a veure aquest dissabte

Redescobrint Puig i Cadafalch
a Can Gassol

  El juliol passat Mataró va investir 
a Ènia Morgades i Òscar Pérez com 
a Pubilla i Hereu de la ciutat. Des 
de l'AV de l'Havana es va optar per 
organitzar el retorn del pubillat-
ge a la ciutat i ara ja es troben en 
preparació del nou acte, el 14 de 
juliol, en què els dos càrrecs tin-
dran successió. Aquest 2018 l'AV 
del Centre se suma a l'organització 
d'un acte que els promotors volen 
que sigui de ciutat i que acabi in-
serit en el programa de la Festa 
Major de Les Santes.

El procés d'elecció dels futurs 
Pubilla i Hereu començarà en breu 
amb l'enviament de circulars als 
instituts perquè els qui vulguin 
optar a aquests càrrecs simbòlics 
s'hi puguin postular. Dies abans 
del 14 de juliol es faran els exàmens 
previs a l'elecció d'aquesta fi gura 
tan típicament catalana. | Redacció

L'AV del Centre se suma a 
la de l'Havana en l'acte

Mataró tindrà nous 
Hereu i Pubilla 
el 14 de juliol

7

Serà la setena i darrera 
ocasió de veure a Mataró 
aquesta obra, que va re-
presentar-se en 6 passis 
al setembre a Can Gassol

L'Home Inacabat, una obra de Pere Anglas

El pubillatge del 2017

Més informació

La Festa del Pubillatge 
de Mataró és una iniciati-
va de les AV de l'Havana 
i Rodalies i el Centre. Per 
a més informació hi ha el 
mail pubillatgemataro@
gmail.com

Daniel Ferrer 

Cedida

Cultura
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Teatre: Laia Mulà

  Pool (No Water) és l'especta-
cle teatral que es pot veure fi ns 
al 25 de març a la Sala Beckett de 
Barcelona sota la direcció con-
junta del mataroní Marc Salicrú, 
amb Anna Serrano i Elena Martín. 

Des del Col·lectiu artístic VVAA 

vau decidir muntar l'espectacle 

Pool (No Water). Per què aques-

ta elecció?

Amb l'Anna Serrano i l'Elena 
Martín, amb les quals formem 
el col·lectiu VVAA, ja havíem tre-
ballat junts en altres espectacles 
i, en aquest cas, una companyia 
lleidatana anomenada Íntims 
Produccions ens va demanar que 
els dirigíssim aquesta producció 
que volien muntar.

És la primera vegada que codiri-

geixes un espectacle.

Vaig estudiar escenografi a i il-
luminació a l'Institut del Teatre 
i normalment m'ocupava d'això 
i prou. Per la manera com treba-
llàvem amb l'Anna i l'Elena, vam 
decidir que aquesta vegada també 

Parlem amb el mataroní Marc Salicrú que debuta en la direcció teatral 
amb Pool (No Water) a la Sala Beckett

dirigís amb elles, perquè era un 
procés natural. Habitualment, fent 
l'escenografi a, aquesta ja marca-
va un punt d'inici que feia que 
l'espectacle agafés una direcció 
concreta, entrava a determinar al-
guns elements de la dramatúrgia. 
El resultat és un muntatge arriscat 
i valent que hem creat entre tots 
sense jerarquies amb una estructu-
ra horitzontal de tot l'equip.

Perquè és arriscat i valent?
Som gent que rondem els 25 anys 
que bevem d'un teatre europeu 
que es fa a Berlín, Holanda o 
Bèlgica, un teatre immersiu en 
què l'espectador és una persona 
activa. No veu el que passa des de 
la distància, sinó que s'implica i 
forma part del que els personatges 
li estan explicant. Cal destacar que 
el públic i els personatges compar-
teixen espai i temps.

Deies que també has dissenyat 
l'escenografia. Com és la de 
Pool (no Water)?
Juguem amb les escenografi es que 
creen una bombolla perquè l'es-
pectador entri en un altre món i 

"El resultat és un muntatge arriscat i valent" 

Un moment a escena de Pool (No Water) fins el 25 de març a la Sala Beckett Cedida 

aparti la seva vida. És una atmos-
fera que et transporta a permetre 
que t'expliquin coses. El fet que 
l'acció passi a tot l'entorn de l'es-
pectador fa que aquest sigui actiu 
i estigui involucrat dins l'escena. 
Ens agrada que quan anem al teatre 
l'estómac ens vibri, per això optem 
per una estètica molt marcada.

