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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

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

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

262.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12877 Z./HABANA: Bonito piso áti-
co reciente construcción. Con ascensor. Salón 
come. 22 m2, balcón exter. terracita. Bonita co-
cina office total. equipada y galería. 3 dorm. (2 
dobles). 2 baños completos, 1 suitte. Gran tza 75 
m2 con vistas sobre toda la ciudad. Acabados 
calidad, calefacción, aire acondic. ventanas alu-
minio climalit, puertas lacadas blancas. 

T

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

450.000€

CASA DE COS
Ref. 12876 CENTRO Z/MARÍTIMA JTO. ES-
TACIÓN: Pleno centro, jto estación, a 3 min. 
Rambla y Pl. Santa Anna. 5 mts fachada x 25 
mts fondo, 10 mts patio. Pl. baja + 1 altura. Buen 
estado. 4 dorm. Salón com. + sala poliv. jto a 
patio 50m2, sol, cobertizo. 3 dorm. y baño!

T252.000€

CASA RECIENTE CONSTRUCCIÓN
Ref. 12789 CERDANYOLA NORD: Calle 
tranquila, magnífica ocasión. Pl. baja + 1 piso  
y 2 zas. 200m2. Imagen perfecta y luminosi-
dad. Garaje 1 coche. Salón comedor amplio. 
Cocina perfecto estado. Galería anexa-cuar-
to lavandería. Patio 35m2 despejado. 3 habit. 
amplias. 2 tzas sup.

T

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: Oca-
sión. Vivienda 95m2, alto, ascensor y bue-
na imagen. Bien distribuido, luminosidad 
e imagen. 4 dormit. Salón. Balcón buenas 
medidas. Gran cocina off. perfecto estado, 
office. Baño+aseo. Suelos de gres. Exterior 
aluminio. Armarios empotr Calefacción.

T

248.000€

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 JUNTO PL. FORN DEL VIDRE: 
Gran piso 95m2. 4 habit, (2 dobles). 2 baños 
compl. Amplio salón  comedor balcón exte-
rior. Cocina, galería. Vivienda exterior, muy 
luminosa y soleada. Sólo de 20 años con as-
censor. Pl. de párking y trastero en la misma 
finca desde el ascensor. MUY CÉNTRICO!!!

T168.000€

PLANTA BAJA DE BLOQUE
Ref. 12734 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

139.000€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12867 JTO CAMÍ DEL MIG: Bonito piso 
reformado,. 68m2., gran salón com. 20m2 
ampliado con 1 habit. Bonita cocina con ba-
rra, gran galería. Baño reform., 2 habit dobl 
(antes 3) Sol y vistas. Ascensor. Balcón ext 8 
m2. Vent. aluminio doble. Puertas de cedro. 
Suelos de gres. IMPECABLE!!!

T 159.000€

VIVIENDA REFORMADA
Ref. 12868 ZONA PERAMÀS: Especta-
cular vivienda reformada reciente 97m2, 3 
dorm. dobles. Salón con balcón a calle. Baño 
con ducha refor. Cocina lacada blanca, gale-
ría 6 m2. Muy buena presencia y ascensor. 
Auténtica oportunidad de mercado!!

T

227.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z. HABANA: Excelente piso 
80m2, 2 pl. 1ª Pl. salón-cocina, baño y 2 ha-
bit.. 2ª Pl: Estudio habitación principal, baño. 
Galería 5m2. Tza de 16 m2. Mejor que nue-
vo. Sólo 8 años. A.A por conductos. Baño 
completo + aseo con ducha. Vent. aluminio 
climalit. Ascensor. Muy soleado.!!

T
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De la mano del Dr. Fernando Saenger, fundador de Policlínica 
Londres y líder del exitoso proyecto nacional de Clínica 
Londres, nace Clínica Opción Médica que cuenta con una ex-
clusiva Unidad especializada en Obesidad y Enfermedades 
Metabólicas. 

Ocho años después de su creación, Clínica Opción Médica y 
su reconocido equipo han vuelto a convertirse en líderes in-
discutibles en tratamientos de la Obesidad en Catalunya gra-
cias a un modelo de tratamiento único basado en el aprendi-
zaje y el control de las emociones que se canalizan a través 
de la comida. 

Clínica Opción Médica ofrece una solución a medida para 
cada paciente, ya que cada caso es único y sus necesidades 
también. Para ello, cuenta con un amplio abanico de técnicas 
de ayuda terapéutica como son: el Balón Gástrico, el Balón 
Gástrico Ajustable, el Método POSE, la Reparación Post 
Bariátrica y Tratamientos de Cirugía Bariátrica como el Tubo 
Gástrico, el Bypass Gástrico o el Cruce Duodenal. 

Un modelo de tratamiento único
Todos los tratamientos, ya sean médicos endoscópicos 
o quirúrgicos, son acompañados de un completo segui-
miento de hasta 3 años llevado a cabo por un Equipo 
Multidisciplinar formado por algunos de los mayores exper-
tos a nivel nacional. El objetivo es acompañar y ayudar al pa-
ciente desde el primer día durante todo el proceso de pérdi-
da de peso y, brindarle las herramientas y los conocimientos 
necesarios para adquirir un nuevo estilo de vida más saluda-
ble y compatible con el día a día. Solo de esta forma se pue-
de asegurar el mantenimiento del nuevo peso a largo plazo. 

La gran diferencia respecto a otras opciones, es que Clínica 
Opción Médica aborda el tratamiento del sobrepeso y la 
obesidad desde una perspectiva de 360º, consiguiendo que 
la inmersión en este nuevo estilo de vida sea total.  Además, 

del apoyo médico, nutricional y psicológico, el paciente po-
drá beneficiarse también del asesoramiento de un entrena-
dor personal, realizar divertidas salidas lúdico-deportivas, 
participar en interesantes talleres grupales y disfrutar de en-
tretenidos Show Cookings de la mano de un Chef especiali-
zado en comida saludable. 

Más de 35 años de experiencia y miles de pacientes trata-
dos avalan el planteamiento terapéutico integral de Clínica 
Opción Médica. Un modelo sin precedentes cuyos resulta-
dos han demostrado ser los más eficaces, con un 98% de 
casos de éxito. 

