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Una App per una Mataró més neta
L’Ajuntament habilita un sistema per resoldre incidències i millorar els serveis  
de neteja i recollida de la brossa

Societat: Redacció

 Que cada ciutadà, amb el seu 
mòbil, pugui ajudar a un millor 
servei de neteja i recollida de 
brossa. Aquesta és la idea amb 
la qual l’Ajuntament ha posat en 

funcionament un any després 
d’anunciar-la, l’App 'MataróNeta'. 
L’aplicació és lògicament de des-
càrrega gratuïta en els sistemes 
iOS i Android i amb ella els ma-
taronins podran comunicar una 
incidència, geolocalitzant-la amb 

el mapa i adjuntant una fotogra-
fia del lloc on s’hagi localitzat. El 
dispositiu associat a l’App consta 
d’una brigada d’intervenció ràpida 
especialitzada a resoldre aquestes 
incidències.

Gràcies a la nova aplicació els 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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En el marc de la campanya sobre la recollida dels trastos vells, 
l’Ajuntament començarà a senyalitzar a partir d’ara de manera 
visible els residus que es deixin al carrer el dia que no toca. Es 
col·locarà un adhesiu informant del dia que es fa la recollida 
en aquell barri i es delimitaran els residus amb una cinta fins 
que puguin ser recollits. Les incidències sobre trastos vells 
al carrer que es rebin a través de la nova app es resoldran 
d’aquesta manera.

Més sensibilització  
sobre els voluminosos 

ciutadans amb els seus smartpho-
nes tindran un mecanisme de co-
municació directa connectat a un 
servei d'intervenció. Fins ara mol-
tes d'aquestes denúncies d'inci-
dències s'efectuaven mitjançant 
les xarxes socials institucionals 
o fins i tot les dels propis electes. 

Pla d'acció
Amb aquesta novetat es pretén 
avançar en la millora de la neteja 
i el correcte funcionament dels 
serveis de recollida de brossa, dos 
dels aspectes que socialment te-
nen més demandes de millora.  La 
nova app forma part del pla d’ac-
ció per millorar l’estat de neteja i 
la recollida de residus de la ciutat. 
Dins d’aquest pla, l’Ajuntament va 
introduir l’any passat millores en 
el servei pel que fa a la neteja dels 
polígons, de les platges i la recolli-
da de la brossa orgànica; ha posat 
en marxa campanyes informati-
ves sobre la recollida dels trastos 
vells i les obligacions de tenir gos; 
ha reforçat el servei d’inspecció i 
control de qualitat del contracte; 
ha contractat agents de proximitat 
i millorat la formació dels operaris.

Ja disponible

L'App 'Mataró Neta' ja  
es pot descarregar  
gratuïtament pels  
sistemes iOS i Android

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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En alerta: creix l'obesitat mòrbida 
8.400 persones del Maresme i Vallès Oriental pateixen aquest problema, 
una xifra que ha augmentat un 25% en els últims catorze anys

Salut: Redacció

 Segons informa el Consorci 
Sanitari del Maresme (CsdM), con-
tinua en augment el nombre de 
persones amb obesitat mòrbida. 

Concretament al Maresme i el 
Vallès Oriental hi ha més de 8.400 
persones afectades amb aquest 
problema, una xifra que ha cres-
cut un 25% en els últims catorze 
anys. Cal destacar que l’Hospital 

de Mataró és un dels cinc centres 
sanitaris que realitza més inter-
vencions d’obesitat mòrbida a 
Catalunya i que les realitza a través 
de la laparoscòpia, la manera que 
presenta menys complicacions.

Cada cop més persones amb obesitat mòrbida Cedida 
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Davant aquest problema en crei-
xement, el CsdM fa una crida en la 
importància de millorar els estils 
de vida i tractar l’obesitat no com 
una qüestió estètica, sinó un pro-
blema de salut. L’augment es deu a 
l’estil de vida, a l’alimentació amb 
una dieta inadequada i la manca 
d'exercici físic i es dóna tant en la 
població infantil com en l’adulta i 
es tracta d'un problema de salut 
que pot arribar a ser molt greu.

Un canvi d’estil de vida
Per evitar el sobrepès i perdre uns 
quilos és necessari adoptar estils 
de vida més saludables fent més 
activitat física diària. A més, aques-
ta dieta ajudarà a reduir el risc de 
malalties cardiovasculars segons 
informa l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS). Des del CsdM 
recomanen que els joves fi ns a 
17 anys practiquin com a mínim 
60 minuts diaris d’activitat física 
aeròbica d'intensitat moderada-
vigorosa, mentre que els adults 
és aconsellable que practiquin 
un mínim de 5 hores setmanals 
d'activitat física aeròbica d'inten-
sitat moderada.

En els últims anys: s'ha passat 
del 9,3% dels espanyols obesos 
l'any 2000 al 23% l'any 2016.

L'obesitat mòrbida, a més de representar un sobrepès molt 
elevat, afavoreix l'aparició d'altres malalties com la diabetis, la 
hipertensió, l'augment de colesterol i l'apnea del son. És una 
malaltia greu difícil de curar i que escurça l'esperança de vida. 
Per tant, és convenient tractar-la, i només hi ha un tractament 
eficaç a llarg termini: una intervenció quirúrgica complexa. Prop 
del 80% de les persones intervingudes aconsegueixen mantenir 
la pèrdua de pes a llarg termini.

Un problema 
de salut 

Cedida 

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

670 053 959
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Amb el divendres dedicat als Dolors comencen 
els dies propis de la Setmana Santa. A escala 
local veurem la primera de les tres processons 

que marquen aquest cap de setmana, la de Maria 
al Peu de la Creu on els portants de la germandat 
del Captiu i els Dolors transporten la imatge de la 
seva Mare de Déu des de Santa Maria fi ns a la seu 
de la germandat.

És una ocasió indicada per veure la imatge dels Dolors 
amb tot el seu protagonisme, en el seu dia, ja que 
en la resta d'aparicions en les diferents estacions 
de penitència ho farà al darrere de Jesús Captiu, la 
mare i el fi ll. La de divendres és, doncs, la Processó 
que obre la porta als dies de més intensitat confra-
re, el primer gran acte del cap de setmana de Rams.

processó:  
MARIA AL PEU DE LA CREU

Quan?
Divendres 23 de març a les 19h

On?
Des de la parròquia de Santa Maria

Recorregut?
Pl. Santa Maria, Sant Francesc d’Assís, 
Portal de Valldeix, Carrer de les Mon-
ges, l’Esplanada, Passeig Cabanellas, Av. 
d’Amèrica, Av. Perú, Casa Germandat.

divendres de dolors, 
inici de setmana santa

núm. 1766 del 07 al 13 d'abril de 2017Setmana Santa
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El pas de la Coronació d'Espines està d'aniver-
sari ja que aquest 2018 se celebren 30 anys 
ininterromputs de ser presents a les processons 

mataronines, d'ençà de la seva recuperació. Després 
d'alguns actes de consum més intern, aquest dissabte 
arriba la manera de commemorar l'aniversari rodó 
amb el primer gran acte al carrer de la confraria: la 
processó de la Coronació d'Espines.

Aquesta entitat, que té la seu canònica a la Parròquia 
de Sant Pau, surt el dissabte per unir en processó i 
portant la seva imatge entre les dues seus de la ma-
teixa seu canònica, unint Sant Pau i Sant Simó. Es 
tracta de l'única vegada que la Coronació d'Espines 
processona en solitari, ja que tant Dijous Sant com 
Divendres ho fa amb altres misteris.

processó:  
DE LA CORONACIÓ D'ESPINES

Quan?
Dissabte 24 de març a les 20h

On?
Des de la parròquia de Sant Pau

Recorregut?
Parròquia de Sant Pau, carrer Siete Parti-
das, Ronda Cervantes, Camí Ral l’Havana, 
Ermita de Sant Simó

30 anys de la 
coronació d'espines

núm. 1813 del 23 al 28 de març del 2018
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La del Prendiment és una de les grans proces-
sons mataronines i, per tant, Jesús Captiu és 
el senyor del Diumenge de Rams. El gran pro-

tagonisme d'aquest cap de setmana és per aquest 
monumental misteri amb el qual primer es fa l'esce-
nifi cació teatralitzada de la traïció i presa de Jesucrist 
i, després, s'obre camí a una Processó que també 
compta amb la presència dels Armats, obrint camí, 
còmplices de l'apresament de Jesús.

El Prendiment és una processó d'inspiració ma-
laguenya que representa un dels majors esforços 
per la gent de la Germandat del Captiu i els Dolors. 
Especialment seguit és el moment de pujar Les 
Escaletes que aquest any no serà tal com és clàssic. 
El Prendiment haurà de pujar corrent Les Espenyes.

processó:  
EL PRENDIMENT

Quan?
Diumenge 25 de març a les 18:30h.

On?
Des de la parròquia de Santa Maria

Atents a:
En motiu de les obres a Les Escaletes, el 
Captiu pujarà la Baixada de les Espenyes 
en el moment més espectacular de l'acte.

jesús captiu, 
el senyor del dia de rams

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat
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Aquest diumenge és el dia de Rams i això, 
a Cerdanyola, és sinònim de la Matinal de 
Saetes. El primer gran acte del barri se ce-

lebrarà aquest diumenge al matí, sota l'auspici de 
la mateixa entitat que l'ha organitzat sempre: la 
Confraria del Nazareno i l'Esperanza amb el suport 
de la penya Al Andalus.

acte:  
XXX MATINAL DE SAETES

Quan i on?
Diumenge 25 de març a les 12h 
al Parc de Cerdanyola.

la 30a matinal de saetes

núm. 1813 del 23 al 28 de març del 2018
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Text: Redacció

 Tot i que hi ha una dita catala-
na que convida a "no fer Pasqua 
abans de Rams", pel que fa a les 
postres ens la podem saltar di-
rectament a la torera. Ja aquest 
cap de setmana, hauríem de tenir 
clar on pensem anar a comprar la 
mona de Pasqua. 
Siguem mares, padrines o tietes, 
l'estima pels petits ens hauria de 
convidar a una elecció motivada. 
És Pasqua i per tant toca mona, 
una sola vegada a l'any. Deixem 
de banda, doncs, els supermer-
cats i si ens ho podem permetre, 
confi em en la qualitat –a preus 
ajustats– dels diferents obradors.
Mataró i la comarca són rics en 
mestres artesanals que conver-
teixin la nostra mona en bona, 
deliciosa i divertida. Confi ar en 
qui treballa bé sempre és sinò-
nim d'èxit. Per això, quan pas-
si Setmana Santa, serà temps de 
mones. Al Tot a Taula defensem les 
que són realment bones! 

Temps de 
mones

taulataulaA taulataulataula
Temps de 

taula
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Una base de xocolata amb una urna al 
centre com les que es van utilitzar durant el 
Referèndum de l’1 d’octubre: 

Aquesta és la forma d’una de les mones més tren-
cadores d’aquest any. Es tracta d’una idea original 
que ha estat impulsada per la Pastisseria Uñó i que 
s’ha fet popular amb molt poc temps. La primera 
tirada de 50 mones ja ha estat venuda i ara estan 
elaborant-ne de noves per cobrir les comandes ja 
demanades, i les que vindran. Aquesta mona comp-
ta amb parts de xocolata blanca, negra i amb llet.

Després que el seu creador compartís una fotografi a 
de la mona per la xarxa social d'Instagram, moltes 
persones n’han volgut aconseguir una. De fet, el 

L'urna feta mona, 
un èxit

Com les de l'1-O
La mona de l'urna del referèndum de 
l'1 d'octubre ha estat elaborada per la 
Pastisseria Uñó i ha tingut molt èxit

diari El País i Elnacional.cat en van fer ressò, fet que 
encara ha fet que se’n parlés més. Es tracta d’una 
mona consumida majoritàriament per un públic 
adult o adolescent.

La idea de 2018
És evident que, si aquesta urna està tenint tant èxit, és 
per la transcendència d’aquest objecte en l’actualitat 
del país. Cada any, els pastissers de la Pastisseria Uñó 
busquen noves idees que puguin tenir èxit entre els 
compradors. Es fi xen en l’actualitat més immedia-
ta i en les joguines que més s’hagin venut durant el 
dia de Reis d’aquell mateix any, per elaborar mones 
originals i actuals.

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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La moda permanent 
en mones
Les mones del Barça, de personatges Disney i de 
dibuixos animats són algunes de les més consumides

Text: Laia Mulà

 Quan s’acosta la Setmana Santa, les pastisseries comencen el seu 
treball frenètic per tenir a punt una gran quantitat de mones de xo-
colata per a tots els gustos pel Dilluns de Pasqua. Amb algunes mides 
diferents, preus, formes i colors, i amb fi gures, pollets o plomes, les 
mones disponibles són molt diverses. Tot i la gran varietat, sempre hi 
ha algunes mones que no passen de moda i que es venen amb facilitat. 
Així ho expliquen els propietaris d’algunes pastisseries mataronines.
En primer lloc, destaquen les mones futboleres, aquelles amb forma 
de pilota, amb l’escut d’un equip o la imatge d’algun jugador popular 
com pot ser Leo Messi. Molts infants i joves reben aquestes fi gures de 
xocolata amb un gran somriure.

Les Santes sempre venen

Per tots aquells amants de la 
Festa Major de Les Santes, 
que n'hi ha i molts entre la 
quitxalla local, a diverses 
pastisseries podrem comprar 
mones de xocolata blan-
ca, negra i amb llet amb la 
Momerota o la Momeroteta, 
el Drac, el Dragalió, la 
Família Robafaves, l’Àliga, les 
Diablesses i totes les imatges 
de Les Santes. I és que enca-
ra que quedin mesos pel juli-
ol, l'estima per les figures és 
comparable a la que es té pel 
futbol o els dibuixos animats.

AA taula

Cal mencionar també les mones de per-
sonatges famosos de tota la vida com 
són, per exemple, el Mickey Mouse o la 
Minnie. Aquestes es venen sobretot per 
a nens i nenes petits a qui els agraden 
aquests personatges Disney.

Per últim, no es pot oblidar la possibilitat 
de comprar el tradicional ou de pasqua 
amb diverses mides i xocolates, així com 
pastissos amb ous pel damunt i fi gures 
divertides de diversos animals.

Tot a taula 18,19,20,21.indd   4 21/03/2018   17:22



Text: Redacció

 La ‘Guianduja de macadàmia, 
toffee i vainilla’ de la Pastisseria 
Avinguda de Mataró s'ha con-
vertit en la pasta de te de moda 
a Mataró i el Maresme, després 
que quedés en segona posició  
al concurs nacional Dulcypas 
a la Millor Pasta de Te d’Espa-
nya, el passat febrer. La notí-
cia d'aquest èxit d'Avinguda va 
ser una de les més llegides del 
mes i ha catapultat el reconei-
xement d'aquesta Pastisseria 
mataronina.

Alejandro M.L celebrava el reco-
neixement "a la feina ben feta" 
i segueix produint aquest dolç, 
que s'afegeix a la resta de pro-
ductes de primera qualitat que 
elabora artesanalment. 

La ‘Guianduja de macadàmia, 
toffee i vainilla’, guanyadora 
d'aquest prestigiós segon pre-
mi, és una pasta especial perquè 
“recorda a la infància”, consi-
dera Alejandro. Per crear-la, es 
va inspirar en un torró que va 
crear el passat Nadal i que, se-
gons afi rma, va tenir molt èxit 
entre els clients.

La pasta de 
te de moda 
a Mataró

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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Tradició i actualitat 
poden ser compatibles
Una de les mones més sol·licitades és la basada en la 
pel·lícula d’animació d’èxit d’aquest any: Cocos

Text: Laia Mulà

 L’oferta de mones de xocolata és molt variada i intenta encaixar 
amb tots els gustos i demandes possibles. A més de les tradicionals 
mones que cada any es venen, dels ous de xocolata i dels pastis-
sos, alguns clients busquen productes més originals i que encaixin 
amb les modes del moment. És per això que les pastisseries estan 
al dia elaborant mones dels personatges de fi lms, de pel·lícules, de 
persones famoses i de dibuixos animats populars entre els infants 
al llarg de l'any.
Un exemple ple d’èxit enguany és la mona basada en la pel·lícula 
produïda per Pixar: Coco. En segon lloc, cal mencionar les mones 
amb les fi guretes dels superherois de Los Descendientes, una pel-
lícula de cinema fantàstic i acció molt seguida pels infants.

Les joguines mai fallen
Des de la Pastisseria Uñó tenen clar que les joguines que es venen 
durant el Nadal, són també les mones que tenen més èxit durant 
la Setmana Santa. És per això que cada any es fi xen en les vendes 
nadalenques per després elaborar aquest dolç que treu cada any un 
somriure als més petits de la casa.

AA taula

Uns ous molt 'hipsters'

Sweet Dreams Pastisseria 
ha posat de nou al mer-
cat una mona que com-
bina tradició i originalitat: 
els ous hipsters. Es tracta 
d’un ou, que pot ser de tres 
mides diferents i que, en 
lloc d’aparèixer sol, comp-
ta amb complements que li 
donen un aire 'hipster'. Amb 
un estil que recorda el mític 
Mister Potato, aquestes mo-
nes poden ser elaborades al 
gust del client decorant-les 
amb ulleres, llavis, orelles i 
molts altres complements 
de xocolata en llet, blanca 
i negre.

Tot a taula 18,19,20,21.indd   6 21/03/2018   17:22
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Qualitat 
artesanal a 
l'abast
Publireportatge: Cugat Comas

 És probable que Cava Pastissers 
no tingui el nom o la fama d'altres 
establiments de la ciutat. Ni falta 
que fa. Tothom qui hi entra o en 
menja algun dels seus dolços au-
tomàticament en queda convençut. 
Ja fa nou anys que la Maribel va 
obrir aquesta pastisseria, forneria 
i cafeteria a la Plaça del Forn del 
Vidre, amb un obrador artesanal 
propi d'on tot el que surt duu un in-
negable segell de qualitat. Per això 
quan s'acosten dates com aquestes 
i ocasions com la mona, cada cop 
són més els que hi van.  

Cava Pastissers

AA taula

Tot a taula cava.indd   1 21/03/2018   18:11



Dolços, pastissos, 
rebosteria... i també 
salat!

Aquests són dies de molta feina 
a l'obrador de Cava Pastissers. La 
Maribel no para elaborant les di-
ferents mones que li han encarre-
gat i sap que com més s'acosti la 
Pasqua la feina anirà a més. Ella fa 
mones per encàrrec i té creacions 
seves com les que apareixen en 
aquesta pàgina. Treballa la xocola-
ta elaborant formes ben especials 
per a cada ocasió. Tot és artesanal, 
no només les mones. Aquest és 
el seu secret i allò que fa que el 
boca-orella que recomana Cava 
Pastissers sigui cada vegada més 
intens i arribi a més gent. Perquè 
els seus croissants competirien per 
ser dels millors de Mataró. 

Molts productes diferents
Tot el que fa té garantia de la mà-
xima qualitat artesanal i compta, 
a més, amb l'afegit d'un preu a 
l'abast de totes les butxaques. No 
és un element a ignorar: i compa-
rant-ho amb altres aparadors ho 
veurem clar.

A Cava Pastissers podem confi -
ar-hi les postres d'una ocasió es-
pecial, ja que dominen tots els 

En l'apartat de mones, a Cava 
responen als encàrrecs amb 
la possibilitat de decidir temà-
tica de la fi gura, gust o tipus 
del pastís i mida. L'important 
és que tothom hi pugui trobar 
la seva opció preferida per tal 
que l'ocasió sigui recordada. 
Les seves són unes de les mo-
nes artesanals de preus més 
ajustats del mercat de Mataró.

Mones per 
encàrrec

del tot
artesanals

gustos i varietats de pastissos. La 
seva és una rebosteria de quali-
tat per l'esmorzar o el berenar i 
també té zona de cafeteria, amb 
terrassa inclosa, que la converteix 
en un espai agradable on prendre 
alguna cosa. 

No només fan dolços, però. El 
seu salat en càtering per festes i 
empreses, canapès, pizzes o entre-
pans porten, també, el seu segell 
guanyador. 

artesanals

núm.1813 del 23 al 28 de març de 2018

Tot a taula cava.indd   2 21/03/2018   18:11



Text: Laia Mulà

 Només uns dies abans del Diumenge de Rams i de la 
Setmana Santa del 2018, la Pastisseria Uñó treballa fre-
nèticament per tenir a punt un gran estoc de les galetes 
‘Senyores i Senyors’. Aquesta, però, no és l’única pastis-
seria que elabora les tradicionals galetes que es mengen 
el Diumenge de Rams. Horta Pastissers també les elabora 
i, de fet, comparteixen els motlles d’aquestes galetes amb 
la Pastisseria Uñó, uns motlles que ja utilitzaven aquestes 
pastisseries a la dècada de 1930.

Cal destacar que, originàriament, els motlles pertanyien 
a una pastisseria d’Argentona, la qual els cedia durant 
uns dies a tres establiments mataronins: Can Miracle, la 
Pastisseria Uñó i Horta Pastissers. Anys més tard, però, 
amb el tancament de la pastisseria argentonina, ja només 
el comparteixen les tres mataronines.