Què té d'especial el text 
d'aquesta obra?
Es tracta d'un text molt fort que 
està contextualitzat en el món de 
l'art i parla d'enveges, de la fragili-
tat de l'amistat, el fracàs, l'èxit, les 
perspectives de futur... El text és 
una veu narrant sense personat-
ges i nosaltres hem optat per col-
locar les persones a escena afegint 
imatges i textos per acabar creant 
el muntatge. Volem portar la fragi-
litat emocional al nostre terreny. 
El text parla buidant l'estómac de 
tot el que pensem, dient les bes-
tieses que pensem sense embuts, 
removent un interior que normal-
ment no ens permetem expulsar. 
Un espai on ens obrim en canal i 
podem dir tot el que ens pot pas-
sar pel cap.

núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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12:30 HOQUEI EN JOC
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 SET DIES
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 19
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
 Reemissió
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 BA-BA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 17
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 RUGBI EN JOC
15:00 CREURE AVUI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 EL CLUB DELS POETES  
 MORTS. EL CÀSTING
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CICLE JAJAJAZZ
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 ARA, LLEIDA BLANCA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 18
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT

 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 22
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS

22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 KASTANYA.CAT
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 23
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 EL CLUB DELS POETES 
 MORTS. EL CÀSTING
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 20
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 21
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Felicitats, el sol ja entra al teu sig-

ne i amb ell, la primavera. Una mica 

de festa i esbarjo en mig de tantes 

obligacions laborals, t'ajudarà a fer 

front a la situació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Connexió entre el que sents, les teves 

emocions més profundes i les obliga-

cions. Pots trobar-te fent coses que 

fins ara no t'agradaven gaire, amb 

certa satisfacció.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Cerques evadir-te d'algunes obliga-

cions que no et deixen desconnectar 

del tot. Ajudes a algú que saps que ho 

necessita de veritat i possiblement 

ho portes tot en secret.

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

Els pensaments et porten lluny i a 

vegades fins i tot t'enverines tu sol. 

Ja toca passar a l'acció i deixar de 

donar voltes. Si necessites aclarir 

alguna cosa, pregunta.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Ningú millor que tu mateix, sap el que 

et passa per dins. Deixa de recolzar-te 

en opinions alienes, ja que és una 

manera de postergar solucions. Fes 

valer la teva opinió.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

No permetis que les inseguretats 

et minin l'estima, tots tenim punts 

febles. Sents que no tens prou o no 

arribes on vols arribar. Valora't per 

qui ets, no pel que tens.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

La teva filosofia de vida pot estar 

enfocada ara en alliberar-te del pes 

d'alguns pensaments i sentir-te més 

lliure en la teva relació. Ja no vols 

relacions que ofeguen.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Nostàlgia de separar-te d'algunes 

pertinences. Tu, com tothom, també 

experimentes l'afecció pels objectes. 

Però no estaria de més, desfer-se del 

que és realment innecessari.

Bessons (21/5 al 21/6)

Ganes de nous començaments, de 

descobrir coses fresques, novells 

coneixements que et proporcionin 

el plaer de saber més. Possibles no-

ves amistats entren a la teva vida.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Fas valoracions del que és realment 

important. Sobretot si darrerament 

has tingut algun contacte amb la 

mort, ara veus les coses d'una altra 

manera, no tan materialista.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pots notar-te cansat, com si vingues-

sis d'una llarga batalla, i potser és 

cert. Has posat tanta energia en tirar 

endavant en les darreres setmanes 

que toca un bon descans.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

No paguis amb una mala dieta les 

obsessions o pors que t'angoixen. 

Desfogar-te amb el menjar no et farà 

bé. Cerca activitats sanes o parlar en 

confiança del que et preocupa.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

http://espaiterapeuticmaresme.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ATENEM

• 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:
RAMON ROSELLÓ VALLDEPERAS

concursos
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Tala d'arbres sense llicència a la Baronia del Viver
Des de Natura consideren que estan talant arbres sense permís, mentre que des de 
l'Ajuntament afirmen que només manca una gestió per tenir la situació en regla

Medi Ambient: Laia Mulà

 La Baronia del Viver és una 
finca privada propietat del 
Baró de Viver, i tant la casa com 
els seus jardins, estan catalo
gats en el Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic, Arqueològic, Paisat
gístic i Ambiental d'Argentona i 
protegits per un Pla Especial.  Per 
aquest motiu, les actuacions en 
el seu espai, encara que sigui pri
vat, han de passar pel Consell de 
Patrimoni del municipi. Des de 
l'entitat de medi ambient Natura 
denuncien que en aquesta finca 
“s'han talat arbres sense llicència 
municipal, com obliga la norma
tiva vigent”, relata Oriol Bassa, co
ordinador de Natura. Des de l'en
titat no valoren si aquesta acció és 
beneficiosa pel jardí, només volen 
que regularitzin la tala.  

Després d'haver demanat en 
diverses ocasions que l'Ajunta
ment del municipi fes alguna 
cosa per formalitzar la llicència, 
ara des de l'entitat anuncien que, 
si l'Ajuntament continua incom
plint les seves obligacions com a 
Administració Pública, es veuran 
obligats a denunciar els fets.