Siempre a tu lado
Clínica Opción Médica cuenta con 4 centros de proximidad, 
situados en Mataró, Barcelona, L’Hospitalet y Terrassa, 
equipados con la tecnología más avanzada del sector y es-
pecialmente diseñados para ofrecer al paciente el máximo 
confort, efectividad y seguridad y, además, evitar despla-
zamientos que dificultan el seguimiento de las nuevas nor-
mas de aprendizaje, única garantía de éxito terapéutico.

La primera visita con el médico es gratuita, ya que es im-
prescindible para poder aconsejar un tratamiento u otro. 
En ella, el especialista evalúa el estado de salud del pa-
ciente, sus hábitos y realiza un estudio antropométrico 
completo sin compromiso.

La Obesidad tiene solución

1P OPCIÓN MÉDICA 1814.indd   2 27/3/18   15:47



Queremos ayudarte
Balón Intragástrico

Balón Ajustable

Método POSE

3.495€

4.495€

8.995€

TODO INCLUIDO: 
1ª consulta gratuita sin compromiso, estudio antropométrico, prue-
bas preoperatorias, servicio de endoscopia, anestesia, recovery, con-
troles postoperatorios hasta el alta, seguimiento multidisciplinar de 
hasta 3 años, cursos de crecimiento personal, talleres nutricionales
y showcookings, entrenamientos físicos y otras actividades.

Descuentos aplicables solo presentando este anuncio en la primera 
visita. Promociones válidas hasta el 15 de Abril. Consulta condiciones.

MATARÓ · Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51
BARCELONA · TERRASSA · L'HOSPITALET

www.opcionmedica.com

932 803 582
610 521 062
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gran perspectiva de la ciutat ens va preguntar si ens 
molestava. Vam fer que no i separats pels dos seients 
–i pels 50 anys– vam seure separats. Faré servir els  
apriorismes d'una apreciació fàcil, però diria que el 
conductor, la Trinidad i un servidor devem pensar, 
fer i votar ben diferent. Mentre la pluja remullava els 
vidres del vehicle i anàvem baixant, però, vam es-
tar-nos tots tres pendents del batibull parlamentari.

La Trinidad va acabar baixant a Cervantes i jo ho 
vaig fer més enllà. Just abans de sortir, mirant-nos els 
dos, va mirar enlaire i va dir “bueno, a ver si vamos 
a mejor aunque no sé cómo...”. Fins a la parada de 
l'Escorxador no vam dir ni fer res. En demanar tan-
da el conductor em va dir “que vagi bé, tot i que...” 
i vaig baixar assentint i callat. 

Tres anònims en un dia horrible compartint vehicle 
i sense saber ben bé què dir del que estava passant al 
nostre voltant. Ho vaig trobar metafòric, certament. 

Opinió: Cugat Comas

 El Mataró Bus número 3 es pot agafar des de l'Hos-
pital i baixa per la banda de Llevant, recorrent el Camí 
de la Serra i Vista Alegre fi ns a la zona de l'Escorxador. 
És l'itinerari concret que dissabte passat al migdia 
vaig compartir amb la Trinidad. No ens coneixíem 
però esperar plegats el vehicle, en un matí en què 
la pluja, el fred i sobretot el vent enrauxat convida-
ven a desesperar-se va acabar per unir-nos sota la 
marquesina. La Trinidad em deu treure cinquanta 
anys, per cert. I en un moment de confi dència quan 
ella em va relacionar el nom amb el carrer de Sant 
Cugat jo li vaig dir que el seu em recordava el nom 
del país i que, per cert, jo era més del Tobago –pel 
postre– que no pas de la pròpia trinitat. 

Quan vam entrar al bus, el conductor –que ni idea 
de com es deia, ho sento– estava escoltant-se el Ple 
del Parlament i amablement, abans d'enfi lar per la 
part alta dels barris que recorre el 3 i et donen una 

Al Mataró Bus 3

L’ENQUESTA

On compres la mona?

53,1% En una pastisseria.
19,8 % No faig mona.
18,5% Me la faig jo.
8,6 % En un supermercat.

SERRA LA VELLA

LA PREGUNTA

T'agraden les processons 
de Setmana Santa?

Aquest diumenge ha de caure la darrera de les set potes de la Vella 
Quaresma, senyal que haurà arribat la Pasqua. Des del Tot ens sumem 
al ritual i deixem apuntada aquesta pota de gallina, igual que passa a 
l'original obra de Mia Puig a la Plaça de la Peixateria.

VOTA L'ENQUESTA A:

SERRA LA VELLA

Davant de tot

Davant de tot 1814.indd   1 27/03/2018   09:53



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

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

#SoloUnoUnico

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

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58
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PASQUA D’OUS
Mataró gira full del seu calendari, deixa enrere la 
Setmana Santa i encara l’abril i la primavera
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Les preferents, en via judicial
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 Foto antiga Les portades

El retorn de la Coronació d'Espines

En una primera etapa processo-
na des de l'any 1950 fi ns al 1970.

El 1986 es van reprendre les 
processons de Setmana Santa a 
Mataró i el 1987 es va reprendre 
l’actual Confraria de la Coronació 
d'Espines per part del Sr. Angel 
Rubio i queda incorporada a les 
actuals processons el 1988.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Aquest any en fa 30 
d'aquesta fotografi a, 
testimoni de quan la 
Coronació d'Espines 
va tornar als carrers 
de la ciutat. Era en el 
marc de la recuperació 
de les processons,  es 
recuperava la imatge 
que antigament cor-
responia a la Confraria 
gremial de Sant Antoni 
Abad i Sant Eloi. 

L'antic pas va deixar de 
participar a la Setmana 
Santa de Mataró a 
mitjans del segle XIX. 
Molts anys més tard, l'estiu de 
l'any 1949, un grup de devots de 
la parròquia de Sant Josep, entre 
ells molts dels Antics Alumnes del 
Col·legi dels Germans Maristes del 
carrer Sant Josep, es van reunir 
i van decidir fer un misteri per 
sortir en processó, la Coronació 
d’Espines, recuperant així aquest 
misteri de Mataró.  
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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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Armats de Mataró

Nuestro Padre 
Jesús Nazareno

Oració del Senyor 
a l'Hort

Nuestra Señora 
de la Esperanza

Jesús Captiu

Sant Crist de 
l'Agonia

Nostra Senyora 
dels Dolors

Sant Crist de la 
Bona Mort

Coronació 
d'Espines

Sant Sepulcre

La Verònica

Nuestra Señora 
de la Soledad

els misteris  de 
mataró

Repassem els passos i imatges  
protagonistes de la Processó General 
de Divendres Sant i en facilitem el seu 
seguiment pels diferents recorreguts.