La recepta
Es tracta de galetes fi nes i molt dures fabricades amb fa-
rina, sucre i ous. Les formes són molt diverses: escales, 
trens, senyores, senyors, ulleres, martells, peres i molt més.

Una tradició molt antiga
La tradició va néixer ja fa molts anys el Diumenge de Rams, 
quan els que volien beneir la palma o el llaurer, hi lliga-
ven amb un cordill aquesta galeta. Després de beneir-la, 
els nens i nenes podien estirar el cordill per menjar-se la 
galeta de ‘Senyores i Senyors’! 

No coneixeu les 
'senyores i senyors'?

AA taula

galeta de ‘Senyores i Senyors’! 
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Cassola de
Setmana

SantaSanta

INGREDIENTS:
• 8 talls de lluç;
• 4 carxofes;
• 200 g de prunes seques;
• 4 ous durs;
• 100 g de panses;
• una ceba mitjana;
• 2 tomàquets madurs;
• 2 branques de julivert;
• 2 nous;
• 50 g de pinyons;
• una tòfona petita (optatiu);

PREPARACIÓ:
1. Salar, enfarinar i fregir el lluç en una paella amb oli abun-

dant i reservar.
2. Treure les fulles dures de les carxofes, tallar la part de dalt i 

partir-les en quatre parts. Salar, enfarinar i fregir amb l’oli 
que ha quedat de coure el lluç. Reservar.

3. Tot seguit es posa al foc una cassola, que pot ser de terrissa, 
amb l’oli que ha quedat de fregir els productes anteriors i 
hi posem la ceba tallada menuda. Coure a foc lent fi ns que 
la ceba quedi transparent. Afegir els tomàquets pelats i 
ratllats i coure uns 5 minuts.

4. Mentrestant farem la picada: posar les nous, els pinyons, el 
julivert i la tòfona en el morter i picar-ho fi nament.

5. Posar l’aigua a la picada i afegir-la a la cassola. Salar. 
Deixar coure uns dos minuts i posar-hi les prunes, les pan-
ses i les carxofes que s’havien reservat. 

6. Als 5 minuts, posar el lluç i els ous durs partits per la meitat. 
Deixar coure una mica i servir ben calent.

TEMPS:

45"

DIFICULTAT:

Mitjana

recepta de: www.cuinavoraelfoc.cat

LA RECEPTA
QUE NO FALLA

• 1 got gran d'aigua;
• una cullerada petita de farina;
• farina per enfarinar el lluç;
• oli, sal.

La Barcelona Beer Challenge 
va donar la medalla d’or a 
la cervesa English Barley 
Wine creada per la mares-
menca  Montnegre i Cerveza 
Rondadora. Les dues cerve-
seres han creat una cervesa 
ale d'estil anglès de color robí 
amb refl exos brillants, d'es-
cuma blanca amb poca reten-
ció.  Amb un fort caràcter de 
malts, té un lleuger aroma 
de vi. En boca és complexa, 
forta i intensa.

Cervesa 
premiada
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nurietta18

viajardecine

sr_enric

meiisnotmyname

guanya
el premi de
pizza a punt

guanya
el premi de
taller de pizzes

guanya
el premi de
tubeu xarcuters

guanya
el premi de
la burguesa

"Pastís de pastanaga"

"Deliciosa carne de wagyu"

"Per sopar: Tartifl ette"

"Fideus amb patata, sípia, pèsols 
i carxofes del Maresme"

CONCURS

#totataula

Menú de migdia per a 2 persones. 
Avda. del Progrés, 47. Vilassar de Mar

Menú per a 2 persones
a Pati Guanyabens.
Carrer de Barcelona 33 (Mataró).

40 Hapo coins (40€ en 
compra), per a qualsevol 
dia de la setmana, servei 
a domicili en poblacions 
de lliurament o recollida a 
locals, mitjançant app o web 
www.hapoweb.com.

Aquesta setmana tenim tres premis més!

Menú de migdia per a 2 persones. 

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

d'un restaurant, d'on vulguis– a instagram i 
etiquetar-los amb:

AA taula

TOT A TAULA 26,27,28,29.indd   4 21/03/2018   17:31



FORMATGES
DE LLET CRUA

La llet crua és rica en nutrients 
i probiòtics, facilita la digestió, 
estimula el sistema inmunitari, 
és rica en amilasa i lactasa. El 
seu gust és intens i variat, en 
funció de l'estació de l'any. Llet 
natural, tal com raja.

TUBAU XARCUTERS

 937 907 939 
Sant Francesc d'Assís, 12- Mataró

RECOMANA:

Més de 1.000 fotos ja han 
participat al #totataula
El concurs d'instagram es consolida entre la comunitat 
iger amb particulars, aficionats i restauradors pendents 
i una desena d'establiments col·laboradors

El tortell de Rams, 
abans que la mona

Origen i tradició: El tortell és una coca 

dolça, generalment en forma d’anella, típi-

ca de la gastronomia de diverses festes a 

casa nostra. Per exemple, tenim el de Reis 

o el de Sant Antoni, amb la mateixa base 

i petites variants. En aquesta mateixa lí-

nia, el tortell de Rams és el pastís típic del 

Diumenge de Rams –l’anterior a Pasqua– i 

el regalen els padrins als fillols després de 

l’ofici de celebració a l’església.

Sense sorpresa: El tortell de Rams, igual 

que els que es fan per les altres festivitats, 

pot ser farcit i decorat amb ingredients diver-

sos, si bé el més habitual és amb farciment 

de massapà i decoració de fruita confitada. 

A diferència dels tortells de Reis i de Sant 

Antoni, el de Rams no porta cap sorpresa 

a dins; es menja tot.

abans que la mona

Concursos: Tot a taula

 Aquesta passada setmana s'ha superat el llindar de 1.000 fotografi es 
participants al Concurs d'Instagram del Tot a Taula. Això vol dir que en 
tres mesos el concurs s'ha convertit en el referent entre la comunitat 
iger i cada cop són més els mataronins i maresmencs que hi partici-
pen. Des de la redacció del Tot a Taula us encoratgem a seguir sumant 
fotografi es amb #totataula i seguir aspirant als deliciosos premis que 
podeu guanyar cada setmana! 

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018

TOT A TAULA 26,27,28,29.indd   5 21/03/2018   17:31



¿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

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

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

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!! 

T109.000€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12888 Z./PLA D’EN BOET: Atención!!! 
Bonito piso reformado 80m2. 3 dor (2 do-
bles). Baño completo reform. Cocina muy 
amplia, gran galería. Piso esquinero. Distribu-
ción sin pasillos. Ventanas aluminio. Calefac-
ción. Excelente ocasión por características.

T

159.000€

VIVIENDA REFORMADA
Ref. 12868 PERAMÀS: Espectacular vi-
vienda reformada recientemente. 97m2 3 
dorm. dobles. Salón, balcón a la calle. Baño 
con ducha reformado. Cocina lacada blanco 
galería 6 m2. Muy buena presencia y con as-
censor. Auténtica oportunidad de mercado. 
El mejor piso de la zona.

T

168.000€

PLANTA BAJA DE BLOQUE
Ref. 127348 Z. PL.FIVALLER: Bonito piso 
seminuevo, ascensor. 68m2 + 4m2 trastero. 
Piso esquinero exterior,  muy luminoso. Salón 
com. 24 m2. Cocina haya, galería. 2 dor. Baño 
completo. Armario emp. habitación principal. 
Zona Pl. Fivaller, sólo 5 min. a la playa.

T

149.000€

PARKING OPCIONAL
Ref. 12886 CIRERA: Reciente construcción 
con ascensor, bonito piso 1/2 altura, exterior, 
zona tranquila, impecable, 2 dormitorios. 
Salón comedor cuadrado y luminoso. Co-
cina equipada. Baño compl. ducha. Cale-
facción. Trastero indep. Zona comunit., bar-
bacoa y juegos. Parking opc. Como nuevo!!

T
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

24 

de març

0.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 6 euros.  

WHO'S THAT GIRL,
TRIBUT A LA REINA DEL POP

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

ArtGentum Vocal Ensemble
Divendres 23 març / 20.30h / 
Església de Santa Anna (Mataró)
Concert coral emmarcat en el cicle 
de concerts del 40è aniversari de 
l’Aula de música Masafrets.

Los Alérgicos
Divendres 23 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de versions, festa i molt 
ambient. 

Rafa Pons
Divendres 23 març / 23h / 
Renegade Music&Dance (c. Méndez 
Nuñez, 37. Mataró)  / 12€.

El cantautor tanca la gira del seu 
disc en directe "Hambre de Balón". 

ATR Band
Divendres 23 març / 22h / Mirinda 
Lounge (Pl. Can Xammar, s/n. 
Mataró) / Preu: 8-10€.
Concert de pop i rock dels anys 
60, 70 i 80.

Tiger Mosquito + Black Islands
Dissabte 24 març / 20h / Espai F 
(c. Nou, 11. Mataró) / Entrada: 5€.
Concert de Garage Rock del trio 
local i de la banda barcelonina.

Ismael González
Dissabte 24 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de fl amenc i rumba.

'Boyertown Band Tour'
Dissabte 24 març / 20.30h / Teatre 
la Massa (pl. del Teatre, 3. Vilassar 
de Dalt) / Preu: 5€.
Concert d’instruments de vent a càr-
rec de joves músics nord-americans. 
Solidari per Càritas Vilassar.   

TEATRE I DANSA // 

'La Passió. Últims dies de 
Jesús'
Dies 23 i 24 març / Divendres 
22h i dissabte 21.30h / L'Hort 
del Rector - Basílica de Santa 
Maria (Mataró) / Reserva entra-
des: 654.38.50.87.
Des del 1983 la massa social que 
formen els Armats de Mataró es-
cenifi ca en directe la representació 
de 'La Passió'. Dirigida per Joan 
Rovira Viñas i Jordi Llinàs Barrios.

Guia cultural

Els grans èxits de la mundi-
alment reconeguda artista 

Madonna es podran veure a la 
Sala Privat de Mataró. 'Who’s 
that girl?' és el nom del concert-
tribut d’aquesta setmana, el qual 
farà un recorregut per la carrera 
de la cantant amb temes com 
‘Like a Virgin’, ‘Hung up’ o ‘Ray 
of light’, entre molts altres. Amb 
veu i música en directe, l’espec-
tacle farà un repàs cronològic 
de la seva carrera musical per 
fer moure a tot el públic amb 
música de qualitat.
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'Molta merda... el teatre pel 
davant i pel darrera'
Divendres 23 març / 22h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Taquilla inversa.
A càrrec de Mercè Boher i Albert 
Estengre. Anècdotes, situacions 
còmico-compromeses d'actors i 
actrius, i escenes teatrals. 

'La casa del darrere'
Dies 24 i 25 març / 19h / Can 
Gassol (pl. Pepa Maca, 15 Mataró) 
/ Entrada: 6€.
Un espectacle basat en el conegut 
'Diari d'Anna Frank'. A càrrec de 
companyia La immortal.

'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. Sobre els grans 
temes de l’ésser humà: la vida, la 
mort i l’amor.

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

Dia Internacional del Teatre a 
Argentona
Dissabte 24: de 17 a 20h a la pla-
ça Nova, "Micro-Skakespeare" de 
la Cia. Latrium, espectacle de ti-
telles per a tots els públics. 21h 
al Centre Parroquial d’Argentona, 
"Misteris Entrellaçats" obra teatral 
de Joaquim Bundó (12€). 
Diumenge 25: 12.30h plaça Nova, 
"The Flamingos" espectacle de 
circ de la Cia. Los Herrerita. 18 
i 20h a La Sala d'Argentona (pl. 
Nova), "Rudo", espectacle d'equi-
libris amb música en directe, per a 
tots els públics, de la Cia. Manolo 
Alcántara (10-13€).

MÚSICA /

'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'. Dins el 
cicle Curtcircuit.

 DIA DEL TEATRE /

'Roig'
Dissabte 24 març / 18.30h / La 
Riera (Mataró)
El teatre surt al carrer i omple 
la Riera de personatges que a 
través de l'art escènic transfor-
men la seva grisor en un roig 
despertar ple de vitalitat.  

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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INFANTIL /

Descobertes naturalistes al 
jardí: els invertebrats
Diumenge 25 març / 12h / Can 
Boet (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93.741.29.30.
Activitat per a famílies amb nens/es 
de 5 a 12 anys, per conèixer els pe-
tits habitants del jardí de Can Boet.

INFANTIL // 

El Petit Llibre Gegant de les 
Biblioteques de Mataró
Divendres 23 març / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Porta el teu conte i un il·lustrador 
et farà un preciós dibuix!

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 23 març / 18h: El conte 
de la rotllana: "En Santi a la Biblio", 
de la Fundació Maresme.
Dimarts 27 març / 17.30h: Vine a 
descobrir als Armats de Mataró. 
Dimecres 28 març / 17.30h: Art 
Time: 'El senyor conill i la seva 
fàbrica de xocolata', conte d’Elys 
Dolan i taller de manualitats.

'Rhümia'
Diumenge 25 març / 19h / Teatre 
Principal (C. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / 10-12€.
Espectacle familiar de clown i mú-
sica, a càrrec de  Rhum i Cia.

'Bestiolari casolà'
Dimarts 27 març / 17.30h 
/ Biblioteca Pompeu Fabra 
(pl. Occitània, s/n. Mataró)
L'hora del conte especial Dia de la 
Poesia, amb la Cia. Micro Troupe.

'A escena!'
Dimecres 28 març / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte especial Dia 
Mundial del Teatre, amb Eugènia 
González, infants a partir de 4 anys. 

XERRADES I LLIBRES /

'El cronógrafo del Dr. Cohen'
Divendres 23 març / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació de la 1a novel·la de 
l’autora búlgara Desislava Tómova.

Talking about...
Divendres 23 març / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en anglès moderada per 
Laura Patricio sobre "The embassy 
of Cambodia", de Zadie Smith.

'La novel·la de Sant Jordi' 
Divendres 23 març / 19.30h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació de la novel·la a càrrec 
de l'autor, Màrius Serra, un retrat 
satíric al món literari.

'Descobrint la sardana, més 
enllà dels tòpics'
Dissabte 24 març / 19.30h / Sala 
Galbany (c. Sant Roc, 2. Vilassar 
de Mar)
Projecció del documental guanya-
dor del Premi Capital de la Sardana 
2017, i col·loqui amb Marc Fort Pi i 
Roger Marín.

'Antàrtida, gel més enllà de la 
fi  del món' 
Dimarts 27 març / 18h / Sala 
Josep Ma Galbany (c. Sant Roc, 
2-6. Vilassar de Mar)
Conferència de Jordi Camins 
Just (observador glaciòleg, alpi-
nista i esquiador). Aula d'Exten-
sió Universitària Vilassar de Mar.

Sarsuela: 'La del manojo de 
rosas'
Diumenge 25 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 22€. Reduïda: 20€.
Sarsuela en dos actes amb música 
de Pablo Sorozábal, a càrrec de 
la Companyia Ciutat Comtal. Una 
producció de Rafató Teatre. 

Ballet: 'Centenari Bernstein'
Dimarts 27 març / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 16-
18€. Teatre Principal (c. Església, 
45-47. Arenys de Mar) / 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres. Monogràfi c 
sobre Leonard Bernstein dels co-
reògrafs Wayne Mc Gregor, Liam 
Scarlett i Christopher Wheeldon.

POESIA /

'Versus els meus pintors'
Dimarts 27 març / 19.30h / Ateneu 
de la Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) 
Recital poètic a càrrec de Manuel 
Patricio i Carlos Soriano, acompa-
nyats per Jorge Sarraute al piano 
i Jordi Torrents a la guitarra.

Perifèric Poetry: 'Yanito' + mi-
cro obert
Dimecres 28 març / 21h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Espectacle de micro obert de poe-
sia, amb la participació especial de 
Janito, que tracta temes polítics i 
socials des de l’humor i la ironia.

FAMILIAR /

'Rudo'
Diumenge 25 març / 18 i 20h 
/ La Sala d'Argentona (Plaça 
Nova, 13. Argentona) / Taquilla: 
13€. Anticipada: 10€.
Espectacle d'equilibris amb mú-
sica en directe, per a tots els pú-
blics, de la Cia. Manolo Alcántara. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Serra la Vella
Diumenge 25 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la sisena pota de la Vella 
Quaresma. Organitza: Confraria de 
les Set Setmanes.  

Fira del vi i el maridatge 
Diumenge 25 març / De 10 a 17h 
/ C. Sant Antoni i c. de la Plaça 
(Premià de Mar)
Fira dedicada al vi i a productes 
d'artesania alimentària. 

VI Fira Naturàlia
Dies 24 i 25 març / De 10 a 20h / 
C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar)
Fira de teràpies naturals.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 24 març / 17.30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Mataró, passeig per la història
Diumenge 25 març / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

FESTES I FIRES //

Setmana Santa Mataró
Dissabte 24 març: 
• Processó de la Coronació d'Es-
pines. 20h des de la parròquia de 
Sant Pau (c. Siete Partidas, 40) 
fi ns a l'ermita de Sant Simó. 
Diumenge 25 març: 
• Representació del Prendiment, 
18h pl. Santa Maria. Processó del 
Prendiment: 18:30h pl. Santa Maria, 
c. Nou, La Riera, c. Sant Antoni, 
Camí Ral, c. Hospital, baixada 
Espenyes, pl. Xica, c. d'en Pujol, 
La Riera, c. Nou, pl. Santa Maria.
• XXXII Viacrucis de la Llàntia, 
20.30h església Sant Joan Bosco. 
Dijous 29 març: 
• Desfi lada dels Armats i homenat-
ge a la ciutat. Recollida de bande-
ra, 19:15h pl. Fossar Xic. Desfi lada, 
tot seguit des de la pl. de Santa 
Maria. Homenatge a la ciutat, 20h 
a la plaça de l'Ajuntament. 
• Processó de Dijous Sant, 
20:30h des de la Parròquia Maria 
Auxiliadora (Cerdanyola). 
• Processó Nit del Silenci, 21:30h 
des de la Basílica de Santa Maria. 
Divendres 30 març: 
• Processó de Divendres Sant - 
Viacrucis Interparroquial, 8h des 
de la Basílica de Santa Maria fi ns 
al cementiri dels Caputxins.
• Recollida del Sant Crist de la 
Bona Mort - Armats de Mataró, 
18:45h des del c. Prat de la Riba 
fi ns a pl. Santa Maria. 
• Processó General de Mataró, 
19.30h Basílica de Santa Maria.

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

SETMANA SANTA /

'XXX Matinal de Saetes'
Diumenge 25 març / 12h / Parc de 
Cerdanyola (Mataró)
Reuneix cantaors de saetes, cants 
de temàtica religiosa lligats a 
Setmana Santa. Organitza: Hdad. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de la Esperanza.
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'Abismar-se'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
24 de març a les 19.30h. Fins al 
25 d'abril. 
Collage i fotografi a s'uneixen en 
la mostra de l'artista Aina Dorda.

'Lluís Grau. Racons del món'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 8 d'abril.
Recull d’aquarel·les recents.

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.

'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 20 de maig.   
Vuit projectes articulats a partir 
de la idea d'errar.

'Els Dimarts del Llimoner. 25 
anys'
Ateneu de la Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró) / Fins al 29 
d'abril. 
Recorregut per la trajectòria artís-
tica i social del col·lectiu mataroní.

'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.
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927. 

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.

'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.

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

'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).

'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.

'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.

'Escultures'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 25 de 
març. Visita guiada: dissabte 24 
març a les 19h.   
Exposició d'Abel Pruñosa.

'Per bruixa i metzinera'
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) 
/ Fins al 20 de maig.
Sobre la cacera de bruixes a 
Catalunya entre els s. XIV i XVII.

'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 /

'La rel de l'arbre és una roda'
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). Inauguració: 
dissabte 24 de març a les 12h. 
Fins al 22 d'abril. 
Presentació de l'obra de 
Perejaume, on els arbres ballen 
les paraules de Ramon Llull. 
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COLÒNIES TREBALLS JOCS PATI SORTIDES

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

TOTS EL DIES DE MARÇ
DE 18 a 20h

Els

millors

preus
Anglès

per a 

totes les 

edats

Servei
de

pediatriai psicologia

Lesmillorsprofessionals

DISSABTE  7  D’ABRIL
DE 10 A 13H

Llar d’infants
G u a r d e r i aG u a r d e r i a 40

anys de

professionalitat

MATRÍCULA
OBERTACURS2018/2019

JORNADES DE PORTES OBERTES

www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)

preus
totes les 

edats
i psicologia
i psicologia

professionals

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!
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Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: 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 coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

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, 

ACTIVITATS //

'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.

 CASALS //

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). Melé de Petanca (cada dill 
9:15h). • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes.

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018

Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€) i diumenge 
menú especial. 

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 diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra 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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Gent gran
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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

Cruïlla històrica

Hi ha pocs moments en la història 
de la humanitat, com succeeix en 
l'actualitat, en els que es produei-
xen canvis radicals, canvis mitjan-
çant nous paradigmes disruptius, 
en els que, el que hi ha, deixa de 
tenir sentit, per donar pas a nous 
plantejaments completament in-
novadors i creatius, que tenen poc 
a veure amb els substituïts.