Defensa de l'Ajuntament
Per la seva banda, el regidor Àngel 
Puig, segon tinent d'alcalde del 
municipi, informa que els arbres 
s'estan podant i no talant, i que ja 
tenen la situació en regla per fer
ho. Afirma que aquesta acció ja té 
el vistiplau però que tot expedient 
que passa pel Consell de Patrimoni: 
“S'ha de passar per una referència 
en el pla especial del Catàleg del 
Patrimoni”. En definitiva, segons 
Puig l'únic que manca per acabar 

de tenir en regla la situació de la 
poda és aquesta referència i que 
es tracta d'una gestió protocol
lària que resoldran pròximament.

La denúncia de Natura
Després d'haver demanat fins a tres 
vegades la regularització de la tala 
dels arbres a través del Consell de 
Patrimoni de l'Ajuntament, en el 
darrer Consell tots els seus mem
bres van acordar que s'obrís un 
expedient a la propietat per incom
pliment la normativa de patrimoni. 

En tot cas, Natura es pregunta 
perquè encara no disposen de la 
corresponent llicència, quan la 
normativa indica clarament que 
primer s'ha de disposar d'aquesta 
autorització. A més, defensen que 
les normes han de ser complides 
per tothom, que no es pot adme
tre que aquesta situació continuï.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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  Després de vint anys sense veu
re's, tres amics de l'època univer
sitària es retroben per sopar. En 
aquella època, l'Òscar i l'Ernest 
feien bromes telefòniques en un 
programa de ràdio de la facultat 
de periodisme, mentre intentaven 
lligarse a l'Anna. Ara, l'Òscar i 
l'Anna són parella i tenen una fi lla 
junts i decideixen convidar a so
par a l'Ernest, un retrobament en 
el qual recordaran el passat més 
gamberro. 

Mala Broma és el títol d'aquesta 
comèdia negra que es podrà veure 
diumenge 18 de març a les 18h a 
la Sala d'Argentona. Dirigida per 
Marc Angelet, l'espectacle comp
ta amb un repartiment de prime
ra, format per Anna Sahun, Òscar 
Muñoz i Ernest Villegas.

Amistat, amor i humor
El muntatge planteja, a partir del 
retrobament dels vells amics, els 
límits de l'amistat, de l'amor i so
bretot de l'humor. Tres personatges 
descontents amb el seu present 
buscaran tornar al passat i recupe
rar la il·lusió perduda en aquesta 
comèdia plena d'humor negre de 
Jordi Casanovas. | Laia Mulà

Mala Broma. diumenge a 
La Sala

Un retrobament i la 
tornada al passat més 
salvatge

El cartell de Mala Broma Arxiu

va ser fi ns als vintidos anys que 
gràcies a l’esforç i a les indagacions 
de familiars i de les àvies lluitado
res de la Plaza de Mayo, va poder 
saber la seva identitat real.

Superació i denúncia
La crisi interior pel sorgiment 
d’aquesta sobtada veritat, el dol 
per superar les ferides provocades 
per tanta ocultació i tanta men
tida, i la necessitat d’encararse 
als usurpadors, constitueixen els 
aspectes nuclears del relat de la 
protagonista, que cobra tot el seu 
sentit amb les refl exions que fi gu
ra que fa a la seva fi lla Guadalupe, 
una nena de vuit anys.

Per tot el que té de denúncia 
documentada de la crueltat amb 
què van actuar els botxins i còmpli
ces dels  dictadors, ‘Claudia’ és un 
exemple de teatre necessari. Tant 
i més, si es té present que amb la 
revelació del cas va començar la 
fi  de la seva impunitat. Ara bé, a 
la translació a l’escena, tot i que 
té la virtut de defugir el sentimen
talisme i compta amb la força del 
testimoni oral i directe, li sobren 
alguns accessoris videogràfi cs i les 
incursions quasi inintel·ligibles 
del director i de l’escenògraf del 
muntatge. | Comas Soler

  La inclinació calidoscòpica 
que té la programació de La Sala 
d’Argentona fa que doni cabuda 
a propostes provinents de circuits 
ben diversos. Divendres passat, 
per exemple, s’hi va poder veure 
‘Claudia’, una mostra de teatre
document de la companyia La 
Conquesta del Pol Sud.

 La singularitat de ‘Claudia’ és 
que la història que narra no només 
és veraç, sinó que qui l’explica a 
l’escenari és ni més ni menys que la 
persona que l’ha patit. Es tracta de 
Claudia Victoria Poblete Hlaczik, 
una enginyera argentina fi lla de 
José i de Gertrudis, dos militants 
progressistes arrestats, torturats i 
assassinats en un centre clandes
tí de detenció dels molts que hi 
havia durant la dictadura militar 
encapçalada pel tinent general 
Videla, que va controlar el país des 
de l’any 1976 fi ns al 1983.