SETMANA
SANTA
2018

ESPECIAL SETMANA SANTA 1814.indd   1 27/03/2018   17:00



Setmana Santa

La Setmana Santa de Mataró entra en els seus 
dies de major intensitat. De dijous a diumen-
ge, de la mort a la resurrecció, els carrers de 

la ciutat tornaran a ser testimonis de processons i 
actes litúrgics en els que són, sense cap mena de 
dubte, els dies de major intensitat religiosa al car-
rer. Molt popular, no només entre els confrares sinó 

processó:  
PROCESSÓ GENERAL

Quan?
Divendres 30 de març a les 19:30h

On?
Des de la parròquia de Santa Maria

96 hores de màxima 
intensitat confrare

també entre un públic singularment nombrós en la 
Processó General del divendres, la Setmana Santa de 
la capital maresmenca s'ha consolidat com una de 
les referents a Catalunya. Sense la història ininter-
rompuda d'altres ciutats com Tarragona o el vigor 
singular d'un ritual com pot ser la de Verges, és clar: 
sinó amb el fruit d'una invenció moderna que ha 
estirat fi ls i herències provinents de segles passats 
i hi ha sumat accents i maneres diverses, sobretot 
andaluses, fi ns a confi gurar un panorama confrare 
essencialment mestís. Aquest és l'ADN del que s'ha 
conegut com el "model Mataró" de Setmana Santa.

Per més que pugui semblar el contrari, hi ha poc lloc 
per l'immobilisme a la rebotiga de l'organització dels 
actes centrals d'aquests dies. Culminen en poques 
hores les feines i esforços d'hores i hores, setma-
nes i setmanes en moltes entitats. Les germandats 
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i confraries, així com els Armats, esperen amb delit 
l'arribada d'aquestes 96 hores del Dijous Sant al 
Diumenge de Pasqua. I coordinant-les hi ha la feina 
d'una Comissió que vetlla pel correcte funcionament 
de tots els actes i especialment el del central, el dia 
que surten tots els passos: el de la Processó General.

Canvis a la Processó General
Un acte que és considerat patrimoni cultural de 
la ciutat, i que aquest 2018 estrena petites modifi-
cacions perquè l'acte sigui més amè per als milers 
d'espectadors que venen a seguir-la. La Processó 
canviarà de ritus de sortida, recorregut i horaris per 
tal de millorar aspectes com “seguretat, prevenció, 
temps i organització” segons la Comissió de Setmana 
Santa. Amb els canvis es volen “aportar algunes 
millores al públic assistent i com no, donar un bon 
sentit litúrgic i d'expressió pública de fe” a un acte 
que congrega milers d'espectadors.

Amb aquest objectiu de millorar-la, l'acord entre 
armats, confraries i germandats estableix que es re-
cuperarà l'antic recorregut amb els carrers de Sant 
Francesc d'Assís i de Bonaire en lloc del trajecte que 
ara es feia pel Carrer Nou. A més, la Processó General 
s'iniciarà a la Basílica de Santa Maria i tots els misteris 
sortiran de l'interior del temple. La Plaça de Santa 
Maria, doncs, es buidarà de misteris i disposarà de 
tot l'espai per al públic.

La Processó de divendres capta tota l'atenció si bé 
l'activitat en forma de processons abraça aquestes 
96 hores ben especials. Des del vespre i nit de dijous, 
amb actes al Centre i a Cerdanyola –fent visibles les 
diferències en la manera de marxar en processó, a 
més– al Via Crucis de divendres al matí o el remat 
final: Precisament enguany les processons no aca-
baran amb la del Silenci amb la Soledat i el Sepulcre. 
Diumenge toca Processó Infantil. 

La nova processó 
infantil
Dedicada a Crist Ressucitat, és la gran 
novetat del programa d'aquest any  
i està organitzada per la confraria  
del Nazareno i l'Esperanza

Els carrers de Cerdanyola seran testimoni aquest 
Diumenge de Pasqua a la tarda d'una nova 
Processó, aquest cop amb els petits confrares 

de la Diputació Infantil del Nazareno i l'Esperanza 
com a protagonistes. I és que la novetat en forma de 
processó arriba amb els més petits portant la nova 
figura de Crist Ressucitat com a reclam. Seguint l'èxit 
de les processons de la Creu de Maig se sortirà i tor-
narà a Maria Auxiliadora, diumenge a les 17:30h.

Obertura 1,2,3,4.indd   3 27/03/2018   16:47



tarda de lluïment 
dels armats

El repic de timbals i els cops de llança a terra 
seran la banda sonora d'aquest Dijous Sant al 
Centre de Mataró. És el gran dia, amb jorna-

da intensiva, dels Armats de Mataró i els Soldats de 
Pau seran primer a Santa Maria a recollir la bandera 
i després aniran darrere l'Ajuntament on faran els 
seus quadres i evolucions més esperats. L'Alcalde 
els donarà la icònica ordre de "Endavant, Armats!" 
i aquests sorprendran el públic amb formacions 
variades de les seves diferents esquadres.

Acte:  Homenatge a la Ciutat

Quan: Dijous 29 a les 20h a la Plaça de 
l'Ajuntament amb els Armats

noche morada  
a cerdanyola

No hi ha dubte que la més apassionada de 
les processons és la que es viu a Cerdanyola 
el vespre i nit de Dijous Sant. El Nazareno 

i l'Esperanza es fan seus els carrers que uneixen 
Maria Auxiliadora i la seva seu en una nit que a més 
del sobrenom de 'Noche Morada' hi ha qui la defi-
neix com 'La Madrugá de Mataró' per la inspiració 
amb la més coneguda de les processons sevillanes. 
L'emotivitat és el segell propi d'aquesta processó en 
la qual no hi falten les tradicionals saetes.