Intentar reformar l'actual sistema 
capitalista obsolet, tot acceptant el 
reconeixement històric positiu, que 
ha representat per al progrés de la 
història de la humanitat, suposa 
una gran utopia que la converteix 
en inviable. Es dóna la gran para-
doxa, que en el seu lloc, apostar per 
un canvi radical rupturista, esdevé 
molt menys utòpic i per tant també, 
molt més viable.

Ens trobem davant d'una cruïlla 
històrica, en la que la transformació 
digital, pot esdevenir positivament 
alliberadora o negativament per-
versa. Per escollir la direcció cor-
recta del camí més adequat, per 
fer possible una evolució positiva 
humana, és necessari l'aflorament, 
la intervenció de persones activis-
tes amb talent.

És el moment de la creació de 
xarxes ciutadanes en àmbits locals, 
constituïdes per múltiples nodes, 
funcionant com a grups d'afinitat, 
d'ampli espectre, en les que el tot de 
les xarxes, sigui superior a la suma 
de les parts. També és el moment 
d'apostar clarament, molt més pel 
capital humà que pel monetari. En 
una societat del coneixement, el ta-
lent es converteix en el seu principal 
factor per assolir la felicitat i l'auto-
realització personal, que no és pos-
sible comprar, només amb diners.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Generositat / Altruisme / 
Covardia
GENEROSITAT és una emoció 
molt important. I més a la nos-
tra societat que diu: Ningú dona 
res per res. Tot el contrari de la 
generositat. Egoisme i interès. 
Un es complau a donar i fer-ne 
partícips als altres. I no fa soroll. 
No s'hi neix, s'aprèn. I l'entorn 
ho ensenya vitalment, no única-
ment amb paraules. És qüestió 
epigenètica, com deia a la co-
lumna 1789.

ALTRUISME és una altra emo-
ció molt absent a la societat ac-
tual tan tècnica i codificada. 
Tampoc s'hi neix. És gen nor-
mal. Això sí, se n'aprèn per tal 
de conviure socialment. És una 
sana preocupació pels altres i 
entrega. Certament, mesurada. 
Ser educat, atent. Quants mo-
ments quotidians té una persona 
per saber ser altruista i generosa.

COVARDIA és aquella emoció 
que frena, fa sentir-se fràgil, in-
coherent. La por ofega. Tothom 
la té, però s'ha d'elaborar i trans-
formar-la. Cal veure també les 
causes. El món inconscient por-
ta a actuacions, sense voler, de 
deixar fer alguna cosa. Cal aquí 
la reflexió posterior. L'emoció 
oposada és l'audàcia, el coratge.

El covard amaga el cap sota 
l'ala. Posterga les coses per demà. 
El risc li fa massa por. És una 
emoció tòxica.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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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.
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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La Sirena va tornar a caure davant el Sabadell 
en els quarts de fi nal de l’Eurolliga

LLUITARAN PER LA LEN, 
DE NOU A CASA

núm. 1518
Del 23 al 29 de març de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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"Està sent una temporada 
exceŀ lent, per emmarcar, 
per part de tots"

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

Dissabte a les 19.45 hores, l'equip 
femení del Club Voleibol Mataró –
aquesta temporada debutant a la 
1a Estatal– té un partit amb tints 
dramàtics on es juga la perma-
nència a la 1a Estatal. Bé, dir-li 
dramatisme potser és exagerat vist 
des de fora. Sobretot per algú no 
ficat dins del món de l'esport, que 
dirà que, al cap i a la fi, si no estem 
en l'esport professional, que més 
dóna jugar en una categoria més 
amunt o en una de més avall. Però 
per als qui estem acostumats a viu-
re l'esport d'equip des de dins, sa-
bem que en aquests moments està 
en joc el treball de la temporada. I 
per als jugadors i tècnics té el valor 
de saber si has fet bé la feina o no. 
Vaja, ens han de dir si estem apro-
vats o suspesos, i l'equip mataroní 
lògicament té ganes d'aprovar. Es 
juga el descens contra l'equip de 
Saragossa amb el qual està empa-
tat, però no ho faran en enfronta-
ment directe. El nostre equip rep 
el Bordils, que no s'hi juga res i les 
saragossanes juguen a Castelló, 

contra un equip que tampoc no 
s'hi juga res. Si fan el mateix resul-
tat, baixarà l'equip mataroní. 
Els rivals hi posaran la mateixa in-
tensitat que si els partits es jugues-
sin a meitat de temporada? És just 
decidir a qui li toca baixar amb jut-
ges, possiblement "no neutrals"? 

Hi ha vegades que et va bé. Els 
aficionats al futbol de Mataró 
recordaran un partit Mataró- 
Espanyol B de 2a B, on els dos 
equips van acabar cada un al seu 
camp sense cap intenció d'atacar, 
ja que el resultat de 0-0 els ana-
va bé a tots dos. Però de vegades 
perjudica. Els jugadors i tècnics 
del Quadis tenen ben present el 
que els va passar fa poc, quan van 
quedar eliminats de la Copa LEN 
perquè l'equip montenegrí del 
Kotor, ja eliminat, es va deixar anar 
davant l'Split croat, que els va gua-
nyar dels vuit gols que els feia falta.

Està clar que el millor seria un 
enfrontament directe entre els 
equips implicats. Però no serà 
així...

La justícia en els finals de campionat 
El dissabte l'equip femení de voleibol es juga la permanència

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

VOLEIBOL 1a Estatal Fem.
UEC LG MATARÓ - BORDILS
Dissabte 24 | 19:45 h | Pavelló Euskadi

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT - MOLLET
Diumenge 25 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - EUROPA B
Diumenge 25 | 17 h | Municipal del Centenari
FUTBOL 3a Catalana
ROCAFONDA - PLA D'EN BOET
Diumenge 25 | 11:45 h | Municipal Rocafonda
MOLINOS - LA SALUT BADALONA
Diumenge 25 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins
LA LLÀNTIA - SANTVICENTÍ
Diumenge 25 | 12:15 h | Municipal La Llàntia

 FORA
WATERPOLO Div. Honor Mas.
CANOE - QUADIS CN MATARÓ
Dissabte 24 | 13:15 h | Piscina Canoe Madrid

HANDBOL 1a Estatal Masc.
ST.QUIRZE - JOVENTUT MATARÓ
Diumenge 25 | 12:30 h | Pavelló Sant Quirze
HANDBOL 1a Estatal Masc.
LA SALUD- JOVENTUT MATARÓ
Dissabte 24 | 20 h | Pav. La Salud Tenerife
BÀSQUET Lliga EBA
TARRAGONA - MAT. PARC BOET
Dissabte 24 | 19 h | Pav. El Serrallo Tarragona

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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6  LA SIRENA CNM

11  CN SABADELL

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

CN SABADELL: Laura Ester, Mati Ortiz, 
Anni Espar (2), Bea Ortiz (1), Gisela Fa-
rré, Leitón, Cordobés (1), Maica Garcia, 
Pili Peña, Neushul (5), Olga Domènech 
(1), Judith Forca (1), Ainara Farré (ps).

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

WATERPOLO

EUROLLIGA 
FEMENINA

L'equip sabadellenc tenia el 
partit decidit al descans (1-7) 

No hi ha manera. El Sabadell va 
continuar demostrant el seu extra-
ordinari moment de forma davant 
un equip mataroní que poc va po-
der fer. L'equip de David Palma, tot 
i tenir l'eliminatòria decidida amb 
el 12-3 de l'anada, va sortir sense 
contemplacions i ja tenia decidit el 
partit en arribar al descans. 

Ben aviat va començar marcant 
el Sabadell gràcies al primer gol 
de la californiana Kiley Neushul en 
l’eliminatòria, però Marina Zablith 
va replicar amb un xut llunyà en la 
primera superioritat i semblava 
que la cosa podria estar igualada. 
Però fins al final del primer quart 
i durant el segon l'equip sabade-
llenc va defensar dur a risc de pa-
tir exclusions, però fent després 
grans defenses en inferioritat, i 
fins i tot deixant en alguna ocasió 
a La Sirena sense xut en acabar el 
temps de possessió. I amb l'equip 
local cada vegada més desesperat i 
precipitat, a l'altre costat van anar 
pujant els gols, en superioritats i 
contres, i el Sabadell  va col·locar 
un explícit 1-7 al descans. 

A la represa la defensa mataro-
nina i Debby a la porteria es van 
centrar, complicant més les coses 
al rival. I els gols de Laura Vicente i 
Clara Cambray van servir per gua-
nyar el tercer parcial.

En el darrer quart molts pals 

locals van impedir que la diferència 
en el marcador s'escurcés i els gols 
es van anar alternant per tancar el 
partit amb la diferència de 5 gols.

Ens hem de quedar amb la bona 
imatge dels dos darrers quarts, tot 
pensant en la Final Four de la Copa 
LEN... que es jugarà a Mataró!

Sorpreses a la tornada 
en els quarts de final
Anada (24 febrer)
UVSE Budapest - Padova ......................7-7
Sabadell - LA SIRENA CNM ................  12-3
Dunaujvaros - Catània ...................... 10-13
Kirishi - Olympiakos Pireu ............... 10-10
Tornada (17 març)
Padova- UVSE Budapest ......................6-8
LA SIRENA CNM - Sabadell ................. 6-11
Catània - Dunaujvaros ...................... 16-18
Olympiakos Pireu- Kirishi ................. 10-11
Kirishi i Budapest van donar la 
sorpresa a domicili, i a Catània 
també va estar ben a punt de saltar, 
però l'Orizzonte local va guanyar 
als penals. Per tant la Final Four de 
l'Eurolliga la jugaran CN Sabadell, 
Kirishi –actual campió–, Orizzonte 
Catània i UVSE Budapest.

Mataró acollirà la Final 
Four de la Copa LEN
La Sirena CNM, com a premi per haver 
estat entre els vuit millors equips 
d'Europa podrà tornar a jugar la 
Final-4 de la Copa LEN, que fa dues 
temporades va guanyar aquí a Mataró.
Es jugarà els dies 13 i 14 d'abril de nou 
a la nostra ciutat, però aquest cop a la 
piscina Joan Serra del Centre Natació. 
Els rivals possibles a semifinals seran 
el Padova italià, el Dunaujvaros hon-
garès i l'Olympiakos del Pireu grec.

Lluny dels dos primers
15a jornada (17 març)
Moscardó- Terrassa  .................................9-9
Mediterrani - Zaragoza ...........................15-7
Sant Feliu - LA SIRENA CNM .................dia 5
Rubí- Sabadell  ......................................... 2-25
Sant Andreu - Dos Hermanas ...............15-4

Classificació
Sabadell 45; Sant Andreu 42, LA SIRENA 
CNMM 30, Terrassa 28; Mediterrani 27; 
Zaragoza 15, Rubí 13, Moscardó 10, Sant 
Feliu 6, Dos Hermanas 4.

No juguen fins a l'abril
La Sirena CN Mataró ja no torna a 
jugar de Lliga fins al 5 d'abril el partit 
endarrerit i després el 7 d'abril a Dos 
Hermanas. 

No poden amb un rival insaciable 
que vol tornar a regnar a Europa

No van poder aturar el Sabadell. | D.F

D.Honor Femen.

Va ser complicat veure porteria. | D.F
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9  QUADIS CNM

10 CN SABADELL

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Pitu Puig, Marc Corbalan 
(3), Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, 
Lluc Bertran, Raul Loste, Àlex Codina 
(2), Pol Barbena (2), Albert Merino, 
Germán Yáñez (2). 

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

WATERPOLO

El Quadis CNM continua colíder 
de la Divisió d'Honor

L'equip mataroní ja té pràcti-
cament les fases d'ascens a la 
Superdivisió a la mà després 
de la victòria a Olot

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró de tennis taula va acon-
seguir un brillant triomf a Olot i 
es manté colíder del seu grup de 
la Divisió d'Honor de tennis taula 
i té la mà les fases d'ascens a la 
Superdivisió Estatal, que ja va ju-
gar la temporada passada sense 
l'èxit de pujar.

El partit jugat a Olot va ser dels 
més emocionants de la temporada, 

ja que després d'acabar els indivi-
duals amb empat a tres, la victòria 
es va decidir en el partit de dobles 
i en ell la jove parella formada per 
Xavier Peral i Sergi Grau van supe-
rar per 1-3 l'experimentada parella 
de l'equip de la Garrotxa formada 
per Kumar i Caymel.

En els individuals Dauud Cheaib 
havia guanyat Roca (1-3) i Sergi 
Grau havia guanyat Caymel (2-3) 
posant el 0-2 al marcador. Però 
després el jugador indi Kumar va 
guanyar Xavier Peral (3-2), Roca 
va guanyar Grau (3-2) i Kumar va 

derrotar Cheaib (3-0). En el darrer 
partit d'individuals Xavier Peral va 
superar per 0-3 a Caymel portant la 
decisió al matx de dobles, que com 
hem dit va ser per als mataronins.

CLASSIFICACIÓ: Alicante i QUADIS CN 
MATARÓ 30 punts (en 18 partits), Mijas 28 
(en 20), Borges B 20 (en 16), Olot 16 (en 16), 
Hispalis 16 (en 17), Badalona i Alzira 16 (en 
18), La Zubia 12 (en 16), Huétor Vega 12 (en 
17), Ripollet 10 (en 18), Calella 4 (en 18).

El campionat consta de 22 partits i 
els tres primers jugaran la fase d'as-
cens. Si, com sembla desprendre's 
de la normativa, el Borges B no pot 
fer les fases d'ascens, l'equip ma-
taroní ja tindria les fases a la mà.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va fer un bon inici, 
però el Sabadell va mostrar el 
seu potencial 

El partit es va jugar després del 
d'Eurolliga femenina entre els 
dos equips femenins dels matei-
xos clubs, i es va viure un gran 
partit com s'esperava del quart i 
el segon classificat. 

El Quadis va sortir fort amb una 
gran defensa, i va tancar el primer 
quart per davant (2-1), i a l'inici del 
segon va agafar dos gols d'avan-
tatge. Però a partir d'aquí l'equip 
sabadellenc va demostrar el per-
què del seu segon lloc a la classi-
ficació i va capgirar el marcador 
al descans (4-5).

En el tercer quart, després del 

5-5, el Sabadell va posar les bases 
del seu triomf amb un parcial de 
0-3. No es va  rendir el Quadis, que 
va fer un magnífic darrer quart amb 
gran encert en atac, però sense 
poder acabar de consumar la re-
muntada, tot i que fins al darrer 
atac va haver-hi opció d'aconse-
guir l'empat.

El Quadis continua en 
quart lloc
19a jornada (17 març)
Sant Andreu - Barceloneta ...............6-10
QUADIS CNM - Sabadell ......................9-10
Catalunya - Canoe ............................... 6-12
CN Barcelona - Mediterrani ................3-2
Navarra - Molins .................................. 12-7
Terrassa - Echeyde Tenerife.............18-6

Classificació 

Barceloneta 57, Sabadell i Terrassa 46; 
QUADIS CNM 35; CN Barcelona 34; Sant 
Andreu 30; Mediterrani 29; Canoe 23; 
Navarra 13; Catalunya 12; Echeyde 8; 
Molins 1.

Un altre partit complicat
El dissabte dia 24,  a les 13:15 hores, 
el Quadis juga a Madrid davant el 
Canoe, en l'avant-penúltim partit 
del campionat, molt important si 
es vol mantenir el 4t lloc, tenint en 
compte que en la darrera jornada el 
Qaudis rebrà el líder. I tot esperant 
que aquesta setmana el CN Barcelo-
na perdi a la piscina del Sabadell.
A la 1a volta el resultat va ser un 
ajustat 11-9 i ja fa tres temporades 
que el Quadis perd a Madrid. El 
darrer triomf va ser per 8-12 la 
temporada 2013-14.

Lluiten pel triomf amb el segon 
de la Lliga fins al darrer atac

Codina anotant des de la boia. | D.F
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Derrota intranscendent a casa

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Tornen a caure de 
la zona d'ascens
20a Jornada (17 de març)
Sant Cugat - Tordera .................................. 1-1
Alpicat - Vilanova ...................................... 3-3
Rivas Las Lagunas - Taradell .................. 1-3
Sant Feliu - Alcobendas ........................... 2-3
Manlleu - MIS IBÉRICA CH MATARÓ ....... 4-3
Calafell - Maçanet .....................................2-0
Vilafranca - Jolaseta ................................ 4-3

Classificació
Calafell 43; Sant Cugat 41; Alcobendas 
34; Taradell 33; MATARÓ i Manlleu 32; 
Sant Feliu 29; Tordera, Vilafranca i Vila-
nova 27; Alpicat 26; Maçanet 24; Rivas 
Las Lagunas 7; Jolaseta 6 punts.

Quasi un mes de descans fins 
després de Setmana Santa
Queden sis jornades per acabar el cam-
pionat i l'equip mataroní té encara totes 
les possibilitats d'assolir l'ascens en una 
categoria tremendament igualada. 
Ara hi ha un llarg descans perquè el 
pròxim partit no es jugarà fins al 14 
d'abril i visitarà el Pavelló Jaume Parera 
ni més ni menys que el líder.

Acaben en primer lloc 
de la segona fase
2a Fase - 8a Jornada 
Cerdanyola B - Sant Cugat ..................... 3-2
Igualada - Vilasana B ............................... 4-7
CH MATARÓ - Voltregà B .......................... 2-4
Palau de Plegamans B - Vilanova B ....... 1-1

Classificació final
CH MATARÓ 31; Voltregà B 25; Cerdanyola 
B i Palau de Plegamans B 24; Sant Cugat 
23; Igualada 15; Vilanova B 10; Vila-sana 
B 8 punts.

A l'espera del "play-off"
Ara l'equip d'Albert Bou descansa fins 
després de la Setmana Santa i espera 
rival per al "play-off" que ha de sortir de 
l'enfrontament de repesca entre Manlleu 
i Vilasana B.
Tindrem temps de parlar-ne i del que 
està preparant l'entorn de l'equip per 
fer del Jaume Parera un fortí.

Jordi Bartrès va fer tres gols, 
però van ser insuficients

El Mis Ibérica CH Mataró, anava a 
defensar la seva plaça en la zona 
d'ascens a l'OK Lliga a la complica-
da pista del Manlleu, un altre dels 
equips amb experiència a la màxima 
categoria i que vol tornar-hi. 

I després d'un partit igualat 
l'equip mataroní va perdre per la 
mínima i cau de la zona d'ascens 
en quedar relegat al cinquè lloc. 
Com a cosa positiva el fet d'haver 
salvat el golaverage particular da-
vant el Manlleu, cosa que podria ser 

important al final del campionat. 
El partit com s'esperava va ser 

molt disputat i no es va decidir fins 
als minuts finals. A la primera part 
l'equip local va sortir fort i abans 
dels deu minuts ja guanyava per 2-0. 
L'equip de Quim López va capejar 
el temporal i quan faltava poc per 
al descans Jordi Bartrès va reduir 
diferències donant esperances per 
a la segona part. 

A la represa de seguida va mar-
car el Manlleu el tercer gol, però 
novament l'equip mataroní va posar 
setge a la porteria local i dos gols 
de Bartrès, el primer d'ells de falta 
directa, van igualar el marcador. A 
partir d'allà el triomf hauria pogut 
caure de qualsevol costat, i un gol a 
falta de tres minuts va decantar-lo 
cap als de casa.

Bartrès va anotar 3 gols. | ARXIU

4  CP MANLLEU

3  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi Bar-
très (3), Eric Florenza, Oriol Lladó, Àlex 
Cantero equip inicial, Pablo Fernàndez, 
Guillem Molist, David Montero, Àlex 
Martínez (ps).

Perden per la mínima a la pista 
d'un rival directe

Nac. Catalana f.

L'equip d'Albert Bou no s'hi ju-
gava res en el partit

L'equip femení va perdre davant 
el Voltregà B, en el darrer partit 
de la segona fase. 

De tota manera era un partit 
intranscendent per a les d'Albert 
Bou, ja que tenien el primer lloc 

d'aquesta fase assegurat. Ara co-
mençarà el "play-off" en el qual 
tindran sempre el factor pista a 
favor en els possibles desempats.

L'equip va patir algunes baixes 
per viatges d'estudi i va mantenir 
el marcador igualat fins al descans 
(2-2), però va acabar cedint a la 
represa.

2  CH MATARÓ 

4  VOLTREGÀ B 

CH MATARÓ: Ariadna Escalas, Júlia 
Canal, Anna Fontdeglòria (1), Marta 
Soler, Aina Lleonart, Judith Milla (1), 
Marlena Rubio, Vinyet Juncà (portera 
de 13 anys, que va debutar).

Ja tenien el 1r lloc assegurat. | D.F
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23 JOVENTUT MATARÓ

25 SESROVIRES

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i 
Julian Felenbok porters; Manel Núñez 
(4), Oriol Prat (2), Oriol Vaqué (2), 
Jaume Pujol (5), Daniel Aguilera, Jan 
Bonamusa (1), Berenguer Chiva (4), 
Bernat Bonamusa (4), Erci Zambrano, 
Sergi Fuster (1).
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-4, 6-6, 8-8, 
11-0, 12-13 descans; 13-14, 13-17, 15-20, 
17-22, 19-24, 23-25.