Com en centenars de casos si
milars d’infants de desapareguts, 
quan ella va ser  sostreta als seus 
pares era molt petita i va ser en
tregada a la família d’un militar 
addicte al règim, que la va criar 
com si fos pròpia, anomenantla 
Mercedes, amagantli qui era re
alment i educantla en les idees 
mantingudes pels repressors. No 

‘Claudia’, un testimoni real a La Sala d’Argentona'

Identitat robada

Clàudia es va poder veure a Argentona Cedida 
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Alerten contra la campanya per la rosa groga
Els productors del Maresme avisen que la producció local és vermella i que la campanya 
d'Òmnium per comprar-ne de grogues "serà un problema per a tothom"

Vilassar de Mar: Redacció - ACN

 Els productors de fl or alerten que 
la campanya d'Òmnium Cultural 
perquè durant la diada de Sant 
Jordi es regalin roses de color groc 
en solidaritat amb els presos po-
lítics, en lloc de la tradicional 
rosa vermella, pot suposar im-
portants problemes per al sector. 
Dels aproximadament set milions 
de roses que es venen a Catalunya 
aquest dia, només entre un 15% 
i un 20% són de producció local 
i, d'aquestes, la pràctica totalitat 

són vermelles. “Si hi ha rosa gro-
ga, no serà nostra i haurà de venir 
d'altres llocs”, explica Salvador 
Floriach, un dels productors més 
importants del Maresme.

A més de les possibles conse-
qüències econòmiques que pugui 
suposar per al sector de la fl or talla-
da aquesta campanya d'Òmnium, 
els productors també posen en 
dubte la seva efi càcia. Expliquen 
que per importar un volum im-
portant de rosa groga, com perquè 
s'acabi visualitzant la presència 
d'aquest color durant la diada, 

les complicacions logístiques són 
múltiples.

Tota la groga serà estrangera
Tota la producció haurà de venir 
de l'estranger, ja que la produc-
ció groga que es fa a Catalunya és 
pràcticament residual, com la de 
la resta de colors que no siguin el 
vermell. “El 95% de la producció 
és vermella”, assegura Floriach. La 
resta de colors que es venen per 
Sant Jordi provenen majoritària-
ment d'Holanda. 

El tempo inviable
Aquest productor del Maresme 
també explica que la rosa neces-
sita “com a mínim 60 dies des que 
es poda fi ns que surt la fl or” i que 
perquè una planta produeixi al 
100% “necessita un any de vida”. 
En aquest sentit es pregunta si 
ja fa un any algú s'esperava que 
el context polític seria el que és 
i que el color groc tindria tanta 
rellevància.

Els productors consideren que 
la campanya de la rosa groga pot 
suposar un problema per a tot-
hom: “Al fl orista li demanaran més 
groga i tindrà més problema per 
aconseguir-la i a nosaltres ens en 
demanaran i no en tenim”.

La rosa groga és majoritàriament d'Holanda Cedida

Salvador Floriach, productor maresmenc de flors Cedida
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

81.750€

PLANTA BAJA
Ref. 12866 Z/ LA ESPERANZA: ¡Planta baja con patio 20m2 
bien orientado y soleado. Calle tranquila, pequeña comunidad. 
Sin barreras arquitectónicas, apropiado personas 3ª edad. 3 
dor. Salón y cocina  buen estado, galería/patio 20 m2. Buenas 
cualidades a precio interesante!

73.500€

OCASIÓN
Ref. 12869 CERDANYOLA: Excelente oportunidad. Piso 1/2 
altura, perfecto estado, calle tranquila  poco tránsito. 3 dorm.2 
amplios. Salón comedor luminoso. Cocina óptimo estado con 
galería. Baño con ducha. Suelos gres. Ventanas de aluminio. 
Carp. int. madera barnizada.

T T

139.000€

PISO TOTALMENTE REFORMAD0
Ref. 12867 JTO. CAMÍ MIG: Bonito piso reformado, muy bo-
nito. 68m2, gran salón com. 20 m2 ampliado con 1 habitación. 
Bonita cocina con barra y galería. Baño refor. 2 habit. dobles 
(antes 3) Soly luminoso, vistas. Ascensor. Balcón 8m2. Vent.
aluminio doble. Puertas cedro. Suelos gres. IMPECABLE!!!

T139.000€

¡OCASIÓN POR CARACTERISTICAS!
Ref. 12860 JTO. MOSSOS D'ESQUADRA: ¡De las mejores 
ocasiones! Buen piso 95m2 muy alto y bonita  vistas. 4 dorm. 
2 amplios. Salón com. 22 m2 luminoso. Balcón. Cocina equipa-
da, galería. Baño. Suelos parquet. Calef.. Carp. ext. doble cristal. 
Bien ubicado, autopistas y cerca estación Adif.!! 