Processó:  De Dijous Sant

Quan: Dijous 29 a les 20:30h a Maria 
Auxiliadora amb el Nazareno i l'Esperanza

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

670 053 959

Setmana Santa
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soledat i sepulcre,  
a cirera

Fins aquest any tenia l'al·licient de ser la dar-
rera Processó, tot i que segueix sent l'única 
que es fa en Dissabte, vigília de la Pasqua. A 

mitja tarda els carrers de Cirera surten al pas dels dos 
darrers misteris del dia abans, els  que representen 
els últims trams de la Passió: el Sepulcre i la Mare 
de Déu de la Soledat. És una Processó que permet 
visualitzar l'adscripció a totes dues confraries i que 
acaba a la seu de la germandat que porta el tron de 
la Mare de Déu únicament amb dones.

Processó:  Del Silenci

Quan: Dissabte 31 a les 18h des de 
l'Esperança amb Sant Sepulcre i Soledat

els dolors'imposen 
en la nit del silenci

La imatge de la Mare de Déu dels Dolors no-
més abandona la seva restaurada i admirada 
Capella un cop l'any i d'ençà que la Venerable 

Congregació dels Dolors es va sumar a la Nit del 
Silenci. Es tracta d'una Processó de ritus català, sò-
bria, que emmudeix els carrers de la rodalia de Santa 
Maria i on en moments com l'arribada de nou a la 
Basílica, amb Armats i els dos misteris de més tra-
dició local deixant pas als Dolors resulta d'un gran 
impacte emocional i visual.

Processó:  Nit del Silenci

Quan: Dijous 29 a les 21:30h, des de Sta Ma-
ria amb els Armats, Oració, Coronació i Dolors.

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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els armats:  
soldats de pau
Les diferents formacions dels soldats 
romans de pau obren la Processó més 
important. L'entitat més antiga docu-
mentada: el pròleg del que vindrà.

Els armats representen els soldats de l'Imperi 
Romà present a la Jerusalem ocupada. Són 
presents a la Passió de Nostre Senyor perquè 

varen fer captiu a Jesús després que els jueus l'apres-
saren a l'Hort de Getsemaní, el van portar davant 
de Ponç Pilat i el coronaren d'espines i crucificaren. 
Les aparicions dels Armats durant la Setmana Santa 
guarden relació amb aquests episodis.

Són Patrimoni Cultural de la Ciutat i tenen el seu dia 
àlgid el Dijous Sant, quan fan l'homenatge a la Ciutat. 
També obren la Processó General i es fan presents 
a la Nit del Silenci i el Prendiment, a més d'anar a 
recollir el Sant Crist, Divendres Sant.

confraria:   
ArmAts de mAtAró

actes:
Homenatge a la Ciutat
Dijous Sant, 29 de març, 20h

Nit del silenci
Dijous Sant, 29 de març, 21:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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l'oració a l'hort, 
de tradició local
Queden pocs passos que testimoniïn la 
tradició més antiga de sortir en proces-
só. sense altisonàncies, amb sobrietat i 
amb l'estil català trobem l'Oració.

Aquest és un dels passos de tradició mataro-
nina, amb imatges d'evident escola olotina 
–Jesús en talla de fusta i l'Àngel fet de guix, 

que són refets en motlle a partir dels originals– i que 
manté l'estil històric de les processons mataroni-
nes. En origen era el pas que portava la pagesia de 
la ciutat, va sortir al carrer ininterrompudament de 
1944 a 1970 i també va ser el primer de sortir en la 
recuperació de la Setmana Santa, el 1986.  

La vestimenta de la confraria està composta per 
una vesta de color blanc, caputxa i guants morats i 
el cordó característic dels franciscans a la cintura, ja 
que els seus inicis guarden relació amb aquesta orde. 

confraria:   
OrACió deL seNyOr A L'HOrt

actes:
Nit del silenci
Dijous Sant, 29 de març, 21:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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jesús captiu, 
aires malaguenys
És el senyor del diumenge de rams,  
en el que regna des de sobre del tron 
més voluminós i pesat de la nostra  
setmana santa.

La inspiració malaguenya s'explica perquè és en 
aquesta capital andalusa on trobem el Captiu 
més reverenciat pel món confrare i també pel 

tipus de pas amb el qual surt en processó l'homòleg 
mataroní. El Diumenge de Rams és molt seguit en 
l'ascens a Les Escaletes –aquest any a Les Espenyes– 
amb el qual els seus portants fan una autèntica ex-
hibició de dedicació, esforç i fe. Aquest any torna a 
sortir a la Processó General, on hi ha estat de forma 
intermitent els últims anys.

La imatge de Jesús Captiu data de 1988 i val la pena 
apreciar també tots els detalls del seu pas neobar-
roc, de més de quatre metres de llarg, tallat i ple de 
detalls com la imatge de Les Santes o el Beat Samsó.

confraria:  GermANdAt de Jesús 
CAPtiu i NOstrA seNyOrA deLs dOLOrs

actes:
Processó del Prendiment
Diumenge de Rams, 25 de març, a les 18h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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els dolors 
patint pel fill
L'altra imatge de la mateixa German-
dat compartirà divendres sant amb ell, 
seguint-lo amb atenció i el gest adolorit 
per la sort que espera al seu fill.

La Mare de Déu dels Dolors ja va sortir en la 
seva Processó divendres passat però no falta-
rà, com és habitual, a la General de Divendres 

Sant. Això demostra la capacitat de mobilització de 
la Germandat, una de les entitats confrares amb més 
múscul a la ciutat, amb seu canònica a Santa Maria. 

El Misteri dels Dolors té una llarga tradició i fort 
arrelament a la Setmana Santa catalana. Per això 
convé no confondre aquesta imatge, titular de la 
germandat del Captiu i els Dolors amb la Venerable 
Congregació dels Dolors que amb un pas antic surt 
al carrer només a la Nit del Silenci de Dijous Sant. 
La devoció pels Dolors, però, es fa patent en un i 
en l'altre cas.

confraria:  GermANdAt de Jesús 
CAPtiu i NOstrA seNyOrA deLs dOLOrs

actes:
Processó de maria al Peu de la Creu
Divendres de Dolors, 23 de març,  
a les 19:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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la coronació 
està d'aniversari
La pluja va esguerrar dissabte passat la 
Processó homònima que havia de servir 
per culminar 30 anys de presència als 
carrers. el pas, però, és molt més antic.