20 SANT QUIRZE

19 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Marta Espejo, 
Laia Argelich porteres, Sara Ruiz (2), Ona 
Muñoz (4), Isa Latorre, Ivet Rodríguez 
(4), Sandra Fargas (3), Marina Seda, 
Maria Murillo (3), Irene Hernàndez, Saray 
Romero (3), Clàudia Ruiz, Clàudia Grajal, 
Laura Puerto i Marina Camacho.
PARCIALS CADA 5': 0-2, 2-4, 4-7, 6-8, 
8-10, 10-12 descans; 13-13, 14-16, 16-16, 
18-17, 18-17, 20-19.

L'equip visitant va mostrar la 
seva gran defensa

El Joventut va fer un bon par-
tit davant el líder, però, en ple 
"Tourmalet" del calendari, ja en-
cadena quatre jornades sense gua-
nyar, tot i fer bons resultats. 

En aquest partit l'equip local, tot 
i tenir la baixa de Bernat Muñoz, va 
plantar cara al líder, que també és 
l'equip menys golejat. I ho va fer 
des del darrere, també amb una 
gran defensa que va posar en pro-
blemes l'equip visitant, que només 
va acabar decantant el matx gràci-
es al gran partit de la seva figura, 
en Marc Jordan, que va anotar 9 
gols, carregant-se el seu equip a 
l'esquena. Després d'una primera 

El trio de dalt no falla
24a jornada (17 març)
Granollers B - Palautordera ...........38-27
Sant Joan Despí - Montcada ..........26-23
La Roca - Bordils B ............................36-23
OAR Gràcia- S. Martí Adrianenc ....28-33
JH MATARÓ - Sesrovires ..................23-25
S.Esteve Palaut.. Sant Vicenç ........26-26
Sant Cugat - Esplugues ...................25-22
Sarrià - Sant Quirze ......................... 29-30

Classificació
Sesrovires i Sant Quirze 45; Sant Martí 
43; La Roca 33; Granollers B 29;  Sarrià 
27; OAR Gràcia 25; JH MATARÓ i Montcada 
22; Sant Joan Despí 21; Esplugues 17; 
Sant Cugat 16; Sant Vicenç 14; Palautor-
dera 12; S.Estev.Pal. 7; Bordils B 6.

Diumenge a la pista del colíder
Després de rebre el líder, el diumenge 
al migdia el Joventut visita el colíder, el 
Sant Quirze. A la 1a volta clara victòria 
vallesana per 22-38. 

La Salud jugarà fases
24a jornada (17 març)
Mislata - Elda ......................................23-29
Sant Quirze- JH MATARÓ ................. 20-19
Lleidatana - Sant Vicenç ................. 19-29
OAR Gràcia - Sant Joan Despí ........19-33
Amposta - Agustinos .........................32-21
Dominicos - La Roca ..........................17-34
La Salud Tenerife - Morvedre  ....... 27-37
Morvedre- Mislata (avançat) ...........31-26

Classificació 
Morvedre 49; La Salud Tenerife 35; Misla-
ta 31, Elda 30; Sant Vicenç 27; Sant Quirze 
25; La Roca 24; Amposta i JH MATARÓ 22; 
Agustinos i S.Joan Despí 20; OAR Gràcia 
16; Dominicos Zaragoza 9, Lleidatana 8. 

Desplaçament a Tenerife
L'últim desplaçament, en la penúltima 
jornada és el més llarg i intranscendent.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: S.Martí C - JHM B  .................24-18 
Llavaneres Caldes d'Estrac - Súria ..23-22
4a Cat: Llav. Atl.-  Gavà C ..................33-17
Copa Fem.: Llav.Caldes - Ascó B .....24-21
Base: Juv. Masc:  JHM- Esplugues 29-27; 
Juv. Fem: JHM - Vilanova 21-20; Cadet 
fem.: La Llagosta- JHM 30-23; Infantil 
mas.: S.Quirze- JHM 36-35; Inf. fem: 
Guissona- JHM 23-27.

Fan un bon partit contra el líder 

L'equip femení ja va arribant al final 
del campionat i en l'avant-penúlti-
ma jornada va perdre en un partit 
marcat pel domini de les defenses. 

L'equip groc-i-negre va sortir 
molt fort i va dominar en el mar-
cador fins al minut 12 de la sego-
na part (15-16). Però a partir d'allà 
l'atac es va bloquejar davant la 
defensa quirzetenca i en els se-
güents 15 minuts només va poder 
marcar un gol i l'equip local es va 
posar tres amunt (20-17). 

En els darrers minuts va ser el 
Sant Quirze el que es va bloquejar. 
El Joventut va anar reduint la di-
ferència en el marcador, i va tenir 
opció en el darrer atac d'aconseguir 
l'empat, però no hi va haver sort 
en la darrera acció, sentenciant la 
derrota per la mínima.

part igualada, amb diferència d'un 
gol al descans, els sesrovirencs 
van sortir molt forts en defensa i 
el Joventut només va poder mar-
car un gol en 10 minuts. I amb el 
13-17 el líder ja va anar gestionant 
l'avantatge fins al final.

 Estan molt a prop de l'empat

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

La defensa visitant va ser un mur. | D.F
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També a Badalona:
Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218, Mataró
Pàrquing Gratuït
Horari: de 9 a 21h

Més de 3.000m2 en decoració

38’90€/unitat38’90€/unitat

IVA inclòs
15 litres
IVA inclòs
15 litres29’90€29’90€ 49’90€49’90€

IVA inclòs

Oli de teca
5 litres

Gespa 
Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida

Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!Sense sorpreses. IVA sempre inclòs!!

IVA inclòs
15 litres

IVA inclòs 4 litres
Tots els colors!

NOVA COL·LECCIÓ
PRIMAVERA

NOVA COL·LECCIÓ
PRIMAVERA

NOVA COL·LECCIÓNOVA COL·LECCIÓNOVA COL·LECCIÓNOVA COL·LECCIÓNOVA COL·LECCIÓNOVA COL·LECCIÓNOVA COL·LECCIÓ
VINE A VEURE LA

PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA
 A LA SECCIÓ DE LA LLAR

Ample 2, 3 i 4m
Tall a mida

des dedes de

No facis la feina

dues vegades!!

Tria les millors

marques als
millors preus!!

IVA inclòs

Oli de teca
5 litres

29’90€29’90€

IVA inclòs

Gespa 
Ample 2, 3 i 4mAmple 2, 3 i 4m
Tall a mida

des dedes dedes dedes dedes dedes dedes de

IVA inclòs4’95€4’95€

VINE A VEURE LAVINE A VEURE LA
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Grup Municipal de Ciutadans

Volem dotar-los de serveis que millorin el benestar i 
harmonitzin les relacions de convivència dels veïns, com a 
element vertebrador de la ciutadania. 
 

El Grup Municipal de Ciutadans:

Centre Cívic del barri de Molins

Entenem els Centres Cívics com a veritables xarxes 
d'identitat dels nostres barris. 

2P CIUTADANS 1813.indd   2 21/3/18   8:37



Centre Cívic del barri de Molins Regidors del Grup Municipal de Ciutadans es van reunir amb representants de la Junta de 
l'asssociació de veïns del Palau.

Desitgem  que els mataronins que viuen a Palau, 
La Llàntia i l'Havana gaudeixin, com la resta de 
ciutadans, de les mateixes oportunitats i serveis. 
 
Hem assenyalat el camí, i així s'ha fet palès al Ple 
Municipal celebrat el passat 1 de Març, que ha re-
conegut la necessitat de que treballem tots plegats per 
materialitzar, com més aviat millor, aquests projectes 
tan necessaris com desitjats.
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el Esporttot BÀSQUET

11 triples anotats per el Boet. | D.F

El Mataró Parc Boet venç al 
Collblanc en un partit molt 
ajustat

El conjunt d’Alberto Peña rebia 
el Collblanc, un dels equips més 
en forma del grup de lliga EBA el 
passat dissabte a l’Eusebi Millán, 
en un mal moment per als taron-
ges que ja acumulaven 3 derrotes 
consecutives i es complicaven la 
permanència a la categoria.

El partit va començar igualat, 
marcat sobretot pel ritme feixuc i les 
errades ofensives. De tota manera, 

al segon i tercer quart, els taronges 
van mostrar la seva millor cara, es-
capant-se al marcador, 56 a 41. Però 
la relaxació de l'últim quart va fer 
patir més del compte.

74 MATARÓ PARC BOET

71  COLLBLANC

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (8), 
Canals, Hermoso (6), Naharro (17), Franch 
(9), Corella (12), Rubio (5), Duran, Mañes 
(9) i Forcada (8). 17 de 31 en tirs de 2, 11 de 
27 en tirs de 3 i 7 de 10 en tirs lliures.

PARCIALS: 13-17, 22-12, 21-12 i 18-30.

Cauen a Saragossa en un mal partit

El Mataró Feimat mai va 
trobar el ritme després d’un 
mal primer quart 

Després de fer-se forts a casa, els 
homes de Charly Giralt afrontaven 
un partit difícil a la pista del Simply 
Olivar, rival directe, i immediat per-
seguidor, però el partit ja no va co-
mençar gaire bé per als mataronins, 

amb un parcial de 19 a 12 ja es veien 
per sota en el marcador.

Però en cap moment de l'en-
frontament els grocs van trobar el 
ritme en atac, el que va provocar 
no arribessin a tenir opcions reals 
de remuntar el partit, fins a l'últim 
període, però ja va ser massa tard 
per donar la volta al marcador.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Menorca és el nou 
líder en solitari del 
grup A
21a jornada (17 i 18 de març)
Sant Adrià - ARENYS ........................ 86-82
Girona - Barberà ............................... 63-62
Tortosa - Sant Josep ....................... 84-85
MATARÓ PARC BOET - Collblanc ...... 74-71
Menorca - Roser ...............................88-66
EL MASNOU - Tarragona ................. 64-70
Castelldefels - Quart ........................76-66

Classificació 
Menorca, 37; EL MASNOU, 36; Girona, 35; 
Sant Josep, 34; Tarragona, 33; ARENYS 
(-1) i Collblanc (-1), 32; Sant Adrià i 
MATARÓ PARC BOET, 31; Castelldefels, 
29; Barberà, 28; Tortosa i Quart, 27; i 
Roser, 26.

22a Jornada (24 i 25 de març)
El Mataró Parc Boet, després de tornar 
a guanyar, visitarà aquest dissabte a les 
19 hores la difícil pista del Tarragona. Un 
rival que ocupa la cinquena posició a la 
taula amb 12 victòries i 9 derrotes, dues 
victòries més que els mataronins.

La derrota del Vic 
ajusta la part alta de 
la classificació
21a jornada (17 i 18 de març)
Igualada - Vic ...................................102-88
Castellbisbal - Andorra "B" ............77-65
Mollet - JAC Sants .............................77-68
Olivar - MATARÓ FEIMAT ..................62-57
Cerdanyola - Palma ...........................59-71
Pardinyes Lleida - Cornellà ............79-75
Valls - Salt .......................................... 68-62

Classificació 
Vic, 38; Pardinyes Lleida, 37; Igualada i 
Valls, 36; Palma, 35; Mollet, 34; Cornellà, 
32; Olivar i MATARÓ FEIMAT, 30; JAC Sants 
i Castellbisbal, 28; Andorra "B", 27; Salt i 
Cerdanyola, 25.
 
22a Jornada (24 I 25 de març)
El Mataró Feimat rebrà la visita del 
Mollet al Mora aquest diumenge a les 18 
hores, on els grocs hauran de continuar 
fent-se forts a casa. Els vallesans són 
sisens amb 13 victòries, quatre més que 
els mataronins.

- Grup C - B

62 OLIVAR

57 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (5), Solé (13), 
Guallar (13), Serratacó (4), Cabrera (5), Ro-
dríguez, Ventura (4), Viñallonga, Ariño (8), 
Romero (5) i Espiga. 12 de 28 en tirs de 2, 
9 de 34 en tirs de 3 i 6 de 7 en tirs d'1.

PARCIALS: 19-12, 15-14, 12-12 i 16-19.
Desencertats en atac. | ARXIU

Tornen a guanyar després de tres 
derrotes
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BÀSQUET

Jones, imparable. | D.F

Després de la derrota contra el 
Cerdanyola a l'Eusebi Millan la 
setmana anterior, el Mataró Parc 
Dori Dori Boet buscava recuperar el 
camí de la victòria, altre cop a casa. 
Aquest cop rebien el GEiEG gironí, i 
les mataronines, van aconseguir la 

victòria gràcies a un gran primer 
quart, sobretot, i haver sabut con-
servar la diferència aconseguida. 
De nou cal destacar l'espectacular 
partot de Judy Jones, que va aca-
bar amb 27 punts i 41 de valoració, 
ben acompanyada d'Olga Ruano.

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

El Cerdanyola es 
converteix en el líder 
en solitari del grup
3a jornada (17 i 18 de març)
Viladecans - Almeda ....................... 57-60
GRESS P. MATARÓ - Lleida ...............47-57
Hospitalet - Cerdanyola .................80-64
M. PARC. DORI D. BOET - GEiEG ...... 63-58

Classificació 
Cerdanyola, 16; Viladecans i MATARÓ 
PARC DORI DORI BOET, 15; Hospitalet i 
Almeda, 14; GEiEG, 12; i Lleida i GRESS 
PLATGES DE MATARÓ, 11.

4a jornada (24 i 25 de març)
Després del partit ajornat entre el Gress 
Platges de Mataró i el Cerdanyola, tot el 
grup ja ha disputat els mateixos partits 
donant una perspectiva real de com està 
la classificació ara mateix.
Aquest cap de setmana, els dos conjunt 
mataronins s'intercanvien rivals, així 
doncs, el Gress Platges de Mataró visi-
tarà la pista del GEiEG amb l'obligació 
de guanyar si no vol despenjar-se 
definitivament de qualsevol opció de 
classificació per a la Final a Quatre.
El Mataró Parc Dori Dori Boet, per la seva 
banda, visitarà la pista del Lleida, on 
també necessita guanyar per mantenir-
se en les posicions que donen accés a 
la Final a Quatre i intentant assaltar el 
liderat del grup. El seu rival, el Lleida, és 
penúltim amb 2 victòries i 7 derrotes.

47 GRESS P. DE MATARÓ

57 LLEIDA

GRESS P. DE MATARÓ: Cuní, Balmes (5), 
Coll (7), Magriñà (11), Cobo (8), Del Moral 
(11), Portillo, Milla (3) i Murat (2). 9 de 32 
en tirs de 2, 2 de 15 en tirs de 3 i 5 de 6 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 17-11, 5-11, 10-25 i 15-10.

S'enfonsen en el tercer quart

El Lleida sorprèn a les grogues. | D.F

El Gress Platges de Mataró torna-
va a tenir un nou enfrontament al 
Mora, aquest cop davant del Lleida, 
un rival directe a la part baixa de la 
classificació, i el partit va comen-
çar força bé per a les noies d'Adrià 
Castejón, que s'imposaven al final 

del primer quart per 17 a 11.
Les lleidetanes van reaccionar 

al segon quart, però el partit es 
va mantenir igualat fins al tercer 
quart, on un parcial de 10 a 25 per 
les visitants deixava l'enfrontament 
vist per sentència.

63 M. PARC DORI D. BOET

58 GEiEG

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (27), Latorre, Gibert (1), Chacón (1), 
Barbena, Graupera (3), Solé (2), Ruano 
(19), Massuet (3) i Jiménez (7). 16/33 en 
tirs de 2, 3/16 en tirs de 3 i 22/31 tirs d'1.

PARCIALS: 21-11, 12-14, 13-11 i 17-22.

Sense opcions contra el nou líder

Aquest passat dilluns, les noies del 
Gress Platges de Mataró van jugar 
el partit que tenien endarrerit de 
la primera jornada, a la complicada 
pista del Cerdanyola.

El partit però, ja es va veure de 
bon principi que seria molt com-
plicat, i al descans ja perdien de 12 
punts. Una diferència que ja no van 
poder remuntar a la segona part.

Tornen a dalt gràcies a un triomf 
treballat

60 CERDANYOLA

45 GRESS P. DE MATARÓ 

GRESS P. DE MATARÓ: Cobo, Cuní (15)
Balmes (2), Coll (3), Magriñá (6), del Moral 
(2), Portillo (3), Milla (4) i Murat (10). 11 de 
28 en tirs de 2, 6 de 19 en tirs de 3 i 5 de 
12 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-9, 19-16, 16-8 i 7-12.

www.eltotesport.com |  P. 8

Dojo
Cervantes

Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU
“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun
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el Esporttot FUTBOL

0  CE LLAVANERES

2  CE MATARÓ

CE LLAVANERES:  Reina, Rubio, Óscar 
Castillo, Creus, Iván Castillo, Robles, 
Garrido (Garzón 83'), Martínez, Berrocal 
(Tino 67'), Zerouali (Izquierdo 58'), 
Capdevila (Fort 85').
CE MATARÓ:  Joel, Víctor Yustos, 
Tapha, Isma, Marcel, Parri (Sergio Ló-
pez 87'), Sergio Gonzàlez (Peque 58'), 
Maldonado (Aitor 85'), Pedro (Dani 46'), 
Bargalló, Ricky (Youssef 35')
GOLS: 67' MALDONADO (0-1); 86' 
YOUSSEF (0-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va plasmar el seu do-
mini amb dos gols a la represa 

El CE Mataró va guanyar el primer 
derbi maresmenc de la segona volta 
en un partit on no tenia l'obligació 
de sumar els tres punts. 

La primera part va estar força 
anivellada sense que l'equip groc-
i-negre imposés la superioritat que 
ha de tenir el segon classificat so-
bre el penúltim, amb poques oca-
sions clares de gol, i amb un penal 
comès sobre Ricky a l'àrea local, 
que l'àrbitre no va xiular. 

A la segona part l'equip groc-i-
negre va controlar totalment el joc, 
amb un molt bon partit de Parri i 
Maldonado, i aquest últim jugador, 
en una magnífica volea a la mitja 
volta, va obrir el marcador, en el 
que era el seu primer amb la sa-
marreta groc-i-negre. 

I ja en el tram final Youssef, que 

Una mica més de 
marge sobre el tercer

25a jornada (17/18 març)

Guineueta -MASNOU ..................................4-1
Canyelles - HERMES ................................... 2-1
SANT POL - Europa B .................................. 1-1
LLAVANERES - CE MATARÓ .......................0-2
Sant Adrià - Besós BV .............................. 2-3
S.Andreu Barca - Sarrià ............................ 1-2
Llefià - ARGENTONA ...................................0-1
Parc - Piferrer ............................................3-0
Montcada - Districte 030 CE ................... 1-2

Classificació 
Guineueta 58; CE MATARÓ 52; Europa B 
49; ARGENTONA 47; SANT POL 45; Distric-
te 030 CE i MASNOU 43; Llefià i Sarrià 41; 
Besós BV 33; Montcada, Parc, Canyelles 
32; S.Andreu Barca 27; HERMES 19; Pife-
rrer 15; LLAVANERES 12; Sant Adrià 6.

26a jornada (25 març)
CE MATARÓ - Europa B (DG 17 h)
HERMES - Guineueta (DG 16:30 h)
Canyelles - SANT POL  (DG 12 h)
MASNOU - Parc (DG 12 h)
ARGENTONA - Sant Adrià (DS 17 h)
Disctrcite 030 CE - LLAVANERES (DG 18h)
Partit clau pel segon lloc
Visita de l'Europa B el tercer classificat. 
A la primera volta el resultat va ser 
d'empat a 1 gol, i la temporada passada 
aquí el Mataró va guanyar per 2-1.

RESULTATS DE LA BASE
Juvenil Preferent: CEM A- Vilassar Dalt 
2-0. El CEM A està en 3r lloc a un punt 
de Girona C i Olot // Olímpic La Floresta- 
CEM B 3-0. 
Cadet Preferent: Figueres - CEM 3-0
Infantil Div. Honor: Reus - CEM 2-0. El 
CEM és 12è amb 20 punts.

El Mataró goleja 

El CE Mataró, que és líder, va golejar el 
Bellvitge per 9-0, i obre forat de 13 punts 
respecte la UD Molinos, tot i que l'altre 
equip mataroní, que aquesta setmana 
descansava, té dos partits menys jugats.
Aquest diumenge els dos equips es des-
placen. El Mataró al camp de l'Albirrojita 
i el Molinos al camp de l'Atlètic Prat.

Victòria important en el derbi per 
continuar en segon lloc

Alegria després d'un gol. | TOT MATARÓ

abans havia desaprofitat un parell 
de bones ocasions, va acabar mar-
cant el gol de la tranquil·litat en un 
contraatac en el qual va driblar un 
jugador local a la frontal i va cre-
uar un excel·lent xut fora de l'abast 
del porter local. Era el seu onzè 
gol amb el qual atrapa a Bargalló 
com a màxim golejador de l'equip.

2a Catalana fem.