T
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reptes per a la comarca de tipus 
social, territorial i de gestió inter-
na. Algunes de les activitats que es 
proposen organitzar són diverses 
microjornades amb experts sobre 
la lluita contra la pobresa i el canvi 
climàtic, generar espais de treball 
sobre temàtiques com la igualtat 
i, fi nalment, la instal·lació d'un 
estand alimentari amb la marca 
Maresme a la Fira de l'Alimenta-
ció. Volen que aquest 30è aniver-
sari serveixi per donar valor a la 
'marca Maresme' a partir de les 
característiques de la comarca.

A Mataró, menys serveis
El consell maresmenc compta amb 
un pressupost de més de 38 milions 
d'euros de cara a aquest any 2018. 
Des d'aquesta comarca es porten 
a terme 58 serveis per als muni-
cipis i, d'entre tots els municipis, 
la ciutat que menys n'utilitza és 
Mataró perquè, en ser el municipi 
amb més habitants, ja gaudeix de 
molts dels serveis oferts pel Consell 
Comarcal del Maresme. | Laia Mulà

 Ja fa 30 anys que el Consell 
Comarcal del Maresme va néixer 
a la comarca com a administra-
ció pública que volia cobrir les 
mancances de serveis dels di-
versos municipis del Maresme. 
Concretament la comarca compta 
amb 30 municipis, molt diferents 
entre si, els quals poden sol·licitar 
serveis en àmbits com la promoció 
econòmica, el medi ambient i el 
benestar social, cultura, consum 
i salut pública, entre altres camps. 
La celebració de l'aniversari es 
proposa assolir diversos reptes de 
tipus territorial, social i de gestió 
interna i, per altra banda, orga-
nitzar xerrades i microjornades, 
entre altres activitats.

Del 1988 al 2018
Nascut al 1988, el Consell es propo-
sa celebrar el seu aniversari posant 
l'accent a la lluita contra la pobre-
sa, la mitigació dels efectes del can-
vi climàtic, les polítiques d'igualtat 
i la modernització d'aquesta ad-
ministració. També volen afrontar 

L'administració pública nascuda el 1988 dóna diversos 
serveis als trenta municipis de la comarca

El Consell Comarcal compleix 
tres dècades

 El darrer gran temporal marítim 
registrat el passat 2 de març va 
deixar tota una sèrie de desper-
fectes a Cabrera de Mar, municipi 
singularment afectat per aquests 
fenèmens. Amb l’objectiu de rebre 
el suport necessari per a la seva re-
paració, l’Ajuntament de Cabrera 
ha elaborat un informe al respec-
te que ha fet arribar al Ministeri 
d’Agricultura i Pesca, Alimentació 
i Medi Ambient. 

Les platges perden sorra
A  la zona de platja s’ha perdut 
una gran quantitat de sorra des 
de la zona de la riera de Cabrera 
fi ns al terme municipal de Vilassar 
Mar. En concret els Serveis Tècnics 
Municipals calculen que s’han per-
dut més de dos metres d’amplada 
de platja. Aquesta mateixa pèrdua 
de sorra ha estat l’origen de l’en-
fonsament de part de l’escullera 
i el trencament d’una de les ram-
pes d’accés a la platja. A més han 
d’afegir-se els danys patits al ta-
lús situat entre la rampa d’accés 
al camí que va en paral·lel al mar 
i el pont de la via del tren.

També consten els danys a les 
lleres de les rieres, la destrucció 
de 20 balises de l’enllumenat al 
passeig marítim o els desperfectes 
en el mobiliari urbà. | Red.

L'Ajuntament remet un 
informe al Ministeri 

El darrer temporal 
fa desaparèixer la 
platja de Cabrera

Les instal·lacions del Consell Comarcal, a Mataró

Els efectes del temporal Cedida 

Arxiu 

Maresme núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

GL-14945. VISTA ALEGRE: Último piso seminuevo con ascensor. Pocos 
vecinos. 120m², planta piso 85m², 3 habit. 2 baños (1 suitte), cocina  
roble office, suelos gres y calefacción. Terraza 15 m²+ trastero 15m². 
Zona comunitaria. Vistas inmejorables.  230.000€

EXCLUSIVA

GL-14933. Z. CIRERA: Atención a este primer piso independiente con 
terraza privada a nivel de 15 m². Cocina en fórmica, baño completo, 3 
habitaciones amplias, salón, trastero en la terraza de 6m². Suelos gres 
y ventanas aluminio. Oportunidad .  116.000€

EXCLUSIVA

GL-14854. Z. FR. MACIÀ: En exclusiva. Piso 75m², entrar a vivir, 
cocina y baño impecables, 3 habit. espaciosas, baño con du-
cha, galería, cocina muy amplia y salón espacioso. Totalmente 
exterior, muy luminoso. Oportunidad. (C.E. = E)  138.900€