Aquest Misteri forma part de les antigues pro-
cessons de Mataró. L'actual conjunt escultòric 
de la Coronació d'Espines data de 1950, quan 

va ser beneït després que un any abans un grup de 
devots de l'església de Sant Josep decidís crear un 
pas i una confraria que reproduís aquest episodi. 
Actualment, però, les imatges són venerades i tenen 
la seu canònica a la parròquia de Sant Pau, al barri 
del Palau i Sant Simó.

La Coronació d'Espines va sortir sempre en processó 
amb la talla de fusta en la qual dos soldats coronen 
a Jesucrist entre el mateix 1950 i 1970 i va ser recu-
perada a partir de 1989. És de tradició catalana, si 
bé darrerament s'ha passat a dur en costal.

confraria:   CONfrAriA de  
LA COrONACió d'esPiNes

actes:
Nit del silenci
Dijous Sant, 29 de març, 21:30h

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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la verònica, 
antiga i salesiana
La imatge de la Verònica és portada so-
bre rodes, en tradició adaptada catalana 
i cada any que segueix sortint en proces-
só és un mèrit pels seus membres.

La Verònica, que eixuga el front de Jesús i li 
queda com per art del cel la imatge del pa-
timent d'aquest estampat al mocador, és el 

motiu d'una de les imatges amb més història de la 
Setmana Santa local. La Confraria de la Verònica 
és una de les més antigues que actualment surt 
en processó tant a Mataró com a l'Arxidiòcesi de 
Barcelona, que es diu aviat. 

Aquesta confraria, de la mà del Col·legi Salesians, por-
ta el moment de la Passió on les dones de Jerusalem 
renten la cara a Jesús en el camí del Calvari. Resisteix 
al carrer a l'envelliment dels seus membres, exalum-
nes dels Salesians que perpetuen la presència d'una 
imatge del tot ancestral.

confraria:   
CONfrAriA de LA VeròNiCA

actes:
Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

* fins el 2017 participava de la Processó  
de dijous sant a Cerdanyola

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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el nazareno, 
dut en costal
en paral·lel, pràcticament, a la sortida 
a sevilla d'imatges tan estimades com 
el Jesús del Gran Poder a Cerdanyola 
regna el Nazareno de mataró.

La referència a Sevilla és obligada, perquè és el 
primer pas mataroní que es va dur en costal, 
amb els seus passos menuts i els "costaleros" a 

sota del misteri, ocults. A Mataró existia una imatge 
del Natzarè que encara es conserva a la Basílica de 
Santa Maria, però sense Creu, però des que es van 
recuperar les processons és una imatge tallada la 
que processona sobre un pas de tron portat a l'estil 
sevillà de costal.

L'actual imatge va ser adquirida el 1989 i se li han 
practicat diferents restauracions, l'última l'any pas-
sat. Aquest any farà hores extres ja que anirà de 
Cerdanyola al Centre en processó per ser Divendres 
Sant, ja, a Santa Maria. 

confraria:  HermANdAd de  
NuestrO PAdre Jesús NAzAreNO y 
NuestrA señOrA de LA esPerANzA

actes: 
Processó de dijous sant
Dijous Sant, 29 de març, 2oh

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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l'esperanza 
rere el seu fill
tot i el patiment de la mare pel calvari 
del fill, la mare de déu inspira espe-
rança. És un dels elements que més 
passió desperta de la setmana santa.

A Mataró, l'Esperanza segueix el Nazareno amb 
qui fa "encuentros" tant dijous com diven-
dres. Són de la mateixa germandat tot i que 

el pas no es porti en costal. Realitzada el 1997 per 
Martín Richarte, 'la Esperanza' és d'estil sevillà i re-
presenta l'Esperança Dolorosa.  Apareix l'Esperança 
enmig del gran dolor com la victòria final després 
de la mort. Malgrat l'esperança, i que es representa 
en una mare de Déu amb saia blanca –al·ludint a la 
puresa de les inicials esperances– i amb verd que és 
el triomf de la vida sobre la mort. 

Porta acompanyament musical de banda de tambors 
i cornetes. Inicialment les portants eren dones però  
ara és duta per confrares dels dos sexes.

confraria:  HermANdAd de  
NuestrO PAdre Jesús NAzAreNO y 
NuestrA señOrA de LA esPerANzA

actes: 
Processó de dijous sant
Dijous Sant, 29 de març, 2oh.

Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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el crist de l'agonia: 
en tron, o en bossa
La imatge correspon a un dels tres 
cossos de portants que hi ha a la ciutat, 
hereus dels antics gremis. A la Processó 
General va amb tron.

En tron vol dir amb un pas, com la majoria 
d'imatges o misteris. En canvi al concorre-
gut Via Crucis de la Llàntia del Diumenge de 

Rams la Creu és duta en bossa, a l'estil tradicional 
català.  Aquest Misteri de Jesús en Creu contemplat 
per la seva Mare –element que es va afegir fa pocs 
anys– recull els moments previs a la mort. Són mo-
ments d'agonia, de gran patiment. Malgrat això la 
cara del Sant Crist recull certa serenor i tranquil·litat.

La seva confraria va ser refundada fa un quart de 
segle, després de ser present a Llavaneres –com els 
Armats, durant la prohibició– i antigament havia 
estat una de les més importants, fins al punt d'aju-
dar altres imatges, confraries i misteris. 

confraria:  CONfrAriA deL  
sANt Crist de L'AGONiA

actes:
Via Crucis de la Llàntia
Diumenge de Rams, 25 de març, a les 19h

Processó General
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa

www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja 

a fons de l’aparell i purgar radiadors).

Certificat de revisió 
segons normativa.

Etiqueta RITE 
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

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

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:
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el de la bona mort, 
símbol de divendres
L'altre sant Crist que apareix divendres 
sant simbolitza, ja, la mort de Jesús.  
i és dut en bossa, igual que la imatge 
que surt al Via Crucis.