L’equip femení, que també busca l’ascens a 1a, celebrant un nou triomf. | CEMATARÓ

TOTESPORT 1518 (7-10).indd   3 21/03/2018   16:05



www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL

0  LA LLÀNTIA

2  UD MOLINOS

LA LLÀNTIA:  Lloret, Hassan (Lamin 
80'), Chamarro (Yusupha 69'), Ibra, 
Cano, Jerreh, Bertolín (Delfín 46'), 
Arafan (Kasmy 69'), Ibu, Sàlvia, Said.
MOLINOS: Ramos, Keita (Marc 83'), 
Abel Moreno (Carmona 87'), Héctor, Ar-
tero, Roca, Bustos (Adrián 87'), Sergio 
Cobo (Rubén Moreno 76'), Toni Martín, 
Óscar (Gorka 76'), Manrique.

2  UD CIRERA

1  PREMIÀ DALT

CIRERA:  Toni (Jan Pol 46), Cristian 
Romero, Albertito, Kaddur, Isaac, Yus-
tos, Izar, Joel, Matas (Peque 80'), Aleix 
(Carlos 82'), Pol Esperalba (Othman 72') 

3  PLA D'EN BOET

2  LLOREDA

PLA D'EN BOET:  Jairo, Carlos, Ordó-
ñez, Javi, Carrasco, Valencia, Marc Pé-
rez (Eric 46'), Cortés, Valle (Vela 61'), Mi-
quel (Farissi 75'), Moussa (Collado 84').

TERCERA
CATALANA

L'equip blanc-i-blau va obtenir un triomf 
molt treballat i més dificultós del que pot 
fer semblar el resultat final, i amb el qual 
es va prendre la revenja de la derrota pa-
tida a casa a la primera volta. Després 
d'una primera part sense gols, dos exjuga-
dors del Mataró van decidir. Primer Sergio 
Cobo, també exjugador llantienc, va avançar 
l'equip visitant, i ja molt cap al final, quan 
La Llàntia pressionava buscant l'empat, Javi 
Bustos va posar la sentència.

Albertito va avançar l'equip local poc després 
del quart d'hora, però l'equip visitant va em-
patar en el darrer minut de la primera part. 
Aleix va replicar amb un altre en el primer 
minut de la segona part, i l'equip local ja va 
resistir fins al final.

Important victòria amb remuntada inclosa, 
ja que els visitants van marcar als 20'. Car-
los i Moussa van capgirar el marcador amb 
dos gols en dos minuts (52' i 53'). Però el 
Lloreda va replicar de seguida i el gol de la 
victòria de Vela no va arribar fins als 77'.

Cirera i Molinos 
continuen en 3r i 4t lloc
25a jornada (18 març)
CIRERA - Premià Dalt ................................. 2-1
Cabrils - Vilassar Mar B ........................... 4-2
PLA D'EN BOET - LLoreda ........................ 3-2
La Salut - Poble Sec..................................4-4
Young Talent - Calella ............................... 3-1
Singuerlín - Arenys Mar ...........................4-1
Santvicentí - MATARONESA ...................... 1-3
LA LLÀNTIA - MOLINOS  ............................0-2
Pomar - ROCAFONDA ................................. 3-1

Classificació 
Young Talent 60; Singuerlín  i CIRERA 55; 
MOLINOS 53; Lloreda 43; Cabrils 41; MATA-
RONESA  39; LA LLÀNTIA i Premià Dalt 34; 
Poble Sec 33; Arenys Mar 31; Santvicentí 
30; Vilasar Mar B 28; La Salut 25; PLA 
D'EN BOET 24; Pomar 22;  ROCAFONDA 19; 
Calella 16.

26a jornada (24/25 març)
LA LLÀNTIA - Santvicentí (DG 12:15 h)
MOLINOS - La Salut (DG 12 h)
Poble Sec - CIRERA  (DG 18 h)
ROCAFONDA - PLA D'EN BOET (DG 11:45 h)
Lloreda- MATARONESA (DS 18:30 h)

Derbi d'urgències a Rocafonda
El derbi de la setmana es juga a Roca-
fonda entre els dos equips que lluiten 
per evitar el descens. A la 1a volta va 
guanyar el Rocafonda per 1-3.

AEiLL Cerdanyola      
continua líder
20a jornada (18 març)
Premià Dalt C- MATARÓ ATH. ..............5-0
MOLINOS B- Canet ................................. 2-4
ROCAFONDA B - Tiana ............................ 2-1
JUVESPORT - Alella ................................5-1
AEiLL CERDANYOLA- Sant Pol B .......... 2-1
Dosrius - JUVENTUS ............................. 3-3

Classificació
AEiLL Cerdanyola 48, Premià Dalt C 
47,  Rocafonda B i Tiana 38, Juventus 
i Alella 31, Juvesport 23, Pineda i 
Sant Pol B 19, Canet 18, Mataró Ath. 17, 
Molinos B 13, Dosrius 5.
Aquest dissabte (16 hores) derbi a 
Salesians entre Mataró Athletic i 
Juvesport.

El Molinos guanya el derbi de la 
jornada a La Llàntia

El Molinos es va imposar al derbi. | D.F 

4a Catalana

1  SANTVICENTÍ

3  MATARONESA

UD MATARONESA: Marcos, Koke, 
Navarro (Cobos 68'), Moya (Touré 57'), 
Aitor (Hidalgo 46'), Beltran, Nogales 
(Carlos 57'), Miguel, Axel (Palanco 46'), 
Badr, Marcelo.

Tercera victòria seguida de l'equip arle-
quinat, amb gran primera part. Marcelo va 
avançar el seu equip i després de l'empat, 
Beltran i Moya van posar ja el 1-3 al descans. 

3  POMAR

1  ROCAFONDA

ROCAFONDA: Houssain, Rosa (Soufian 
73'), Almazan, Othman, Guillem Bou 
(El Harrak 58'), Bakali (Marc Bou 46'), 
Youssef (Ali 46'), Dembo, Canteros 
(Benguerel 57'), Wassa, Hamza.

Mal resultat davant un rival directe i això 
que Dembo va marcar als 10'. L'equip bada-
loní va tenir paciència i va remuntar.
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el Esporttot FUTBOL SALAPOLIESPORTIU

El sènior femení del Futsal Aliança 
Mataró, que juga a la Divisió d'Ho-
nor Catalana, es va retrobar amb 
la victòria després de guanyar 3 a 
7 a Tortosa. Després d’aquest tri-
omf les mataronines pugen fins la 
cinquena posició i es queden a tant 
sols un punt de la quarta plaça, tot 
un èxit per un equip que acaba de 
pujar a la categoria i que tenia com 
a objectiu la permanència. 

Al minut 10 de joc el Futsal ja 
guanyava 0-3 amb gols de Cristina 

Els vermells van empatar a 6 
en un espectacular partit a la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper

El juvenil del Futsal Inlingua Mataró 
va fer un partit espectacular i va 
empatar a 6 a la pista del Barça, 
en un partit on els mataronins van 
passar per sobre dels blaugranes en 
molts minuts i van tenir la victòria 

i mig títol de lliga a tocar. Després 
d’anar tot el matx per davant en 
el marcador els mataronins van 
encaixar del definitiu 6-6 a 26 se-
gons per arribar al final del partit.

El partit era com una final pel 
títol de lliga, ja que el Barça arri-
bava líder amb només dos punts 
d’avantatge sobre els mataronins 

L'Inlingua Mataró empata a 'Can 
Barça' i continua viu pel títol

L’Aliança Mataró femení guanya 
a la pista del Tortosa

Els jugadors del Futsal Inlingua celebrant un dels 6 gols. | MARTÍ ALTABA

amb només quatre jornades per 
davant. El partit va ser vibrant i 
emocionant i tots dos equips van 
demostrar perquè estan lluitant 
pel títol de lliga. Al final un empat 
que deixa les coses tal i com esta-
ven i ara els mataronins hauran de 
guanyar els quatre partits que que-
den i esperar una ensopegada del 
Barça per emportar-se el títol. Els 
mataronins tenen el “gol average” 
particular guanyat amb el Barça (a 
l’anada van guanyar 2-1) i en tindri-
en prou amb que els barcelonins 
empatin un partit per col·locar-se 
primers. El que està clar és que els 
mataronins van fer un partit que 
quedarà gravat a la història del 
club, ja que empatar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper i fer sis 
gols al Barça no passa cada a dia.
VAN JUGAR: Adria Lara i Pau Bassa 
porters; Joel Ciscar (2), Llibert Canal, David 
Peña (1), Víctor Galera, Alagi Tourer, Pol 
Costa, Marc Campàs (1), Pablo Fernández (1), 
Jordi Peralta (1), Gerard Mas.

Vázquez i Anna Munné (2). Les lo-
cals van reaccionar i es va posar a 
només un gol (2-3), però un hat-
trick d’Irene Garcia va encarrilar 
de nou la victòria vermella (2-6). 
Cristina Vázquez va tornar a mar-
car fent el setè i ja en el darrer mi-
nut les locals van fer el definitiu 3-7.

FORMEN L'EQUIP: María Espinar, 
Cristina Vàzquez, Núria Nadal, Anna Munné, 
Carla Tortajada, Mireia Nedermann, Glòria 
Salido, Aina Moya, Irene García i Sandra 
Ballesteros.

El primer equip del Futsal Aliança Mataró femení. | CEDIDA

L'Aliança Mataró juga 
a Cerdanyola després 
del descans

El Futsal Aliança Mataró, que va 
descansar aquest passat cap de 
setmana, tornarà a la competició  
visitant a pista del Cerdanyola del 
Vallès, aquest dissabte 24 de març 
a les 18:15.

Els vallesans són dotzens a la 
taula classificatòria amb 26 punts, 
5 menys que els mataronins, per 
tant, no val a badar perquè de ben 
segur que buscaran una victòria 
per assegurar-se la permanència 
a Segona Divisió B del futbol sala 
estatal.

L'Spall CFS Ciutat de Mataró 
torna amb un derbi
Una categoria més a baix, a Tercera 
Divisió, l'SPALL CFC Ciutat de 
Mataró visitarà la pista del Sant 
Joan de Vilassar aquest dissabte 
24 a les 19 hores, en un derbi entre 
rivals directes per la permanència.
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Les mataronines en un partit d'aquesta temporada. | ARXIU

Tot i la derrota arriben a la úl-
tima jornada encara amb pos-
sibilitats de salvació, tot i que 
depenent d'un altre resultat

Nova derrota de l’UEC LG Mataró 
que va fer un mal partit i va perdre 
clarament a Premià de Dalt, en el 
derbi maresmenc de la 1a Estatal. 
Les locals, molt millors durant  tot el 
partit, superaven una vegada i una 
altra la defensa de les mataronines 
que no van tenir cap opció en cap 
dels sets, que van ser pràcticament 

calcats acabant amb resultats de 
25-16, 25-18 i 25-18.

Amb aquesta derrota, l’equip 
mataroní és el cuer a falta d’un 
partit, i dos equips perden la cate-
goria. Tot i això, el Lleida, amb els 
mateixos punts que el Mataró, ja ha 
jugat i perdut el partit de la darre-
ra jornada (Lleida - IBSA Canàries 
1-3) i segur que baixa. L’altre equip 
que baixarà serà el Saragossa o el 
Mataró, que estan empatats a 18 
punts, amb l'average favorable a 

les aragoneses.
L’UEC LG Mataró necessita su-

mar un punt més que el Phisiup 
Saragossa en la darrera i dramàti-
ca jornada de lliga, que es disputa 
aquest cap de setmana.

El Mataró, rep el Bordils, un equip 
de la zona baixa, que ja s’ha salvat 
i a qui l’equip mataroní va guanyar 
en la primera volta a Girona. El 
Saragossa juga a Castelló, contra 
el tercer classificat, un altre equip 
que no s'hi juga res en l'últim partit.

Dissabte a les 19:45 a l’Euskadi, 
es viurà doncs un partit dramàtic, 
on el Mataró, està obligat a gua-
nyar i a mirar de reüll el que passi 
a la mateixa hora a Castelló. Si el 
Saragossa suma 3 punts, ja no hi 
ha opció, en tots els altres casos, 
n’hi ha prou sumant un punt més, 
fins i tot perdent per 2 a 3 si les 
aragoneses no puntuen.

L’Iluro HC després de derrotar el líder. | FOTO: @ILUROSMA

proper partit es jugarà el 7 d’abril 
i l’Iluro HC rebrà el Júnior.

L’equip femení no va estar igual 
de bé i va perdre per 2-0 al camp 
de l’Atlètic Terrassa (4t classifi-
cat) i baixa ja a la 6a posició de 
la classificació de la fase final de 
2a Catalana.

Ho va aconseguir en el 
Campionat de Catalunya de 
10.000 metres en pista

Laura Pelegrí (Lluïsos) va acon-
seguir el bronze al Campionat de 
Catalunya de 10.000 metres en 
pista celebrat a Sant Celoni amb un 
temps de 38:51.23. Anna Costa (CA 
Laietània) va quedar tercera sub-
23 i sisena absoluta amb un temps 
de 40:27.20. Ferran Rey (Lluïsos) 
va guanyar el títol en categoria de 
veterans M50.

En una altra competició del 
cap de setmana, Carla Guifrà (CA 
Laietània) va ser l’única represen-
tant al Campionat d’Espanya sub16 
en pista coberta i va acabar 14a 
en salt d’alçada amb una marca 
de 1.54 m.

El passat diumenge va haver-hi un 
gran partit al Municipal d’hockey 
herba, on l’equip masculí de l’Iluro 
HC, en partit de la fase d’ascens de 
2a Catalana, va derrotar per 3-0 el 
Castelldefels, que era el líder, re-
duint a tres els punts de diferèn-
cia que separen els dos equips. El 

L’Iluro HC derrota el líder de la 2a 
Catalana

Bronze per a 
Laura Pelegrí

L’UEC LG Mataró perd en el derbi 
maresmenc de la 1a Estatal
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

El aviso  12:15  16:00  18:05  00:30             

 [excepte dm.] 20:10  22:15            [dm.] 20:40  22:10

Pacifi c Rim: Insurrección  

 12:10  16:00  18:30  20:15  22:40  00:00       [VOSE] 12:20

Peter Rabbit  12:15  16:00  17:00  18:05  19:10  20:00

Tomb Raider  12:00  16:35  18:10  19:25  22:05  00:30

La Tribu  12:15  16:10  18:15  20:20  22:25  01:00

Maria Magdalena  16:20  00:40         [exc. dm.] 22:10

Loving Pablo 21:00     

Un pliegue en el tiempo 12:10  16:00  18:20

Winchester 22:50  01:00       [exc. dm.] 20:40

El hijo de Bigfoot  12:15  16:00  18:00

Gorrión rojo 18:50  21:40  23:45

Sin rodeos 20:40  22:40  00:40

Una familia feliz 12:15

Black panter  12:00  16:15  19:00  21:45  00:20

La forma del agua 12:10  16:20  19:00  21:45  00:30   

50 sombras liberadas 00:40

El cuaderno de Sara   00:30

Tres anuncios en las afueras 21:30 

Coco  12:15  15:50

Berstein Centenary (Ballet) [dm.] 20:30

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

Los archivos del Pentágono 18:00 (24 i 26 març) 

 20:15 (24 i 26 març) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Pacifi c Rim: Insurrección  16:00  18:10  20:20  22:30

Peter Rabbit  16:00  17:45  18:30  20:30

Tomb Raider 16:00  18:15  20:00  22:20

La Tribu 16:00  18:00  20:30  22:30

El insulto 20:20          [dv.+dl.-dc.] 20:15

Un pliegue en el tiempo 16:00  18:10          [dv.+dl.-dc.] 18:00

Winchester 16:00  22:30

Sin rodeos 20:30  22:30

Gorrión rojo 19:30  22:15

El hijo de Bigfoot 16:00  17:45

Black panter 22:20

La forma del agua 16:00  18:00  20:00  22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  Si avui comencen les vacances 
escolars i tindran lloc les prime-
res processons és que la Setmana 
Santa ja és entre nosaltres. I amb 
ella, a l'hora de parlar de cinema, 
cal parlar d'una sèrie de fi lms clàs-
sics i un per sobre de tots. Ben-Hur 
és un clàssic de la Setmana Santa 
que no falta a la cita o bé a TVE o 
bé als canals autonòmics. La pel-
lícula protagonitzada per Charlton 
Heston, i de 3 hores i mitja de du-
rada, va ser guardonada amb 11 
premis Oscars el 1959. Malgrat el 
temps que ha passat, la cinta que 
conté la cursa de quadrigues més 

El clàssic de Setmana Santa

famosa del cinema segueix sent 
una bona aposta en dies de des-
cens del consum televisiu. Aquest 
és el secret del perquè es programa 
cada any: paradoxalment acostu-
ma a suposar un èxit d'audiència.

Altres fi lms clàssics de temàtica 
relacionada amb el propi origen 
de la Setmana Santa són 'Els deu 
manaments', 'Barrabàs', 'Rei de 
Reis', 'El Príncep d'Egipte' o 'Les 
sandàlies del pescador'. En clau 
estatal hi ha 'Marcelino pan y vino', 
i també cal destacar el darrer fi lm 
clàssic que és 'La Passió de Crist' 
de Mel Gibson, del 2004.

  

Pregunta de la setmana
Quina és la pel·lícula de Pasolini 
sobre la vida de Jesucrist?

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

Resposta del núm. 1811
"Jamón, jamón"

Guanyadors:
• José García Giménez
• Consuelo Calzado Calzado

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

Ben Hur és la pel·lícula habitual de la programació

núm. 1813 del 23 al 28 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. 1813 del 23 al 28 de març de 2018

PACIFIC RIM

Deu anys després de la primera invasió 
de la humanitat, el planeta és assetjat 
pels Kaiju, uns alienígenes Els supervi-
vents de la primera invasió hauran de 
portar a terme noves estratègies per 
guanyar. 
Direcció:  Steven S. DeKnight
Intèrprets: John Boyega,  Scott 
Eastwood, Cailee Spaeny
111min

EL AVISO

En Nico, amb només deu anys, rep una 
carta amb una amenaça de mort però 
ningú el creu. Mentrestant en Jon in-
vestiga unes morts que semblen estar 
relacionades entre elles. Descobrir la se-
qüència serà l'única salvació d'en Nico.
Direcció: Daniel Calparsoro
Intèrprets: Raúl Arévalo,  Aura Garrido,  
Sergio Mur
92min

GRINGO: SE BUSCA VIVO 
O MUERTO

Un incident a Mèxic per un problema en 
una empresa farmacèutica provocarà 
que la vida d'un empresari nordamericà 
fagi un gir de 360 graus. Un thriller amb 
tocs de comèdia i d'acció.
Direcció: Nash Edgerton
Intèrprets: David Oyelowo,  Joel Edger-
ton,  Charlize Theron
110min

PETER RABBIT

Es tracta d'una comèdia infantil 
d'animació que adapta el conte clàssic 
de Beatrix Potter. El protagonista, un 
conill rebel, intenta colar-se a l'hort d'un 
granger. Caos i entreteniment en aques-
ta pel·lícula per als més petits.
Direcció: Will Gluck
Intèrprets: Animació, Domhnall Glee-
son,  Rose Byrne,  Sam Neill
95min

LA CASA JUNTO AL MAR

En una cala de Marsella, tres germans 
tornen a casa del seu vell pare. És ara, 
amb tres vides molt diferents, quan veu-
ran què els queda a cada un dels ideals 
que els havia ensenyat el seu pare en-
mig d'un restaurant per obrers. 
Direcció: Robert Guédiguian
Intèrprets: Ariane Ascaride,  Jean-Pie-
rre Darroussin,  Gérard Meylan
107min

EL VIAJE DE SUS VIDAS

L'Ella i en John fugen de les cures as-
fixiants dels metges i els fills amb una 
caravana. Recorreran el trajecte des 
de Boston fins a Key West envoltats 
d'alegries i angoixes. És aquí on recupe-
raran la passió per la vida i el seu amor. 
Direcció: Paolo Virzì
Intèrprets: Helen Mirren,  Donald 
Sutherland,  Kirsty Mitchell
112min
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Conjunto de ducha
termostático
empotrado 245€/m2

Por sólo

Mod. Cies

OFERTA!

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

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

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

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es
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revista Fosbury, que constaten amb dades objectives 
aquest fet que tots ja imaginem. Només l’1% de les 
portades de premsa esportiva són protagonitzades 
per esportistes femenines, la presència de les dones 
a la pantalla de telenotícies com el de TV3 va ser el 
2017 de només el 3,48% i gairebé no s’emeten gra-
vacions amb les declaracions de dones esportistes 
als canals de televisió. Això, però, passa a ser un es-
càndol amb notícies com l'article de El Mundo que 
publicava ‘La lista de las buenorras internacionales 
en los Juegos Olímpicos de Río’. En fi , hi ha qui es 
passa de la ratlla.

Si féssim el simple exercici d’elaborar una llista amb 
els noms d’esportistes que ens vinguessin al cap, 
veuríem fi ns a quin punt desconeixem quines han 
estat les grans jugadores de la història del voleibol, 
l’esquí, el futbol, l’handbol, la natació, el tenis i tants 
altres esports. No som conscients de totes les que 
han quedat relegades a un segon terme davant la 
presència dels homes, també grandíssims esportistes.