GL-14931. Z. CERDANYOLA-JTO. PUIG I CADAFALCH: Piso en pocos ve-
cinos, 80 m², 3 habit (2 dobles), salón amplio, 2 amb. con balcón a  calle, 
baño a estrenar, cocina reform y equipada. Calefacción, aire acondic., 
suelos gres y puertas haya. El mejor piso por precio ! 126.000€

GL-14949. Z. PERAMÀS: De las zonas más comerciales, comercios y 
servicios. Piso 78 m² aprox. refor. hace años, estado excelente, salón 
balcón a calle, cocina, galería de servicio, 3 habitaciones ,1 doble y 2 
individuales espaciosas y baño completo. (C.E. = F)  149.000€

EXCLUSIVA

GL-14950. Z. PRAT DE LA RIBA: 1er piso seminuevo, pocos vecinos. 
Proximo al centro histórico. 65m² + 12 m² patio muy soleado. Gran sa-
lón 2 amb., balcón, cocina muy espaciosa, 2 habit. y baño con ducha. 
Acabados calidad. Exclusiva clientes. 177.000€

EXCLUSIVA

GL-14946. Z. PL. FIVALLER: Atención! En exclusiva. Año 2005, pocos ve-
cinos, 5 minutos  centro. 75m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero. 
Salón 2 ambientes 25 m², cocina haya, 2 habit.+ despacho 5,5 m², baño 
completo. Acab. calidad. Muy soleado. Pida información. 259.900€

GL-14935. Z. VIA EUROPA: Excepcional piso definitivo pl. parking 
incl. Salón muy espacioso 2ambientes, gran cocina office con zona 
para mesa, 4 habitaciones (2 dobles), 2 baños completos, balcón a la 
avenida principal. Acabados de calidad. 253.000€
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aquesta proposava resoldre un 
problema real relacionat amb la 
gestió de l'aigua. 

A més, els equips han de cons-
truir i programar un robot autò-
nom amb la tecnologia de LEGO 
Mindstorms, el qual ha de poder 
resoldre diverses missions.

Els Marrecs de Vilassar
El grup està format per 12 nois i no-
ies d'entre 10 i 16 anys de diferents 
escoles i instituts del Maresme gui-
ats per Jordi Pucurull. Els joves són 
l'Ariadna, l'Alexia, l'Arnau, l'Edu, 
en Llorenç, l'Hugo, en Marc, la 
Carla, en Lucas, la Núria, en Marc 
i la Laura. | Laia Mulà

  Si fa unes setmanes coneixíem 
la notícia que l'equip vilassarenc 
els Marrecs de Vilassar s'havien 
classifi cat per la fi nal estatal de 
la competició de robòtica First 
Lego League, ara l'equip ha as-
solit una nova fi ta: han aconse-
guit la victòria de la competició a 
Espanya. La fi nal es va celebrar a 
Logronyo l'11 de març i comptava 
amb 55 equips formats per més de 
700 joves. Els Marrecs de Vilassar 
van guanyar el Primer Premi a la 
Cortesia Professional en aquesta 
competició, guardó que els per-
met passar a la següent fase: la 
fi nal internacional que tindrà lloc 
a Estònia del 6 al 8 de juny amb els 
millors equips. Allà tornaran a de-
fensar el projecte ECOnomic H2O, 
els seus valors i el robot.

La First Lego League
És una competició de robòtica i 
que, paral·lelament, proposa ela-
borar un projecte científi c. Cada 
any l'organització escull una temà-
tica pel projecte científi c i enguany 

L'equip maresmenc guanya el premi a la "Cortesia 
professional" i ara disputarà una nova fase a Estònia

Triomf dels Marrecs de Vilassar 
en la First Lego League

 L’inici de la 24a Pesolada de 
Caldes d'Estrac, que es va cele-
brar el 3 de març amb un acte 
que unia els audiovisuals amb la 
gastronomia a la Sala Cultural de 
l’Ajuntament de Caldes, va donar a 
conèixer els premiats de la tercera 
edició de Videopèsols. Després de 
la projecció dels 22 curtmetratges, 
el jurat va procedir a l'entrega dels 
diferents premis. Cal destacar que 
enguany s'han presentat sis curts 
més que en l'edició anterior i que 
cinc dels quals entraven en la cate-
goria jove formada per joves d'en-
tre 12 a 17 anys.

El Premi Jove Pèsol de la Floreta 
va ser per a la peça 'L’energia dels 
Floreta', de Cecília Fontseré i Berta 
Rubió. En ell, el pèsol representa 
la font d'energia més poderosa 
per a les protagonistes. 