Els actes del Divendres Sant comencen amb els 
tres cossos de portants plegats amb la imatge 
que tanca aquest ritual que va de Santa Maria 

al Cementiri. A la tarda el Sant Crist de la Bona Mort 
és anat a recollir pels Armats al Carrer Prat de la Riba 
i va a Santa Maria on se suma a la Processó. 

La imatge és de l'escola d'Olot, de l'any 1945, ce-
dida per un particular mataroní per ser 'processo-
nada' a Mataró. La imatge és portada a pes a l'estil 
tradicional català, amb bossa i corretges de cuir. 
Simbòlicament l'home vol ajudar a portar la Creu 
del Crist que acaba de morir. La vesta dels confra-
res és la típica dels portants, amb coll d'esmòquing 
i camisa blanca amb llaçada negra. 

confraria:   
CONfrAriA deL sANt Crist  
de LA BONA mOrt

actes:
Processó General
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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el sepulcre, 
estació final
Jesús ja és mort. i el seu cos és  
estirat al sepulcre, adornat per una gran 
palma que és un dels senyals identitaris 
d'aquest misteri.

El Sant Sepulcre va començar a sortir en pro-
cessó amb la recuperació de les processons 
a Mataró de finals del segle passat  gràcies a 

un grup de persones del barri dels Molins que es van 
constituir com a Confraria del Sant Sepulcre seguint 
la tradició de portar una gran palma darrere del 
Crist mort i jacent, gràcies a la família Castellà del 
segle XVIII que ho va instaurar tot seguint el que es 
feia a Barcelona. Ara bé, la imatge que actualment 
processona n'és una altra de nova. És pròpia de la 
tradició religiosa catalana olotina. 

Seguint l'impuls del Sant Crist de l'Agonia, els con-
frares porten una vesta amb coll obert, molt carac-
terístic de Mataró i de rigorós negre. 

confraria:  CONfrAriA deL  
sANt sePuLCre de mAtAró

actes:
Processó General
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

Processó del silenci
Dissabte de Glòria, 31 de març, a les 18h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

Setmana Santa
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la soledat 
amb veu de dona
L'últim dels misteris és el d'una mare 
de déu sense fill, sola, però que manté 
l'esperança i la compostura. el vigor li 
donen les seves portants, totes dones.

La seva imatge tanca el seguici i sovint és apro-
fitada per ser la més ovacionada, trencant el 
silenci que s'imposa amb el pas d'altres imat-

ges. Són característiques les seves accelerades de pas. 

La Germandat Nostra Sra. de la Soledat, fundada 
a mitjans del 1987 i formada només per dones, és 
qui va adquirir una nova imatge de la Soledat i va 
començar a processonar-la pel barri de Cirera, la 
Processó General i Dijous Sant. És una de les con-
fraries més identificades amb un territori, la zona de 
Cirera i Molins –juntament amb el Sant Sepulcre– i 
no només tanca la Processó General sinó que a les 
portes de la casa de la germandat finalitza l'última 
gran Processó, la Nit del Silenci.

confraria:  HermANdAd NuestrA 
señOrA de LA sOLedAd

actes:
Processó General.
Divendres Sant, 30 de març, 19:30h

Processó del silenci
Dissabte de Glòria, 31 de març, a les 18h

TOTA LA INFORMACIÓ AL TEU MÒBIL:

 Escaneja el codi per 
     veure els seus recorreguts.

 totmataro.cat
 facebook.com/totmataro
 #totsetmanasanta

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

31 

de març

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

HOTEL COCHAMBRE,
MÚSICA, TEATRALITAT I HUMOR

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Mayesty Lady & Dj Can
Diumenge 1 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Entrada: 5€.
Concert d'una de les veus més ca-
racterístiques del rap underground 
femení a Barcelona.

Concert 'Els Dimarts del 
Llimoner. 25 anys'
Dimarts 3 abril / 19.30h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró)
Concert en el marc de la celebració 
de la trajectòria artística i social del 
col·lectiu mataroní. Amb Domingo 
Patricio, Jordi Sarraute, Daniel Levy, 
Jordi Torrens i Pepe Patricio.

Òpera: 'Macbeth'
Dimecres 4 abril / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 16-18€. Teatre Principal (c. 
Església, 45-47. Arenys de Mar) / 
Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la 
Royal Opera House de Londres, 
de l'òpera de Verdi sobre la tra-
gèdia de Shakespeare, dirigida per 
A. Pappano, amb un repartiment 
extraordinari. 

Not Only Jazz
Divendres 6 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert íntim i de proximitat a càr-
rec de Therese Nour i Marc Martino, 
amb el seu repertori de clàssics del 
jazz i el soul.

Joan Miquel Oliver
Divendres 6 abril / 22h /  Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Concert de presentació del seu 
nou àlbum 'Atlantis'.

Tribut 'El Canto del Loco'
Dissabte 7 abril / 0.30h / Sala 
Privat (c. Francesc Layret, 16. 
Mataró) // Entrada: 6€. 
Repàs a tota la discografi a d'un 
dels grans de la música espanyola.

'Passió segons Sant Joan', de 
J. S. Bach
Diumenge 8 abril / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Concert de l'Orquestra Simfònica 
del Vallès i Cor Ciutat de Mataró, 
Cor Ciutat de Tarragona, Cor Lieder 
Camera i Orfeó Manresà.

Guia cultural

MÚSICA, TEATRALITAT I HUMOR

Una banda de versions vari-
ades de primer nivell arriba 

als concerts tribut de la Sala 
Privat per fer ballar fi ns ben en-
trada la nit amb temes de Bruno 
Mars, Bon Jovi, Maná, Rafaela 
Carrá i molt més. Es tracta 
d'Hotel Cochambre, una 
companyia musical nas-
cuda l'any 2000 i formada 
per cinc músics de primera. 
Amb el seu espectacle fresc i 
ple d’ironia, amb un toc de te-
atralitat i humor, s’han conver-
tit en un referent de les festes 
populars de Catalunya.
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TEATRE I DANSA // 

La Passió de Vilassar de Mar
Divendres 30 març / 20.30h / 
Parròquia Sant Joan (Plaça de 
l'Església, Vilassar de Mar)
Representació de la Passió "Crist 
ha mort per nosaltres", 25è 
aniversari. 