Opinió: Laia Mulà

 És molt típic sentir allò que les dones esportistes 
no tenen visibilitat als mitjans de comunicació i que 
gairebé no es parla d'esportistes femenines. I és una 
veritat com una casa. Una veritat d’aquelles que tots 
sabem, per la que ens fem els indignats, però per la 
que pocs fan alguna cosa per solucionar-la. Tot això 
em ve al cap després que una noia de batxillerat vin-
gués a veure’ns a la redacció per fer un Treball de 
Recerca sobre el tema. Havia viscut aquesta situació 
en la pròpia pell: ha estat campiona d’Espanya amb 
el seu equip de Natació Sincronitzada de Granollers 
però poques vegades ha vist retransmès o publicat el 
triomf del seu equip. De ben segur que tots els que 
entrenen hores i hores al dia, no ho fan pas per ser 
reconeguts i reconegudes pel públic. Ara bé, a ningú 
li agrada pertànyer a la meitat oblidada.

Seguint amb la noia del Treball de Recerca, li hem 
recomanat que llegís alguns articles i estudis de la 

Cosa d'homes

L’ENQUESTA

Dones suport al moviment 
per unes pensions dignes?

95,7% Sí
4,3 % No

SERRA LA VELLA

LA PREGUNTA

On compres 
la mona?

Al Tot ens sumem a la tradició del Serra la Vella i comptarem 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.

VOTA L'ENQUESTA A:

SERRA LA VELLA

Davant de tot
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El llibre de David Morgades

Morgades no és historiador ni té el temps ni els 
coneixements que alguns acadèmics poden destinar 
a la historiografi a. Però ha destinat dos anys a una 
intensa i laboriosa tasca de recerca que conclou amb 
un llibre de títol eloqüent 'Llevadores de Mataró. L'art 
de fer néixer'. Es tracta d'un estudi complet del qual 
el mateix Morgades n'ha autoeditat 50 exemplars. 
És car de trobar, tot i que és consultable a la bibliote-
ca popular de la Fundació Iluro o a l'Arxiu Municipal 
i Comarcal de Can Palauet. Precisament en l'extens 
fons documental d'aquest darrer arxiu i també del 
Museu Arxiu de Santa Maria és on aquest mataroní 
va esmerçar hores i hores, durant mesos, per creuar 
dades dels diferents padrons o registres d'impostos 
fi ns a documentar les persones que, a la nostra ciu-
tat, van ajudar a fer néixer generacions de nadons. 
El mateix autor afi rma estar satisfet de la recerca, 
que va venir motivada pel fet que la seva parella es 
dedica, precisament, a fer de llevadora. Aquesta va 
ser la porta oberta a gratar la història local fi ns a 
enllestir un autèntic inventari de l'ofi ci els últims 
dos segles.

Cada any, amb motiu del Premi Iluro 
que abans organitzava Caixa Laietana 
i ara manté la Fundació homònima 
s'acostuma a reiterar una assevera-

ció que té molt de certa: Mataró i el Maresme 
han estat àmpliament estudiats històricament. 
S'acostuma a vincular l'existència i el prestigi 
d'aquest certamen, així com la qualitat dels 
treballs que s'hi presenten i són publicats, com 
el testimoni d'aquest extrem. Potser per això 
a David Morgades el va sorprendre comprovar 
que no existia cap estudi o publicació sobre les 
llevadores a casa nostra. I va decidir posar fi l 
a l'agulla.

Homenatge a 
les llevadores REPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

David Morgades enllesteix en forma de llibre 
dos anys de recerca sobre més d'un segle 
d'aquest ofici a la ciutat
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Al llibre hi trobem les històries remotes. La més 
antiga que ha pogut documentar és Dolors Jilbà 
Simon nascuda el 1818. Al darrere hi van anar altres 
dones com Anna Maria Viladomat, Francesca Mozas, 
Pepita Arabia o Maria Noé, entre desenes d'altres. 
Amb algunes d'elles va poder-hi parlar, com amb 
Arabia de qui va acabar constatant que havia estat, 
precisament, la seva pròpia llevadora. "Va ser emo-
cionant comprovar que ella mateixa m'havia dut al 
món i és un exercici que gràcies a aquest treball 
molts mataronins podran fer: sabent l'època i on 
van néixer és molt probable que identifi quin la seva 
pròpia llevadora", explica Morgades.

Un ofici canviant

Morgades és un gran defensor de l'ofi ci de llevadora, 
quelcom que ha mutat molt amb el pas del temps 
sobretot d'ençà que a meitats del segle XX els parts 
hospitalaris acaben per imposar-se. Les llevadores 
mataronines eren, per l'autor, "dones excepcionals 
en uns temps on el masclisme i el patriarcat no ens 
ho posaven gens fàcil, en molts casos eren dones 
que se les empescaven per estudiar en contra de 
l'opinió social". En aquest cas el llibre documenta 
per exemple com en ple franquisme l'única manera 

de poder estudiar per dedicar-se a l'ofi ci d'algunes 
joves mataronines era enfi lar-se a les JONS en contra 
del seu ideari polític. Per Morgades "això demostra 
la complicació de l'època i que aquesta manera era 
l'única de poder-se costejar les despeses d'estudiar".

Moltes llevadores del segle XX, sobretot del primer 
terç, aprenien l'ofi ci i en molts casos era una cosa 
pròpia d'una nissaga. "De la mateixa manera que 
un lampista aprèn d'un altre, les llevadores apre-
nien amb l'experiència fent d'aprenents als parts 
a les cases", explica Morgades. La Guerra Civil va 
truncar moltes de les carreres, també en un àmbit 
com aquest. Les llevadores van ser mobilitzades per 
vacunar la població per les fortes epidèmies d'alta 
mortalitat que afectaven la societat catalana. Ni una 
fi gura com la llevadora no queda fora de les vicis-
situds d'un confl icte així. Hereus d'Anita Viladomat 
relaten, per exemple, en el llibre com aquesta lleva-
dora és castigada per les FAI a passejar defecada 
després de prendre un purgant.

També la relació amb la religió entra en matèria: 
"Les llevadores eren adoctrinades per poder fer ba-
tejos necessaris per salvar l'ànima en cas que l'albat 
morís durant el part, en els llibres d'òbits de l'arxiu de 
Santa Maria hi he trobat testimonis escrits", relata. 

Reportatge
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El llibre vol ser un 
reconeixement a 
aquestes dones”

La preparació d'aquest document, amb da-
des, referències i fotografies, va ser costós 
per Morgades que va tirar del fons de l'Arxiu 
Comarcal i el Museu Arxiu de Santa Maria. En 
un exercici reiterat de creuar dades per trobar 
la identitat de les diferents llevadores, l'inves-
tigador va repassar pàgina per pàgina els pa-
drons municipals, els registres dels impostos 
industrials on constava l'ofici de les persones 
o la documentació de les congregacions de 
monges que tenien llevadores al seu haver. El 
treball, més enllà del llibre, llega una primera 
indexació de les persones que a Mataró van 
desenvolupar aquest ofici a la ciutat.

Precisament al mateix autor li agradaria que 
aquesta recerca possibilités un treball més pro-
fessional i acadèmic. "Oi tant que m'agradaria 
que algú amb temps i més coneixement apro-
fundís. La història és generosa si grates i es pot 
anar més enllà. Jo només he aplanat una mica el 
camí", explica Morgades. En aquest sentit posa 
en valor la recerca feta i la referència que llega 
a qui vulgui estudiar més àmpliament les dones 
que van tenir aquest 'ofici a Mataró.

Una tasca molt laboriosa

Les llevadores van perdre pes en els parts quan 
aquests van passar als hospitals, quelcom que tam-
bé va fer augmentar la seguretat d'aquests tot i 
perdre's aquesta relació estreta entre dones del 
moment del part. Morgades també fa esment en el 
llibre a la relació de les professionals amb els tocò-
legs –nom amb el qual abans es coneixia l'actual 
ginecòleg– del segle XX.

Una reivindicació

Per l'autor "el llibre ha de ser una reivindicació i un 
reconeixement a aquestes dones i ve del fet de no 
voler que quedin oblidades en la història. M'agrada 
pensar que almenys quedarà aquest llibre", expli-
ca. En una motivació similar el mateix autor ja va 
impulsar el reconeixement local a les víctimes del 
bombardeig de 1938 o a la figura de Francisca Pla 
Bosch. Morgades es congratula que, en el cas de 
les llevadores, el seu sigui "un granet de sorra que 
compti". De moment té forma de llibre.
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1.700 persones ateses pel SOM 
han trobat feina
Pràcticament el 62% de les persones que han participat al llarg del 2017 en programes 
subvencionats d'orientació, formació o inserció laboral, han tingut un contracte

Feina: Redacció  

 Els resultats del 2017 del Servei 
d'Ocupació de l'Ajuntament de 
Mataró (SOM) són positius: han 
comptat amb gairebé 6.500 usua-
ris, han gestionat 1.110 ofertes de 
treball i han assolit un índex de 
cobertura de més del 50%. Aquest 
servei mataroní té els objectius 
d'oferir formació, acompanyar 
a la inserció laboral i garantir 
l'orientació professional per tal 

de fomentar l'ocupabilitat de les 
persones facilitant la inserció al 
mercat laboral. Cal destacar que 
el pressupost gestionat pel SOM 
al llarg del 2017 per a les seves ac-
cions i serveis ha estat de 5,4 mili-
ons d'euros, el 76% del qual prové 
de la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona.

Una dada molt rellevant és que 
dels 1.765 usuaris que han aconse-
guit feina, 691 ho han fet directa-
ment a través de la borsa de treball 

del SOM. Cal destacar que les 1.074 
restants ho han fet per altres vies 
com els programes subvencionats 
o l'auto candidatura.

Entre les més de 6.000 visites 
que ha rebut el SOM, més d'un 
25% són joves menors de 30 anys 
que es troben a l'atur i el 23% són 
persones de més de 50 anys. En 
relació als estudis dels usuaris, 
cal destacar que més del 50% dels 
assistents tenen l'ESO, el Graduat 
Escolar o menys formació.

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788
www.somverticals.com

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
   (aplicadors homologats)
● Obra i pintura en general

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

AMB EMPENTA

Empenta 1 i 2 1813.indd   2 21/03/2018   11:58



Més de 1.300 empreses han utilitzat els serveis del SOM durant l'any 
2017 i el seu personal tècnic ha realitzat 867 visites a empreses per 
detectar les seves necessitats, 143 de les quals era la primera vegada 
que rebien la visita. Durant l'any diverses empreses s'han benefi ciat 
de subvencions per contractar persones aturades i han col·laborat 
amb el servei a través d'estades de pràctiques, xerrades o visites.

El paper de les empreses:
1.300 confien en el servei

El SOM és conscient que la for-
mació és clau per millorar la si-
tuació laboral de les persones a 
la cerca de feina. És per això que 
aquest any ha impartit més de 
9.000 hores de formació. En total, 
1.214 persones han rebut formació 
d'aquest servei.
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Amb Empenta

Compromís sostenible per a 
40 empreses del Maresme
La Diputació i la Cambra de Barcelona han atorgat 
aquest distintiu a partir de la Certificació Biosphere

Empreses: Redacció 

 La Diputació de Barcelona i la 
Cambra de Comerç han impulsat 
el distintiu de 'Compromís per la 
sostenibilitat Biosphere', el qual 
té l'objectiu de fomentar les bo-
nes pràctiques en gestió sosteni-
ble de les empreses turístiques i 
serveis. Es tracta d'un reconeixe-
ment a partir de la 'Certifi cació 
Biosphere' que recentment han 
recollit 245 empreses i serveis de 
la demarcació, 40 de les quals són 
del Maresme. Entre elles hi trobem 

l'Ofi cina de Turisme de Mataró, 
Blaumar o la Platja dels Pescadors.

D’aquesta manera, la Diputació 
de Barcelona ha impulsat una me-
todologia per garantir la qualitat i 
sostenibilitat dels serveis turístics 
d’una destinació, públics i privats, 
la qual permet adquirir unes habi-
litats sufi cients per a la gestió sos-
tenible d’aquests serveis turístics.

El distintiu
El distintiu de Compromís per la 
sostenibilitat Biosphere és una 

línia prioritària per la Diputació 
de Barcelona, amb el suport de 
l'Institut de Turisme Responsable 
(ITR), en la seva línia de seguir 
avançant cap a un turisme sos-
tenible i responsable. També es 
proposa estendre la cultura de la 
sostenibilitat turística a les em-
preses i serveis turístics de les co-
marques de Barcelona. Els serveis 
i empreses que reben el distintiu el 
poden renovar anualment

El desplegament i implantació 
territorial del programa s’articu-
la amb la Cambra de Comerç de 
Barcelona, com a entitat represen-
tativa del sector empresarial de les 
comarques de Barcelona i amb 
una gran implantació territorial.
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Serveis integrals de disseny 
gràfic i comunicació 
Crearts aposta pel creixement de l'empresa obrint  
oficina en el centre de Mataró

Publireportatge: Redacció 

 Tot el que una persona o em-
presa pugui necessitar relacionat 
amb el disseny gràfic ho trobarà a
Crearts: pàgines web, disseny 
d'elements de comunicació i pu-
blicitat, serveis d'impremta, regals
d'empresa personalitzats, gestió 
de xarxes socials i molt més.

És gràcies al seu constant crei-
xement que Adrià Boixet, CEO i 
fundador de l'empresa, ha decidit 

obrir una oficina en el carrer 
Hospital de Mataró, numero 1. 
Aquest divendres 23 a partir de les 
17:30h es celebrarà la inauguració 
d'aquest nou espai.

Després de sis anys treballant en 
el sector, l'empresa es caracteritza 
pels seus preus realment compe-
titius. És per això que la majoria 
dels seus clients són emprene-
dors interessats en crear o millorar 
la seva imatge corporativa però, 
gràcies a la seva professionalitat i 

experiència, han aconseguit que 
grans empreses i franquícies tre-
ballin amb ells. Tot i que oferei-
xen un producte de qualitat i un 
servei d'alt nivell professional, 
treballen per oferir el preu més 
ajustat possible.

Una web en 48 hores
A més, es proposen que el client 
estigui satisfet amb un tracte ràpid 
i eficaç. És per això que ofereixen 
la possibilitat de crear pàgines 
web exprés per a qualsevol em-
presa o finalitat. Es tracta d'un 
servei ràpid i de qualitat que posa 
a la disposició del client la pàgi-
na web encarregada en només 
48 hores i per només 149 euros.

La importància de la imatge
Des de Crearts tenen clar que la 
imatge d'una empresa és el primer 
que es veu d'ella i que, per tant,
cal tenir-ho en compte per a tots 
els elements que es dissenyin. 
Oferint un servei integral, man-
tenen la uniformitat de la imat-
ge corporativa dels seus clients.
També disposen d'un equip de 
fotografia professional que treba-
lla per garantir unes imatges de 
primera i un resultat que tingui 
en compte fins a l'últim detall.
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COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿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 
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
ALQUILO HABITACIÓN en el barrio 
de Cerdanyola. 618.261.735 (sólo 
mujeres)
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519
LLOGO HABITACIÓ a dona. 
93.512.64.79
ES TRASPASSA LOCAL 60m2. 
Davant Cap Argentona.Equipar 
per a consulta mèdica. 93.757.01.50
SE TRASPASA PELUQUERÍA por 
enfermedad, local de 130M2, en 
Mataró centro. Recién reformado y 
con mobiliario nuevo. 677.455.623

TREBALL

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 fer de cangur 
als matins. Disponibilitat setmana 
Santa tot el dia. 654.628.332 

TREBALL

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
NECESITO,  PLANCHISTA Y 
CAMARERAS. Experiencia. Entregar 
currículum: Ctra. Barcelona 24 
(Mataró)
CHICA BUSCA TRABAJO tar-
des: limpieza, cuidado mayores. 
688.252.215
BUSCO TRABAJO DOMÉSTICO 
mañanas. 602.364.265
LIMPIO,  CUIDO MAYORES. 
632.604.247
LIMPIO POR HORAS 8€. 603.625.451
LIMPIO POR HORAS 8€. 602.304.158
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL 
busca feina de cangur als matins. 
Disponibilitat setmana Santa tot el 
dia. 658.882.595
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do niños, dependienta. 617.742.370
MUJER DE LIMPIEZA y cuidar per-
sonas mayores. 631.035.671
SE OFRECE CHICA limpieza, cuidar 
personas mayores. 671.351.068
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo 
interna. 698.394.928
CHICA JOVEN, quiere trabajar de 
limpieza, cuidar niños y ancianos. 
631.365.854

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213
BUSCO TRABAJO cuidado mayores, 
niños, limpieza. 688.358.867

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 
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
PALETERÍA. 629.232.530

núm. 1813 del 23 al 28 de març del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

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
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PALETA. 697.685.580  
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

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

NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho, 
cariñosa, implicada, besucona, com-
pleta, 688.253.126. Particular
RUBIA, GUAPA, SEXY, sin prisas. 
Caricias, besos y más. 698.359.037
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
MATARÓ 625.555.824
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. 
Rda. Antoni Comas 5. 688.572.118
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJISTA GUAPA CATALANA. 
Rubia 654.930.681
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891

Econòmics
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CONTACTES

MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NUEVA APERTURA CENTRO ma-
saje cuerpo entero. Descuentos 
especiales por inauguración 
en marzo. También a domicilio. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809
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El passat 22 de febrer van presentar als polítics mataronins el 
manifest, moment en què, segons comenten els membres del 
comitè, l’alcalde “es va comprometre a reunir els presidents de 
casals de Mataró i els membres de la Marea perquè puguem 
proposar coses i arribar a acords”, afirmen.

Societat: Laia Mulà

 Les expectatives de la concen-
tra ció es van superar en una 
concentració que va comptar 
amb “el doble o el triple de per-
sones que en l’anterior”. Així ho 
expliquen tres membres de la 
Comissió Coordinadora de la 
Marea Pensionista de Mataró i el 
Maresme: Mariano López, Antonio 
Rodríguez Avellaneda i Antonio 
Ruíz. La concentració va tenir lloc 
dissabte passat a la tarda davant 
l’Ajuntament i va comptar amb 
unes 2.000 persones segons policia 
local. “La Riera era plena de dalt 
a baix de persones amb ganes de 
lluitar”, relaten els membres de la 
coordinadora.

Aquest només és el principi de 
les activitats que la Comissió es 
proposa portar a terme per acon-
seguir les seves demandes. Aquest 
mateix divendres tindrà lloc al Pla 
d’En Boet una reunió de treball i el 
pròxim 6 d’abril al Miquel Biada 
tindrà lloc l’assemblea oberta a tot-
hom per informar-se i debatre so-
bre la situació. En aquesta assem-
blea comptaran amb la presència 

Dissabte passat jubilats, treballadors i famílies es van concentrar de nou 
en defensa d’unes pensions dignes

de Ramon Franquesa, un dels 
punters de la Marea Pensionista 
a Barcelona, economista i pro-
fessor universitari molt compro-
mès amb el tema. A més, estan 
pendents de si també hi assistirà 
Domiciano Sandoval, el principal 
responsable de la Marea.

Les demandes
“Volen retallar-ho tot”, denuncien 
els membres del comitè. Tenen clar 
que el fonamental és que les pen-
sions es blindin en la Constitució 
perquè no perillin, que es reverteixin 
les reformes fetes que vulneren els 
drets dels ciutadans, que la jubilació 
tingui lloc als 65 anys i recuperar el 

Front comú contra la precarització de les pensions

La concentració de dissabte passat davant l'Ajuntament Daniel Ferrer

poder adquisitiu de les persones. 
“No demanem res de l’altre món 
perquè recuperar el poder adqui-
sitiu valdria 1.600 milions d’euros a 
l’any i, amb el que el govern destina 
a l’armament, es podria assumir i 
sobrarien molts diners”, afi rmen.

“El problema no és només dels 
jubilats, sinó dels que venen a dar-
rere”, comenten. Tenen clar que no 
és just que els que estan cotitzant 
avui en dia, se’ls arruïni el futur 
perquè no tinguin la certesa de 
si tindran una pensió digna. Per 
aquest motiu, des de la Marea fan 
una crida a tota la ciutadania a 
participar en aquesta la lluita i a 
reivindicar els seus drets.

Busquen el suport 
de l’Ajuntament

Ciutat
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 Un pescador va trobar dimarts el 
cos sense vida del caiaquista de 58 
anys que va desaparèixer dissabte 
17 entre Blanes i Mataró. El cos va 
aparèixer entre les nou i dos quarts 
de deu del matí a unes vuit milles 
davant la costa de Blanes.

El caiaquista va sortir dissabte 
a primera hora de Mataró amb la 
intenció de fer una travessia fi ns 
a la primera localitat marítima de 
La Selva, on es preveia que arribés 
pels volts de les quatre de la tarda. 
L'home era expert en caiac i ja ha-
via fet en diverses ocasions aquesta 
ruta. En veure que no arribava el 
germà de l'home, que l'anava se-
guint per terra, va donar l'alerta 
als equips d'emergència que de 
seguida es van posar a treballar 
en la seva recerca. 