Un curt-paròdia
El Premi General Pesolada, de 750 
euros, va ser lliurat a 'Llibertat 
Pèsols Polítics' de Jana Manich i 
Miki Martinez, una peça que pa-
rodiava la situació política actual 
a Catalunya. Per últim, el curt-
metratge que va obtenir el Premi 
del Públic, de 200 euros, va ser 
'Pitcher', de Maria Blanco, Ànjoli 
Galceran i Àlex Ventura, de l’Escola 
de Cinema de Reus. | Red

Bona participació al con-
curs de curts de Caldetes 

'Llibertat pèsols 
polítics' guanya el 
tercer Videopèsols

Els Marrecs, guanyadors d'un premi a nivell estatal

L'acte del Videopèsols Cedida 

Cedida 

Presents a la xarxa

Els Marrecs de Vilassar 
estan presents a les 
xarxes amb una pàgina 
de Facebook, un bloc i un 
perfil de Twitter propi

Maresme núm. 1812 del 16 al 22 de març de 2018
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És professora de swing i terapeuta en salut integrativa al centre Health&Dance

Laura Llacuna,
salut i ball

Laia Mulà

 La Laura Llacuna és una professional de cap a peus 
plena d'empenta que ha creat un espai original en 
el qual la salut i el benestar esdevenen el centre de 
tot: l'escola Health&Dance. Situada a la plaça de 
Catalunya de Mataró, l'escola ofereix dos serveis 
aparentment diferents però que conflueixen en la 
voluntat de millorar la salut general de les persones: 
una escola de ball i un espai de consulta basat en la 
salut integrativa.

Llicenciada en Biologia, Doctora en Bio
medicina, Coach en salut i amb un Màster en 
PsicoNeuroImmunoEndocrinologia (PNIE) a la but
xaca, Llacuna té una àmplia formació que li permet 
exercir com a terapeuta en salut tant a Health&Dance, 
com a la consulta del prestigiós Xavier Verdaguer. 
Després d'estar deu anys a l'estranger investigant en 
laboratoris, se li va despertar l'interès per aquesta 
disciplina i va formarse per practicarla i així dei
xar la investigació. 

Llacuna treballa en l'àmbit de la salut integrativa 
oferint una visió holística sobre la salut humana que 
li permet un contacte directe amb els pacients que 
acudeixen a consulta desorientats i que busquen al
ternatives a la medicina convencional. Es tracta de 
trobar solucions als problemes de salut investigant 
la causa d'aquests per poderlos sanar d'arrel tenint 
en compte tots els sistemes que integren la persona. 
Relata que, per exemple, “un problema de tiroides, 

d'ansietat o del sistema digestiu no pot ser tractat 
d'igual manera per tothom perquè cada persona és 
única i cada condició pot venir per causes diferents”. 
Un cop detectada la causa, considera que  “cal sanar 
l'alimentació, optar pels suplements que siguin ne
cessaris, i canviar alguns hàbits” per solucionarho.

El boom del swing

Llacuna és una apassionada del swing i el practi-
ca des de fa molts anys. De fet, és la professora 
d'aquest tipus de ball a Health&Dance i, encara 
que darrerament hi hagi hagut un boom d'aquesta 
disciplina, s'esforça per difondre-la a tota la ciutat 
organitzant ballades al carrer i esdeveniments 
de swing. Tot i que va començar a ballar fa molts 
anys, quan només era una nena, encara manté 
un interès ampli en millorar la tècnica de swing 
i donar-la a conèixer a tothom.

Apunts

Defineix-te:  Apassionada, valenta i amb ganes  
de passar-ho bé

un llibre: ‘Dónde el corazón te lleve', de S.Tamaro

un somni: Conèixer racons curiosos del món

un repte: Seguir aprenent per ajudar millor 

un referent: Andrea Beaman

un viatge: a Nova York

Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OPORTUNIDAD INVERSORES. PISO 
REFORMADO:  3hab. 1 doble, 1 baño 
completo con ducha, cocina con galería 
anexa, exteriores aluminio blanco.

OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA: 
Comunidad reducida, 3 hab. 1 suite, 2 baños 
compl, cocina office de roble, galería, exterio-
res aluminio, a.a. con bomba de calor. 

PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO 
95M2 Y TRASTERO: 4 hab. dobles, 2 baños  
completos, cocina office y galeria, calefac-
ción, comunidad reducida de 6 vecinos

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-
RO INCLUIDO: Ascensor, 3 hab. 1 suite, 2 
baños, cocina off., galería, gran salon 30m2, 
balcón exter., calef. Mejor que nuevo.

OBRA NUEVA. ÚLTIMO PISO A LA 
VENTA: Dúplex, 2 terrazas una a nivel de 
comedor, 2 hab.+estudio, baño completo y 
aseo. Empieza el año estrenando vivienda.

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR: 
2 hab., 1 baño con ducha, suelos gres,  
exter. aluminio, balcón, cocina semi-
abierta posibil.de cerrar, calefacción.