Dia del Teatre: 'Roig'
Dissabte 7 abril / 18.30h / La 
Riera (Mataró)
El teatre surt al carrer i omple la 
Riera de personatges. 

'Othelo'
Dissabte 7 abril / 20.30h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 
Argentona)
Quatre actors, especialistes en el te-
atre físic, el clown i la comèdia, inter-
preten la tragèdia de Shakespeare.

'Billy Elliot'
Dies 7 i 8 abril / 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.
Josep M. Rabassa.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Dimecres 4 abril / 17.30h: Art 
Time: 'El cuadrado de Mondrian 
quiere ser cíclope', conte de Violeta 
Monreal i taller de manualitats.
Dijous 5 abril / 17.30h: Els dijous 
a la biblio especial Dia del Llibre: 
narració dels contes 'La rateta que 
llegia a l'escaleta' + 'La muntanya 
de llibres més alta del món'.

Fes la teva guardiola picassi-
ana amb xocolata!
Diumenge 1 abril / 11h / Fundació 
Palau (La Riera, 54. Caldes d'Es-
trac) / Preu: 12€ (inscripció prèvia 
93.791.35.93)
Vine a fer la teva mona de Pasqua. 
Taller per a nens/es a partir de 6 
anys, acompanyats d'un adult (una 
mona per infant).  

Buc de contes
Dimecres 4 abril / 17.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Narració del conte 'Malacatú' de 
Maria Pascual de la Torre. 

'Meteorit de fum'
Dimecres 4 abril / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte especial a càrrec 
de Mon Mas.

MÚSICA /

'Entre Orillas'
Dijous 5 abril / 21h / Casal L'Aliança 
(c. Bonaire, 25. Mataró) / Ant.: 10€. 
/ Taq.: 13€. / Membres com.: 8€. 
Concert presentació del seu 1r disc 
'Siempreviva y Clavel', una aposta 
pel fl amenc i la música cubana. 
Temporada Músiques Tranquil·les.

 HORA DEL CONTE /

'Contes d’Andersen'
Dimarts 3 abril / 17.30h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Narració de contes de Hans 
Christian Andersen, a càrrec de 
Mercè Garcia. Dia Internacional 
del Llibre Infantil.
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CONFERÈNCIA /

'És hora de triar escola... Amb 
qui volem que es trobin els 
nostres fi lls i fi lles a classe?'
Dimarts 3 abril / 19h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Carme Civit, presidenta MEM, i Aina 
Tarabini, professora sociologia UAB.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 4 abril / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària al voltant de l'obra 
'Tòquio blues', de Haruki Murakami.

'Desde el cielo'
Dijous 5 abril / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació de la novel·la a càrrec 
de l'autora, Montserrat Romero 
Flores.

'Un món de ciutats'
Dijous 5 abril / 19.30h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Conversa entre Joan Botella (presi-
dent de Federalistes d'Esquerres) i 
Manuel Mas (ex Alcalde de Mataró).

RUTES I VISITES //

Materialitz'art en família
Diumenge 1 abril / De 12 a 14h /  
Casa Coll i Regàs (c. Argentona, 
55. Mataró) / Preu: 6€. -14 anys: 
gratuïta. Reserva al 682156765 o  
visites@casacolliregas.cat.
Visita que et permetrà descobrir el 
modernisme i imaginar el futur de 
Mataró a partir de la creació d’un 
treball col·lectiu amb impressió 3D, 
entre altres materials i tècniques.

SARDANES //

Concert de sardanes
Dissabte 31 març / 22h / Centre 
Moral (Rambla Francesc Macià, 
57. Arenys de Munt) / Preu: 10€. 
Menors 25 anys: 6€.

Concert de vigília de l'Aplec sardanís-
tic dels Arenys, a càrrec de la cobla 
La Principal del Llobregat.

Aplec sardanista
Diumenge 1 abril / Parc de Can 
Jalpí (Arenys de Munt)
11h, Cobles Flama de Farners i 
Jovenívola de Sabadell. Dinar popu-
lar (10€). 16.30h, Cobles Jovenívola 
de Sabadell i Ciutat de Girona. 
Concurs de colles improvisades.

Aplec del Dilluns de Pasqua
Diumenge 1 abril / Santuari del 
Corredor (Dosrius)
12h: Missa solemne de Pasqua. 16h: 
visita espiritual a la Mare de Déu. 
16.30h: audició de sardanes amb 
la cobla Iluro.

FESTES I FIRES //

Setmana Santa a Arenys de 
Mar
Dijous 29 març: 
• Ofi ci de Dijous Sant, 20h Església 
de Santa Maria d'Arenys.
Divendres 30 març: 
• La Renglereta - Via Crucis del 
Divendres Sant, 8h Església de 
Santa Maria d'Arenys. 
• Ofi ci de Divendres Sant, 18h 
Església de Santa Maria d'Arenys. 
• Processó de Setmana Santa 
Divendres Sant, 20h des del 
Convent dels Caputxins fi ns a la 
l'Església de Santa Maria d'Arenys.
Dissabte 31 març: 
• Vetlla Pasqual, 22h a l'Església 
de Santa Maria d'Arenys.

L'hora del conte a la Biblioteca
Dijous 5 abril / 17.30h / Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch (c. Sta.
Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar)
Narració del conte infantil  
'MarrraaamiiiaoooOUuuu!!!', a 
càrrec de Mon Mas.

TALLERS I CURSOS //

'Música per a uns versos'
Divendres 6 abril / 18h / Biblioteca 
Municipal (Closens, 65. Sant 
Andreu de Llavaneres) / Gratuït.
Taller de música i poesia, orga-
nitzat per l'Escola Municipal de 
Música Llavaneres. 4 sessions (una 
al mes), de 18 a 20.30h.

XERRADES I LLIBRES /

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 3 abril / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià, amb 
l'obra 'Il Sorpasso', de Dino Risi.

'Els amors fan l'amor'
Dimarts 3 abril / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autora Maria Català, acompanya-
da d'Emília Illamola.

Llegir per parlar
Dimecres 4 abril / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Tertúlia literària al voltant de l'obra 
'Bearn o la sala de les nines', de 
Llorenç Vilallonga.