Dues jornades de recerca
La cerca del cos per part dels 
Bombers, Mossos d'Esqua-
dra, Guàrdia Civil, Creu Roja i 
Salvament Marítim es va allargar 
les jornades de diumenge i dilluns, 
aturant-se la nit de dilluns a di-
marts. Es va pentinar per mar i aire 
la Costa Brava i la del Maresme tot 
i els efectes incipients del temporal 
de mar. | Red

L'home, de 58 anys, era un 
expert de la disciplina i ja 
coneixia la ruta

Troben el cos sense 
vida del caiaquista 
desaparegut

El dispositiu de recerca  ACN 

El web municipal

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

Els que naveguem i vivim amb passió el mar, sabem de l’atracció que 
aquest exerceix a les nostres vides.
Es una passió i un amor incondicionals el que sentim per ell, una 
comunió i estat de pau que és difícil d’explicar a una persona que no 
coneix aquest món.
Aquesta passió és la que malauradament va dur aquesta setmana a 
un desenllaç tràgic al nostre soci, amic i company, en Jaume.

Era d’aquelles persones indòmites, apassionat de l’esport. De cop el 
veies volant,  escalant, navegant en creuer, en un catamarà de vela 
lleugera o en un caiac… 
Home experimentat i bon navegant, sempre tenia un somriure per a 
tothom, anècdotes increïbles i divertides per explicar i sobretot, una 
gran predisposició a donar un cop de mà en el que fós. És per aquest 
motiu que la seva partida sobtada es fa més dura i ens provoca un 
buit als nostres cors.

L’ùnic gran consol és que feia el que més li agradava… Navegar.
Allà on siguis Jaume, et desitgem ‘Bona proa i Bon vent’

“tots provenim de la mar, 
però no tots som de la mar.
Aquells que sí ho som, els � lls de les marees, 
hem de tornar a ella una i una altra vegada.”

FINS SEMPRE JAUME…

D.E.P.:   Club Vela Mataró / Escola de Vela i Port Mataró
Vol traslladar el seu condol més sentit als seus familiars

núm. 1813 del 23 al 28 de març del 2018
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Habitatge: Laia Mulà

  La Plataforma d’Afectats per la 
Crisi de Mataró (PAC) s’ha propo-
sat portar a terme accions contra 
l’especulació immobiliària, l’ele-
vat preu dels lloguers, la inacció 
del govern davant aquesta situa-
ció i la manca d’habitatge públic. 
Per denunciar-ho, van començar 
la setmana passada empaperant 
més d’una cinquantena d’agències 
immobiliàries i fi nques de Mataró, 
així com amb l’ocupació simbò-
lica de quatre edifi cis propietat 
d’entitats bancàries i fons voltors.

Per acabar, també van decidir 
empaperar i assenyalar la seu del 
Partit Popular a Mataró perquè 
consideren que són els respon-
sables de la misèria de moltes fa-
mílies, dels desnonaments i de 
la suspensió de la llei 24/2015 
d'Emergència Habitacional i de 
les polítiques neoliberals.

25% d'augment en un any
Des de la PAC denuncien que cen-
tenars de famílies s’han quedat al 
carrer pels preus desmesurats del 
lloguer, que han pujat fi ns a un 
25% el darrer any. Actualment a 

La Plataforma d'Afectats per la Crisi realitza diverses accions per criticar que moltes 
famílies no tinguin capacitat de pagar un lloguer

Mataró, un habitatge de lloguer pot 
arribar a costar entre 700 i 1.000 
euros al mes (segons el barri), un 
preu desmesurat comparat amb 
el sou que cobren la majoria de 
persones. 

Per denunciar aquesta espe-
culació, que asseguren que de-
sencadenarà una nova bombolla 
immobiliària, en aquest cas del 
lloguer, divendres passat des de 

La PAC, contra l’especulació immobiliària 
i els preus del lloguer

L'acció va consistir en empaperar oficines i locals com el del Partit Popular Cedida

la PAC van empaperar més d’una 
cinquantena d’immobiliàries i fi n-
ques de Mataró.

50

L'acció de dissabte 
passat va consistir a 
empaperar més de 50 
finques i institucions

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

A més, entre les seves mobilitzacions també han optat per ocu-
par simbòlicament quatre edificis a mig construir de la ciutat, 
els quals fa més de set anys que romanen sense activitat i són 
propietat d’entitats bancàries i "fons voltors". La demanda de la 
PAC és que l’Ajuntament expropiï aquests edificis inactius i els 
posi al servei del poble a través d’un parc d’habitatges públics.

Ocupen edificis

Cedida

Ciutat núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018

Tot ciutat pac.indd   2 21/03/2018   12:01



  

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
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Expectació, sol radiant i 
dues voltes llampec 
La crònica d'una nova sortida de la Volta 
Ciclista a Catalunya des de Mataró

Ciclisme: Cugat Comas

  A la portada del Tot de diven-
dres passat titulàvem "Ja és tradi-
ció" en referència a la sortida de 
la Volta. Dimarts al migdia es va 
consumar, per complet, aquest 
tòpic amb el pilot de la gran prova 
catalana per etapes ocupant per 
complet el Camí de la Geganta 
i volant literalment sobre dues 
rodes en les dues voltes que van 
fer al circuit urbà abans de mar-
xar, cames ajudeu-me, direcció a 
Valls on acabava la segona etapa. 
Si algú havia patit per la meteo-
rologia ben aviat va veure com 
el Maresme desplegava la seva 
tropicalitat. 

La Volta són els ciclistes,  al-
guns dels millors del món. Venen a 
casa i fa entre curiositat de badoc i 

Els ciclistes de la Volta, a la sortida Daniel Ferrer 
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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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els mataronins, aficionats variats, 
professionals de la informació, 
gent del propi circ ciclista i fins 
i tot una parada de marxandatge 
a la que no atinem a veure ven-
dre-li res. I això que ofereix gor-
res històriques com la del Mapei 
de Rominger o el Mercatone Uno 
de Pantani.

Sempre fent-se pregar per més 
que s'hi esgargamelli el senyor del 
micròfon, els ciclistes principals 
acaben desfilant cap al control 
de firmes i la línia de sortida. Els 
campions nacionals destaquen, 
pel mallot diferent.

'Fins l'any que ve'
Tot s'acaba orquestrant i el pi-
lot marxa, amb les estrelles al 
frontal de l'aparador. Valverde 
i Quintana llueixen en les dues 

voltes neutralitzades –però que 
a la resta de mortals ens semblen 
rapidíssimes– que es fan. A les úl-
times posicions hi veiem Thibaut 
Pinot, un altre dels destacats. A la 
Plaça de Granollers un grup de 
'processistes' ensenyen color groc 
per un plànol televisiu que no es 
veurà enlloc i amagat entre la res-
ta d'equips hi ha aquesta Israel 
Academy que ja ha fet arrufar el 
nas al moviment pro-palestí. Mans 
a la butxaca, tres aficionats se'n 
tornen a casa repassant els busos 
i parlant de l'equip de l'estat jueu. 
Més enllà hi ha el Bahrein i l'Emi-
rates. Se'n recorden de l'autocara-
vana dels colombians i esvaeixen 
la conversa. Segurament la Volta 
tornarà, per tradició, l'any que 
ve. Un final d'etapa ens ompliria 
més que les últimes sortides, però. 

devoció d'aficionat, en una escala 
modulable segons cada tipus de 
públic. Els més famosos acumulen 
un eixam de curiosos davant els 
busos de vindre tintat. Cap altra 
congregació al mig del Camí de la 
Geganta era nodrida com la de da-
vant el bus del Movistar. Valverde 
i Quintana són favorits i coneguts, 
els que més. També el tímid Marc 
Soler, estendard del nou ciclisme 
nostre, rebia algun ànim tot i que 
ben aviat semblava un anònim en 
la ruta d'anar esquivant gent que 
mena al control de firmes.

Recorrent el Camí de la Geganta 
veiem els imponents autobusos 
dels equips més poderosos com 
llueixen o la humil autocaravana 
dels colombians del Manzanas 
Postobón que sembla que més 
aviat se'n vagin de vacances. Entre 
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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)

Possible retard en un projecte labo-

ral o bé que hagis de fer-te enrere 

perquè no està preparat. Aprofita per 

elaborar un pla més detallat del que 

vols i veure més opcions.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Secrets i activitats que es porten en 

silenci i que poden estar vinculades a 

l'espai professional. Vés amb compte 

a qui li confies aquests assumptes, 

no tothom és discret.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pots sentir que acabes un cicle en 

la relació de parella que ja no dona 

per més i intentaràs acabar el millor 

possible. Però no serà possible l'en-

teniment en algun cas.

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

Combatiu i amb ganes de guerra, no 

en deixaràs passar una i pots tro-

bar-te traçant un pla en silenci per 

venjar-te d'algú que te l'ha jugat. 

Compte amb aquestes coses.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et ve de gust donar-te plaer tot cre-

mant la targeta de crèdit, sigui com-

prant quelcom per a tu o regalant pels 

qui estimes. Possible diferència amb 

una persona estrangera.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tensions per assumptes laborals. 

Algunes coses s'han complicat i no 

et deixen gaudir del treball. Si has 

d'aclarir algun punt amb un superior, 

fes-ho, però sigues prudent.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Vols posar la llar al dia, comprar algu-

na cosa bonica que faci el teu espai 

acollidor i fins i tot tenir convidats. 

Poses energia en conciliar la vida 

laboral i familiar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Canvi d'opinió en la percepció d'algu-

na experiència important que porta-

ves en silenci. Veus les coses d'una 

altra manera i allò que semblava in-

amovible, també canvia.

Bessons (21/5 al 21/6)

Per mirar cap endavant potser et 

tocarà mirar primer cap enrere. Si 

no vols repetir errors, has de veure 

en què pots millorar. Trobada familiar 

amb converses curioses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

L'obsessió per qüestions materials pot 

fer que actuïs de manera equivocada 

amb alguna persona de bona voluntat. 

En l'aspecte sentimental pots preferir 

agafar distància.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Per moments pots semblar més des-

confiat del que és habitual en tu, però 

la teva intuïció et pot mostrar el camí 

cap a l'aclariment d'un misteri que 

ja fa temps t'inquieta.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Una dona, pot ser la mare o una per-

sona que té un paper maternal cap a 

tu, pot voler-te donar consells pràc-

tics. Però tu, possiblement, preferiràs 

seguir el teu camí.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

http://123piscina.com/es/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

SERVICIO

• 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:
XAVIER MAGRE MISSE

concursos
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ÉS PATRIMONI
Mataró entra a la Setmana Santa després de la 
catalogació de la Processó de Divendres Sant
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Revolta per la brossa comercial
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· 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...

 Foto antiga Les portades

Vespes a la Cavalcada de Reis

Prat, Zacaries Soria, Àngel Soria, 
Segimón Clopés i Vives. 

Soria recorda que tots els mem-
bres del Vespa Club vestien un 
llampant color groc als seus monos 
motiu pel qual, entre el públic, es 
va estendre la broma de cantar-los 
la coneguda tonada del 'Yellow 
Submarine dels Beatles.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 De la mà d'Àngel Soria ens ar-
riba aquesta instantània de la 
Cavalcada de Reis de l'any 1967 a 
Mataró. En ella hi veiem els mem-
bres del 'Vespa Club' de la capital 
del Maresme que se sumaven amb 
les seves motocicletes a la cor-
rua d'elements que precedien les 
carrosses dels Reis.  D'esquerra a 
dreta hi ha Francisco Lahoz, Pere 
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11:00 MISSA DE MONTSERRAT
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
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 CONCERT IMPROPERIS DE 
 MOMPOU
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 26
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
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
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA

Dissabte 24
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 BA-BA
11:00 LA CONVERSA
11:30 RUGBI EN JOC
14:00 CREURE AVUI
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 EL CLUB DELS POETES 
 MORTS. EL CÀSTING
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CICLE JAJAJAZZ
23:30 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 25
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

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 29
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
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 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA

Divendres 30
7:00 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BA-BA
10:00 TELÓ DE FONS
10:30 LA CONVERSA
11:00 TERRITORI CONTEMPORANI
11:30 TRAÇ DE CULTURA
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 VOLTA I VOLTA
14:00 TELÓ DE FONS
14:30 LA CONVERSA
15:00 MATARÓ AL DIA 
16:00 GAUDEIX LA FESTA
16:30 TERRITORI CONTEMPORANI
17:00 BA-BA
17:15 ESTUDI 3
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CALIDOSCOPI
22:00 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 LA CONVERSA
1:30 TERRITORI CONTEMPORANI
2:00 TRAÇ DE CULTURA
2:30 CALIDOSCOPI
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 VOLTA I VOLTA
5:00 LA CONVERSA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 TELÓ DE FONS

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 27
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
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 RESUM FESTIVAL JAZZ 
 TERRASSA
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 28
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

EXCLUSIVA

GL-14854. ZONA FRANCESC MACIÀ: En exclusiva para nuestros clientes este piso de 75 m² listo para entrar a vivir, cocina 
y baño actualizados e impecables, 3 habitaciones muy espaciosas, baño con ducha, galería anexa a cocina muy amplia y 
salón espacioso. Totalmente exterior, muy luminoso. Oportunidad. 138.900€

EXCLUSIVA

GL-14952. CENTRO - Z. C/UNIÓ: A 5 minutos de la estación y en calle tranquila pero todos los servicios a mano. Piso con ascensor, 
70 m², 3 habitaciones, salón con balcón amplio a la calle, cocina reformada y equipada, gran galería tipo patio y baño reformado. 
Ventanas aluminio, carpintería de haya y calefacción. Es lo que buscas en el centro a un precio insuperable. 142.500€

EXCLUSIVA

GL-14950. ZONA PRAT DE LA RIBA: 1er piso seminuevo, pocos vecinos. Ubicación perfecta por su proximidad al centro histó-
rico en calle tranquila. Sup. aprox. 65 m² útiles + 12 m² de patio muy soleado. Gran salón 2 ambientes diferenciados, balcón, 
cocina muy espaciosa y luminosa, 2 habitaciones amplias y baño con ducha. Acabados de calidad. 169.900€

EXCLUSIVA

GL-14946. Z. PLAZA FIVALLER: Atención! en exclusiva para nuestros clientes. Edifi cación de 2005, tiene pocos vecinos, en 
calle tranquila a 5 minutos del centro de la ciudad. Sup. aprox. de 75 m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero inclui-
do. Salón en 2 ambientes diferenciados, 25 m², cocina tipo haya, 3 habitac. (1 despacho 5,5 m²), baño completo. Acabados 
de calidad. Piso muy luminoso y soleado. Pida información! 259.900€

1P GRUP LAUDEM.indd   1 21/3/18   16:35



Un gran clàssic de Lorca al Monumental
Aquest dissabte 24 el teatre mataroní programa 'Bodas de Sangre' sota la direcció 
d’Oriol Broggi, un text sobre la vida, la mort i l’amor

Teatre: Laia Mulà

 Federico García Lorca va escriure l’any 1931 un 
dels seus textos teatrals de més èxit: Bodas de Sangre. 
Ara un grup d’actors de primera, dirigits per Oriol 
Broggi, encarnen a escena els personatges d’aquest 
espectacle plantejat com un gran poema amb rit-
me i musicalitat. El muntatge es podrà veure el 
pròxim dissabte 24 de març a les 20.30h al Teatre 
Monumental de Mataró.

Bodas de sangre és una obra escrita en prosa i vers 
que parteix dels costums, les tradicions i el simbolis-
me per parlar sobre els grans temes de l’ésser humà 
com són la vida, la mort i l’amor. Aborda les forces 
majors i els impulsos vitals que empenyen els per-
sonatges cap a la tragèdia, tot amb un aire andalús 
i tintat pel paisatge sec i blanc del sud d’Espanya. 
Les escenes van plenes d’entrades i sortides d’actors, 
actrius, personatges i músiques que donen vida als 
diversos personatges.

Sis actors
L’espectacle compta amb un repartiment de primera 
de la mà d’Ivan Benet, Anna Castells, Nora Navas, Pau 

Roca, Clara Segura i Montse Vellvehí, i amb música 
en directe de Joan Garriga, Marià Roch i Marc Serra. 
Amb una durada de dues hores, el passi a Mataró ha 
estat organitzat per la Direcció de Cultura de l’Ajun-
tament de Mataró.

Federico Garcia Lorca
Va ser un poeta, dramaturg i prosista espanyol amb 
grans habilitats artístiques de Granada que va viu-
re entre el 1898 i el 1936. Inclòs dins la coneguda 
Generació del 27, va escriure obres com La casa de 
Bernarda Alba, La zapatera prodigiosa o Bodas de 
Sangre, entre moltes altres. L’artista va tenir un final 
tràgic quan va ser afusellat pels franquistes el 1936.

Montse Vellvehí

L'actriu mataronina 
forma part del re-
partiment d'aquesta 
obra

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El muntatge  
incorpora la  
sorprenent  
presència d'un cavall 
a escena
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La Passió, a càrrec dels Armats Daniel Ferrer 

La representació teatral dels últims dies de Jesús és un 
clàssic dels primers dies de Setmana Santa 

L'Hort del Rector de Mataró 
acull la Passió dels Armats   

 El divendres 23 a les 21h del ves-
pre i el dissabte 24 a les 20.30h els 
mataronins i mataronines tenim 
una cita a l’Hort del Rector de la 
Basílica de Santa Maria per veure 

La Passió: els últims dies de Jesús. 
Es tracta d’un espectacle organit-
zat pels Armats de Mataró des de 
ja fa 36 anys i que escenifi ca els 
últims dies de Jesús de Natzaret. 

Sota la direcció de Joan Rovira des 
del 2015, les entrades estan dis-
ponibles a un preu de 6 euros i 
es poden comprar per internet o 
a la taquilla una estona abans de 
la funció.

Salt qualitatiu
L'espectacle teatral és la gran apos-
ta dels Armats cada any a l'inici de 
la Setmana Santa, juntament amb 
la seva presència a les diferents 
processons o a l'Homenatge a la 
Ciutat del Dijous Sant. 

La Passió ha fet un gran salt qua-
litatiu els darrers anys a l'Hort del 
Rector, tant a nivell escènic com 
d'ubicació i efectes en aquest espai 
tan especial amb Santa Maria de 
teló de fons. De la mà de Rovira, 
actor habitual a Sala Cabanyes, 
també ha millorat el nivell inter-
pretatiu a escena. | L. Mulà

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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Argentona amb el Dia Internacional del Teatre
Teatre, titelles i circ són algunes de les disciplines que es podran veure a Argentona 
entre els dies 23 i 25 de març

Espectacles: Laia Mulà

 Argentona es proposa celebrar 
el Dia Internacional del Teatre 
programant diversos espectacles 
com, per exemple, Rudo o Micro-
Shakespeare. L’organització de les 
activitats per commemorar aquest 
dia va a càrrec de la regidoria de 
Cultura d'Argentona amb el suport 
d'entitats i col·lectius del municipi.

Obrirà foc avui divendres, la 
Companyia TeDEBAT a La Sala. 
L’espectacle es titula Like_Unfollow 
i en podran gaudir els alumnes de 
2n d’ESO de l’IES Argentona. El 
muntatge se centra en les bonan-
ces i els perills de les noves tecno-
logies aplicades a la comunicació 
i les xarxes socials i en el món de 
l’animació i els efectes especials.

El dissabte 24 serà el torn d’un 
espectacle per a tots els públics 
de titelles que deixarà a tothom 

Festa solidària

La comissió de 
Carnestoltes i l'Ajunta-
ment volen incidir en el 
caràcter solidari de la fes-
ta a la vila
Tota la informació sobre 
la prova i l'entitat es pot 
ampliar a la web  
gmargentona.com/xtrem/

sorprès. Es tracta de Micro-Sha-
kespeare de la Companyia Latrium, 
en la qual el públic esdevé prota-
gonista a través de les obres més 
importants del famós dramaturg 
anglès. El muntatge es podrà veure 
a la plaça Nova de 17h a 20h i està 
dirigit per Toti Toronell.

Misteris al Centre Parroquial
El mateix dia, a les 21h, es podrà 
veure Misteris Entrellaçats, una 
obra sota la direcció de Joaquim 
Bundó i interpretada per cinc ac-
tors plena de situacions estranyes, 
humor i misteri. L’espectacle tindrà 
lloc al Centre Parroquial i les en-
trades es poden adquirir a taquilla 
una hora abans de l’espectacle a 
10 euros els socis i 12 els no-socis.

Una mica de Sense Portes
El diumenge 25 al matí a la plaça 
Nova serà el torn de The Flamingos 

de la mà de la Companyia Los 
Herrerita. L’espectacle és apte per 
a tots els públics i està organitzat 
per l’Associació Sense Portes. Amb 
una durada de 60 minuts, aquest 
espectacle ofereix circ, humor, ma-
labars i molt més per passar una 
estona divertida i única.