ÁTICO DÚPLEX SEMI NUEVO DE 115M2 
Y TERRAZA DE 45M2: 3 hab. mas estudio,  
cocina office de 17m2, galeria, puertas de 
haya, calefacción y a.a, PK opcional.

Ref. 2490 
PLA D'EN BOET:

107.000€

Ref. 3206 
Z. ROCAFONDA:

127.000€

Ref. 2472 
Z.PL. D'EN BOET:

222.000€

Ref. 2495 
Z.VIA EUROPA:

262.000€

Ref. 4448 
Z. P. I CADAFACH:

175.000€

Ref. 4496 
Z.CERDANYOLA:

121.000€

Ref. 4497 
Z.ROCABLANCA:

250.000€

T

T GRAN PISO DE 150M2 CON PK Y 
TRASTERO INCLUIDOS: 4 hab.  1 suite, 
2 baños, cocina office y galeria anexa, muy 
luminoso con vistas increibles.

Ref. 6215
Z.MOLINOS:

265.000€

T

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: cerca de todos los servicios 
y comercios, 3 hab. 2 dobles, 1 baño, salon 
24m2 con balcón exterior.

Ref. 2496 
Z.PL. GRANOLLLERS:

172.000€

T

TT

GRAN PISO DE 150M2 CON PK Y Ref. 6215 T

ÁTICO DÚPLEX SEMI NUEVO DE 115M2 ÁTICO DÚPLEX SEMI NUEVO DE 115M2 Ref. 4497 TTTTT

OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA:OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA:Ref. 3206 PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2496 T

PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO Ref. 2472 T

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-Ref. 2495 T

OBRA NUEVA. ÚLTIMO PISO A LA 

TT

T

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

201.495 €MATARÓ - Centre

Pis de 70m², 2 habit, 1 bany, 1 lavabo, saló-menjador amb 
cuina integrada, balcó, aa/cc, etc. Zona tranquil·la.!  T151088

PIS AMB MOLTA LLUM A L’HAVANA!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

472.500 €MATARÓ - Can Bruguera

Finca 1.236m², garatge, 4 habit. (2 dobles), Bany, saló menjador, 
cuina reform. Piscina, pèrgola amb barbacoa. Jardí!!! T250255

XALET A 4 VENTS  EN ZONA TRANQUIL·LA!

107.260 €MATARÓ - Cirera

75m², 3 habitacions, 1 bany amb dutxa, cuina office, saló-men-
jador i terrassa superior. Molt lluminosa!!! T151390

PLANTA BAIXA D’ORIGEN AMB MOLTES POSSIBILITATS!

231.000 €MATARÓ - Centre

Pis 100m², 3 habit. dobles, 1 bany, cuina office, 2 balcons, galeria. 
Ascensor. Espais 100% aprofitats amb línies rectes!!  T150936

PIS REFORMAT MOLT BEN DISTRIBUÏT  A L’HAVANA!

166.300 €MATARÓ - Rocablanca

Semi reformat, 5 habitacions, 2 banys, saló menj. 60m², cuina, 
ascensor. Possibilitat de fer dues vivendes!! T150894

PIS DÚPLEX GRANS DIMENSIONS MOLT ASSOLELLAT!
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Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

675 €MATARÓ - Eixample

40m², 1 habitació-suite, gran bany, cuina americana, saló, pàrquing i 
piscina comunitària. Disponible a mitjans de març!  T110582

PRECIÓS APARTAMENT D’OBRA NOVA!

800 €MATARÓ - Eixample

Consta de 60m², 2 habitacions, 2 banys, cuina americana, saló, pàr-
quing i piscina comunitària. Disponible a medios de març.!  T110583

NOU A ESTRENAR AMB ACABATS D’ALTA QUALITAT!

MATARÓ - Eixample 950 €

105m². 3 habitacions, 2 banys, cuina americana, 2 patis i terrassa de 
60m² a la part superior. Disponible a partir del 15 de març.!  T 101994

PLANTA BAIXA MODERNA AMB PATI INTERIOR

900 €MATARÓ - Centre

Pis de 90m², 4 habit, 2 banys, calefacció, aire condicionat, armaris encas-
tats. Bons acabats i terres de terratzo. Emporta-te’l moblat!! !  T 107750

SEGON PIS AMB ASCENSOR TOTALMENT MOBLAT!

750 €MATARÓ - Urb. Vallveric

60m², 2 habitacions, 1 bany, cuina office, saló independent, terres 
de parquet, calefacció i pàrquing opcional!  T105135

PIS AMB GRAN TERRASSA A NIVELL DE 110M2!
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Del 20 de març al 14 d’abrilPrimaveritza’t
* 
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 REGAL
PER COMPRA REGAL

P L AÇA D E  CAN NOLL A ,  1.  V I L AS SAR  D E  DA LT  ·  T .  937  537  184