Rudo, amb doble passi
Per acabar, el mateix diumenge a 
la tarda es podrà veure  Rudo a La 
Sala d'Argentona en dos passis, un 
a les 18h i un a les 20h a un preu 
de 13 euros en taquilla, 10 antici-
pada i 8 amb abonament. Rudo és 
un home que crea torres i figures 
amb pesades caixes de fusta, on la 
voluntat i la il·lusió aconsegueixen 
que l’artista s’enfili, amb precaris 
equilibris, per unes fràgils cons-
truccions. Amb música en directe, 
l’espectador es trobarà atrapat dins 
d’un espai íntim.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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L'Alcalde d'Argentona defensa les modificacions 
de crèdit i la figura del fons de contingència

Calvo considera "molt bo" 
el nivell d'endeutament

L'Alcalde d'Argentona Eudald Calvo Cedida

núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018

 L'alcalde d'Argentona Eudald 
Calvo considera que “ara mateix 
a l'Ajuntament estem en un 35% 
d’endeutament i es tracta d’una 

xifra molt bona”. Assegura que es 
tracta d’un dels municipis de la co-
marca amb un dels endeutaments 
més baixos. Aquest fet els permetrà 

endeutar-se més en el futur, i així 
serà perquè “hi ha obres previstes 
que requereixen molta inversió 
com la bibiloteca”, assegura.

El fons de contingència
Calvo va sortir al pas de les modi-
fi cacions de crèdit aprovades en 
ple assegurant que s’han agafat del 
Fons de Contingència. Aquest fons  
està dotat d’uns 150.000 euros per 
aquest 2018 per enguany, dels que 
ja se n'han gastat uns 80.000. Calvo 
va defensar a Ràdio Argentona que 
és un fons que “es va dotar des del 
principi d’aquest govern i és una 
manera més neta de treballar. Abans 
el que es feia és infl ar partides o 
tenir partides ocultes”. L'Alcalde 
anticipa que els resultats de 2017 
demostren que l‘economia muni-
cipal està sanejada.

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€.
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d'accidents ha augmentat en tots 
els sectors econòmics: gairebé un 
30% en la construcció, més d’un 
4% en el sector serveis, un 20% 
en l’agricultura i fi ns a un 14% a 
la indústria.

L'Índex d'incidència
L'índex d'incidència és un parà-
metre que avalua el grau d'acci-
dents laborals sense efectes distor-
sionadors i que neix de la relació 
entre el nombre de sinistres per 
cada 100.000 afi liats a la Seguretat 
Social. Els càlculs al Maresme tam-
bé refl ecteixen aquest increment 
perquè l'any passat es van regis-
trar 3.805,66 accidents  per cada 
100.000 afi liats, una xifra que re-
presenta un increment anual de 
l'1,55%. | Laia Mulà

 El Maresme ha registrat un in-
crement de la sinistralitat laboral 
per quart any consecutiu, segons 
l’informe elaborat per l’Observa-
tori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal. Així doncs, 
l’any 2017 s’ha registrat un 9,33% 
més d’accidents laborals, els quals 
ascendeixen a més de 3.600. Cal 
destacar, però, que és en els acci-
dents mortals on s’ha detectat un 
augment més destacat: 3 persones 
van perdre la vida al lloc de feina.

La majoria, lleus
Durant el 2017 es van comunicar 
al Maresme un total de 3.633 sinis-
tres, 310 més que l'any anterior. La 
majoria d’aquests treballadors i 
treballadores, concretament 3.607, 
van patir ferides de pronòstic lleu, 
una xifra que suposa un creixe-
ment de 305 treballadors respecte 
el 2016. A més, 23 accidents labo-
rals es van pronosticar com a greus 
(tres més que l’any anterior) i els 
tres restants van ser fatals, dos més 
que durant el 2016. El nombre total 

És el quart any consecutiu que puja la sinistralitat 
laboral: tres persones van perdre la vida el 2017

Continuen augmentant els 
accidents laborals al Maresme

 Els ajuntaments de les pobla-
cions costaneres del Maresme 
segueixen mirant de pal·liar els 
efectes del darrer gran temporal 
marítim que va deixar la primera 
línia de mar molt afectada. 

Un dels més afectats ha estat el 
de Vilassar de Mar que s'ha vist 
obligat a tancar una part de l'es-
cullera de la platja en prevenció 
de seguretat pels desperfectes 
que els cops de mar hi ha causat. 
Concretament la zona afectada 
de l'escullera és la que va des de 
l’estació de bombeig que hi ha a 
l’altura del carrer del Peix fi ns a 
l’espigó de llevant. L’objectiu de 
la mesura és evitar que les per-
sones s’apropin a l’escullera, que 
s’ha esllavissat després del darrer 
temporal. Tot i això, com es pot 
veure a la fotografi a, la circulació 
de vianants pel passeig Marítim 
es pot fer amb normalitat.

Buscant solucions
Des de l’Ajuntament de Vilassar de 
Mar ja s’ha elaborat un informe dels 
danys ocasionats pel temporal, que 
s’ha fet arribar a la Demarcació de 
Costes de Catalunya. També s’han 
iniciat gestions amb la Diputació 
de Barcelona per sol·licitar els ajuts 
necessaris per a la reparació de 
l’escullera. | Red

És la zona més malmesa 
pel darrer temporal 

Tanquen part de 
l’escullera de la 
platja de Vilassar

310

La diferència amb 
l'any anterior és de 
310 accidents més

La construcció concentra bona part de la sinistralitat

La zona de l'escullera tancada Cedida 

Arxiu 

Maresme núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). 
Pis d’obra nova a ple centre de Mataró. 

Consta de 3 dorm. 2 banys, cuina indepen-
dent. Terrassa de 45m2. Amb ascensor y 
opció a pàrquing. Vivenda sobre plànol.

300.000€

PERAMAS (Ref. 252889). Peramàs. Primer pis 
de 70m2 sense ascensor ext. pis actualitzat per 
entrar a viure, 2 dorm. (abans 3), un menjador 
d’uns 25m2, terres de ceràmica, aluminis i al 

costat de tots els serveis.

90.000€

ELS MOLINS (Ref. 252296) Primer pis 
exterior i lluminós amb 2 habitacions, 

saló-menjador, balcó al carrer, bany com-
plet, cuina offi ce i safareig. Completament 

reformat per entrar a viure.
124.000€

TRÍPLEX D´OBRA NOVA TOTALMENT EX-
TERIOR. (Ref. 253322) Tríplex que consta de 
menjador, cuina offi ce, 2 banys, 2 terrasses 
de 35m2,dos dormitoris i estudi. Totalment 

reformat per estrenar.
175.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLA D’EN BOET (Ref. 250520). Pis de 
88m2 amb parquing inclós. Consta de 3 

habitacions, totes exteriors, bany reformat 
i cuina amb galeria.

139.000€.

VIA EUROPA (Ref.252456) Àtic cantoner se-
minou de 90m2, totalment reformat, consta 
de 3 hab. balco a carrer, cuina independent, 

saló menjador i 2 banys complets. Possibilitat 
de Pàrquing en la mateixa fi nca.

269.990€.

CIUTAT JARDÍ (Ref. 251357) Casa 
cantonera en 2 alçades, saló de 28 m2 

amb llar de foc, 3 hab, cuina offi ce, jardí 
amb barbacoa, 2 banys, garatge privat i 

terrassa de 30m2.
350.000€

PIS NOU A ESTRENAR. (Ref. 252063). Pis 
de 70 m2, 2 dormitoris dobles amb molta 

llum, saló-menjador, bany complet I cuina 
americana. A/A amb bomba de calor.

106.000€.

T

T

T

T

T T

T

T
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iniciativa, aquest any no caldrà 
reservar plaça per a la visita a les 
explotacions i s'oferirà un tast de 
productes en acabar.

Obertes les inscripcions
Fins al 21 de març totes les explo-
tacions agrícoles, els propietaris 
d'allotjaments, de restaurants i les 
ofertes d'activitats paral·leles es 
poden inscriure a la tercera edició 
del 'Benvinguts a Pagès'. Es pot fer 
de manera fàcil i àgil a través del 
web www.benvingutsapages.cat, 
on hi ha un formulari disponible 
per cada un dels col·lectius (pro-
ductors, restauradors, allotjaments 
i activitats complementàries).

Benvinguts a pagès
'Benvinguts a Pagès' és una inici-
ativa de la Generalitat, a través del 
Departament d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació, de l'Agència Catalana 
de Turisme i de la Fundació Alícia, 
amb la col·laboració dels Consells 
Comarcals, Consorcis i Ofi cines 
de Turisme i nombroses entitats i 
associacions del sector.| Laia Mulà

  El cap de setmana del 9 i 10 de 
juny serà el torn de gaudir de la ter-
cera edició del 'Benvinguts a Pagès', 
una iniciativa de la qual ja n'han 
gaudit unes 30.000 persones al llarg 
de les dues primeres edicions. La 
comarca del Maresme participarà 
d'aquesta iniciativa amb les altres 
41 comarques de Catalunya i es 
tracta d'una manera d'acostar-se al 
turisme, la gastronomia, el produc-
te, l'àmbit rural i molt més.

La gran festa del món rural
Redescobrir el món de la pagesia, 
el territori i conèixer l'origen dels 
productes alimentaris que consu-
mim cada dia, tastar elaboraci-
ons de les explotacions i omplir 
el rebost amb productes de pro-
ximitat són algunes de les coses 
que ofereix el 'Benvingut a Pagès'. 
Per aconseguir-ho, representants 
de l'agricultura, la ramaderia i la 
pesca del país obriran les portes 
per ensenyar de manera gratuï-
ta i didàctica els processos d'ela-
boració alimentària. Com en les 
primeres dues edicions d'aquesta 

Per redescobrir el món de la pagesia i gaudir d'activitats 
familiars i la millor restauració

El Benvinguts a Pagès, aquest 
juny també al Maresme

  Els alumnes adolescents de l’Ins-
titut de Dosrius han impulsat una 
campanya publicitària per recap-
tar diners pels projectes que porta 
a terme la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriqueta Villavecchia. Es 
tracta d’una campanya per donar 
a conèixer la nina Keta, una nina 
amb ànima voluntària, que compta 
amb un vídeo, cartells i el muntat-
ge previst de paradetes pel poble 
de Dosrius on vendran la nina i 
altres objectes que han fabricat 
manualment, així com donar a 
conèixer la fundació i la seva tas-
ca. Els benefi cis econòmics que 
s’obtinguin venent la nina aniran 
destinats a aquesta fundació per 
al càncer infantil.

La Keta
Els punts de venda d’aquesta nina 
seran a la plaça Espanya i al dis-
pensari mèdic de Dosrius el dia 22 
de març i una paradeta al CEIP el 
dia 6 d’abril.

El projecte ha estat liderat per la 
Tània Moreno, infermera de l’ABS. 
Argentona, i té el suport del depar-
tament de voluntariat de l’Hospital 
de Mataró. | Red

Campanya publicitària de 
l’Institut de Dosrius

Una nina amb 
ànima voluntària per 
l'oncologia infantil

Edició passada de 'Benvinguts a Pagès'

La nina solidària Cedida 

Arxiu 

Maresme núm. 1813 del 23 al 28 de març de 2018
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OCASIÓN. PRIMER PISO CON PATIO 
DE 15M2:  Cocina y baño con ducha 
reformados, galería anexa, trastero en 
patio, balcón exterior.

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 EN CALLE COMERCIAL. TODOS 
LOS SERVICIOS: Reform., ascensor, 3 
hab., baño y aseo, salón com., cocina semia-
bierta, a.a bomba calor, a 5min. centro.

BAJO SEMI NUEVO CON PATIO 25M2 Y 
BALCÓN 15M2: A 2 minutos de la estación 
y el paseo marítimo , 2 habitaciones, baño 
completo con bañera, solo 6 vecinos.

PISO EXTERIOR MUY LUMINOSO CON 
VISTAS ESPECTACULARES A MONTAÑA: 
Ascensor,salon-com. chimenea, 4 hab.
(2 dobl), 2 baños, a.a y calef. Com. reducida.

OPORTUNIDAD INVERSORES. PISO 
REFORMADO:  3hab. 1 doble, 1 baño 
completo con ducha, cocina con galería 
anexa, exteriores aluminio blanco.

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.

Ref. 4472 
CERDANYOLA:

87.000€

Ref. 3206 
Z. ROCAFONDA:

127.000€

Ref. 2477 
Z.EIXAMPLE:

199.900€

Ref. 1427 
ZONA CENTRO:

229.000€

Ref. 4490 
Z. ROCABLANCA:

189.000€

Ref. 2490 
PLA D'EN BOET:

107.000€

Ref. 2472 
Z.PL. D'EN BOET:

222.000€

T EXCELENTE PISO CON PARKING Y 
TRASTERO INCLUIDO: Ascensor, 3 
hab. 1 suite, 2 baños, cocina off., galería, 
gran salon-com. 30m2, balcón exterior, 
calefacción, Mejor que nuevo.

Ref. 2495
Z.VIA EUROPA:

262.000€

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

EXCELENTE PISO CON PARKING Y Ref. 2495 T

PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO Ref. 2472 T

OCASIÓN. PRIMER PISO CON PATIO OCASIÓN. PRIMER PISO CON PATIO 

OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA:OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA:Ref. 3206 PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2496 T

PISO EN CALLE COMERCIAL. TODOS Ref. 2477 T

BAJO SEMI NUEVO CON PATIO 25M2 Y Ref. 1427 T

PISO EXTERIOR MUY LUMINOSO CON 

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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El poder  
dels collits a casa!

Fruita i verdura de proximitat per omplir-te d’energia tot el dia!
Als mercats de Mataró sempre trobaràs fruites i verdures produïdes a casa 
nostra, sense intermediaris; productes frescos i gustosos de gran qualitat amb el seu 
punt òptim de maduració i al millor preu.

www.mataro.cat/collitsacasa

“Demos” 
 de cuina i pastisseria

• 05/04/2018  Restaurant Sangiovese / 18 h 

• 10/05/2018 Pastisseria Uñó / 18 h

• 07/06/2018 Bocca Restaurant / 18 h

Per a totes les activitats  

cal inscripció prèvia al:  

937 582 458

Visita guiada a:
pagès
• Diumenge, 8 d’abril / 10 h
• Diumenge, 3 de juny / 10 h
• Diumenge, 8 de juliol / 10 h
Visita a Can Portell Vell

Anunci Tot Mataró.indd   1 19/3/18   8:46



És professor del Tecnocampus, compositor i productor musical 

Àngel Valverde,
la BSO d'una vida

Laia Mulà

 L’Àngel Valverde és un mataroní que ha sabut tro-
bar el punt on conflueixen les seves dues passions: la 
tecnologia i la música. La música li va cridar l’atenció 
des de petit, però “com que no hi havia cap precedent 
artístic a casa, vèiem la música com un entreteniment”, 
confessa. És per aquest motiu que va estudiar una pro-
fessió més formal, la informàtica. Tot i això, “tenia una 
guerra interna entre el que hauria d’estudiar i el que 
voldria estudiar” i, després de la diplomatura, va marxar 
al Berklee College of Music per formar-se com a músic.
Ara, vist amb perspectiva, té clar que el resultat de la 
seva formació ha estat molt bo: la informàtica li ha 
permès treballar amb tecnologies i música al mateix 
temps. Així doncs, imparteix docència “ensenyant 
tecnologia de manera creativa i combinant-la amb 
compondre i fer música”, explica. És professor del Grau 
en Mitjans Audiovisuals del TecnoCampus i, en el seu 
cas, la tasca docent i la professió com a compositor i 
productor musical conviuen al 50%.

Amb tot això, però, l’Àngel no en té prou. Des de 
ben jove s’ha llançat a la piscina de la composició de 
bandes sonores de pel·lícules, de publicitat i d’espec-
tacles de teatre musical. Recorda com l’any 1994 el 
seu cosí Juli-Manuel Pou li va proposar que escrivissin 
un musical i d’aquí va néixer ‘Barril d’arengades’, el 
primer muntatge amb música original de Valverde. 

La llista de projectes és llarga: ha treballat amb Joan 
Vives Sanfeliu com a assistent musical, amb Sergi Cuenca 

en el muntatge Hair, El Musical Més Petit, amb com-
panyies com Dagoll Dagom i La Cubana, Un cau de 
mil secrets, etc. Gràcies a la seva experiència, Valverde 
té clar que la música, inserida a un film, un anunci o 
qualsevol espectacle, orienta i esdevé “un fil invisible 
que explica una història paral·lela a la que ja es veu”. 
En definitiva, conclou que “la mateixa imatge, amb 
una música diferent, canvia el significat”.

El Miserables: amb ambició

La Sala Cabanyes estrenarà el 19 de maig una gran 
producció musical: 'Els Miserables'. Fa més d’un 
any que Valverde va agafar la direcció musical 
del muntatge, el qual van encarar amb “ambició, 
complicitat i il·lusió”. Tenien clar que no volien un 
resultat amateur i afirma que ara, a només dos 
mesos de l’estrena, l’obra “no té res a envejar a 
una producció professional”. Amb una orquestra 
professional de 14 músics i més d’una seixantena 
d’actors, 'Els Miserables' trepitjaran amb força.

Apunts

Defineix-te: Pragmàtic

un llibre: 'El metge', de Noah Gordon

un viatge: A Boston

un somni: Dedicar-me només a la música

un referent: John Williams

un musical: Els Miserables 

Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

MATARÓ - Cirera
135.744€

Pis familiar a Mataró de 90m². 
Immoble amb 4 dormitoris, 1 bany, 
cuina, saló amb sortida al balcó, 
molt acollidor i amb molta llum. 
Qualitat-preu increïble!!! T151358

GENIAL PIS EN  
EXCLUSIVA A LA  
ZONA DE CIRERA!

115.000 €CALDETES - Centre

70m², 3 hab. (1 doble), 1 bany, cuina office, saló menjador, terrassa 
assolellada i vistes!  Aire fred/calent. Parking opcional!!  T410212

PIS EN EXCLUSIVA A CALDETES A PLE CENTRE!  
215.000 €LLAVANERES - Can Sans

3 habit., cuina office, galeria, bany, saló menj., terrassa. Comu-
nitat amb piscina, tennis, zona infantil ... pàrq. inclos!!! 410202

PIS TOTALMENT REFORMAT MILLOR QUE NOU!

950 €600 €MATARÓ - Havana

50m², al centre de Mataró. 2 habit., 1 bany, cuina americana, saló, 
balcó, calefacció... Molt assolellada! Mascotes no!!  T100424

SEGON PIS EXCEPCIONAL A L’HAVANA!  
700 €MATARÓ - Centre

De de 70m², amb 2 habitacions, 1 bany, cuina office amb electro-
doméstics, saló amb balcó. En molt bon estat!!!  T 101575

PIS AL CENTRE PRÒXIM A LA PLATJA I ESTACIÓ!  
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

183.750 €MATARÓ - Peramàs

3 habit., 1 bany, cuina off., saló, balcó, boniques vistes. Terres 
parquet. Impecable prop Pl. Granollers. Entrar a viure!! T151346 

PIS EXCLUSIU TOTALMENT REFOMAT AMB ASCENSOR! 

278.250 €MATARÓ - Via Europa

2 habit. (1 Suite) 2 banys, cuina off, saló menj., terrassa. 2 pl. pàrquing i 
traster. Zona com. amb piscina Aquest és el teu pis !!! T 151242 

PIS MOLT LLUMINÓS AMB TERRASSA DE 23M2!  

288.750 €MATARÓ - Centre

Gran pis 90m², 4 habit., 2 banys, cuina office, saló, parquet, terras-
sa de 60m². Piscina comunitària. Pocs mts. platja!!  T151325

ESPECTACULAR PIS AMB TERRASSA DE 60M2!!

220.500 €MATARÓ - Centre

77m². 3 habit., 1 bany, 1 lavabo, cuina off. i saló-menjador. En-
voltat de comerços i serveis. Viu al cor de Mataró! T 151370

PIS  ALT I LLUMINÓS AL CENTRE!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

472.500 €MATARÓ - Camí Serra

350m² amb 3 habitacions + estudi de 70m²., 2 bany compl. +1 
servei, cuina offi  ce, saló menjador!! T250185

CASA AMB TERRASSA DE 100M2! 
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

PIS  ALT I LLUMINÓS AL CENTRE!

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.

60m², 2 habit., 2 banys, cuina americ., saló, pàrquing i zona 
comunit. amb piscina. Molta llum i molt d’encant!!! T110586

PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA AMB ACABATS D’ALTA QUALITAT

650 €MATARÓ - El Palau

60m², 2 habitacions, 1 bany complet, cuina office, saló amb 
balcó. Terres gres. Sense ascensor. Pis lluminós. T110581

SEGON PIS D’ORIGEN DE 60M2

1.900 €ARGENTONA - Ginesteres

Estil rústic, 5 habit., 2 banys compl +1 servei, cuina off., 2 sa-
lons, llar de foc, calefacció, garatge, estudi!!! T202769

PRECIOSA TORRE  ESTIL RÚSTIC, PARCEL·LA 880M2CASA AMB TERRASSA DE 100M2! 

650 €MATARÓ - Centre

De 55m², 1 habit. armari encastat, 1 bany, saló-menj., cuina in-
tegrada, balcó, aa/cc., sòls parquet. Molt assolellat!!!  T106764

APARTAMENT TOTALMENT MOBLAT AL CENTRE

675 €MATARÓ - Cerdanyola

GENIAL PIS AMB LINIES RECTES I MOLT FUNCIONAL!

800 €MATARÓ - Eixample

1er de 85m², 3 habit., 1 bany, cuina office, saló amb balcó. Cale-
facció. Terres gres. Tanc. alumini. Boniques vistes!!!  T 109056
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