XERRADA /

'Parlem de Newton'
Dimarts 3 abril / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Inici del cicle de conferències a 
càrrec de Josep Lladó, químic i 
divulgador de la ciència. Primera 
sessió: "La ciència dels gegants".
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19.30h Basílica de Santa Maria.
• Processó General de Mataró, 
19.30h recorregut Basílica de 
Santa Maria, c. Francesc d'Assís, 
c. Bonaire, c. Argentona, c. Torrent, 
pl. de les Tereses, c. Sta Teresa, pl. 
Santa Anna. 
Dissabte 31 març: 
• Processó del silenci - Dissabte 
Sant al barri de Cirera, 18h des 
de la parròquia Nostra Senyora 
de l'Esperança.
Diumenge 1 abril: 
• Processó Infantil, 17.30h des de 
la Parròquia de Maria Auxiliadora.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Setmana Santa Mataró
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, 

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

TRADICIONS /

Serra la Vella
Diumenge 1 abril / 13h / Plaça de 
la Peixateria (Mataró)
Tallada de la setena i última pota 
de la Vella Quaresma, on grans i 
petits la despedirem, tot cantant 
la tradicional tonada. Organitza: 
Confraria de les Set Setmanes. 
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Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 2 al 12 d’abril: 
• Mostra dels Llibres Gegants de la 
Ciutat de Mataró.
Del 3 al 20 d’abril: 
• Novena Mostra Eureka!, treballs de 
recerca i cartells originals. 

'Federicco Martelacci'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Del 3 al 21 d'abril.
Exposició d'acrílics.

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

'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. 
Visita guiada: diumenge 1 d'abril 
a les 12h.
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Mataró Anònim'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283. 
Mataró)  / Fins a l'1 d'abril.
Fotografi es de Xavier Boet.

'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.

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

'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.

'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 
nor malitzada'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 22 d'abril.
Fotografi es del grup "Una mirada 
particular" de Viladona.

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac).
Fins al 22 d'abril. 
• 'La rel de l'arbre és una roda' 
obra de Perejaume. 
Fins al 9 de setembre: 
• 'Pregon desig: Miquel Barceló a 
Josep Palau i Fabre': de l'artista 
mallorquí Miquel Barceló.

'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

 EXPOSICIÓ /

'Abismar-se'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 25 d'abril.  
Mostra de la jove artista Aina 
Dorda. Collage i fotografi a s’unei-
xen per establir un diàleg entre la 
bellesa i el cos humà, en especial 
del cos femení.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dijous 12 d'abril 17h, 
actuació del grup Play Back 'Cors 
Alegres' del Casal Jaume Terrades. 
• Excursions: Dijous 19 d'abril visita 
Imperial Tarraco - Torredembarra 
(preu 39€). 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 di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

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 dissabte 
del mes. • Cursos i activitats: an-
glès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintura i 
dibuix,  pintura sobre roba, art fl oral, 
manualitats, punt de creu, tai-txí, 
qijong, seitai, gimnàstica rítmica, 
balls de saló, balls en línia, sevilla-
nes, castanyoles, country, claqué, 
caminades i caminades suaus. Coral.

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

ACTIVITATS //

'Participació i usos socials de la 
gent gran a les xarxes socials'
Dijous 5 abril / 16.30h /  Casal mu-
nicipal de gent gran d’Oriol Batista 
(c. Pla de Bages, 49. Mataró)
Conferència a càrrec d'Esther Julià, 
responsable de xarxes socials de 
l’Ajuntament de Mataró. 16è ci-
cle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

 CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• 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.

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

Personalisme 
comunitari

Personalisme comunitari és una al-
ternativa a l'actual sistema capita-
lista obsolet, basat en una societat 
civil autogestionada i organitzada en 
xarxa. Neix com una resposta al fet 
negatiu que, qui més qui menys, a 
l'adonar-se que quelcom no funcio-
na, passa de tot, no entén res i pen-
sa que algú o altre ho solucionarà.

Succeeix que aquest algú, amb 
un alt grau d'il·lusió i molta més 
ingenuïtat, s'atreveix, d'una forma 
utòpica i optimista, a plantejar una 
alternativa postcapitalista, nome-
nada personalisme comunitari que 
sense cap tipus de pretensió de crear 
càtedra, simplement aspira a senya-
lar un possible camí, inicialment per 
a exploradors socials innovadors 
i creatius. Uns senzills però medi-
tats suggeriments, per no haver de 
començar de zero, basats en la cre-
ació d'una wiki local, amb la que es 
pretén des dels municipis, fer poble 
per acabar fent país.

Alternativa basada en el fet, que si 
la informació és poder, cal promoure 
l'empoderament, inicialment mino-
ritari de ciutadans, que renunciant a 
la seva actual negativa condició de 
súbdits, que culpant als polítics de 
tots els seus mals haguts i per haver, 
no s'adonen que són clarament el 
seu mirall.

Ciutadans que aposten per ende-
gar una nova societat, mitjançant 
un canvi cultural de la seva pròpia 
persona i del municipi, des d'on es 
configura socialment la societat, pro-
movent inicialment l'autosuficiència 
territorial, basada en la vida local 24 
hores, incloent-hi el treball, com un 
camí d'antuvi, si més no, creïble, 
possible i aconsellable.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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Parlem de...

... Jordi Prat Pons

El cartell de la Festa Major de les 
Santes, d’enguany, és de l’artista 
mataroní Jordi Prat Pons. Quan 
falten 4 mesos, perquè arribin tan 
assenyalades dates, arriba al pú-
blic el que serà el disseny de milers 
de samarretes, i altres objectes de 
marxandatge, que es vendran a la 
nostra ciutat.

L’aposta per Prat Pons ha estat 
la de cavall guanyador. La recupe-
ració de la figura d’en Robafaves, 
molt estimada i apreciada en les 
nostres contrades més la creativitat 
d’aquest pintor fan, que a priori, 
el tret de sortida del cartell de les 
Santes sigui en positiu.

L’estil d’aquest artista és genuí. 
La capacitat de transformar trossos 
de paper amb la tècnica del collage 
li ha valgut el reconeixement de la 
crítica artística allà on la seva obra 

s’ha pogut veure i gaudir. 
El Robafaves no és més que 

la continuïtat de figures creades 
amb paper i pintura com poden 
ser el David o el Moisès de Miquel 
Àngel, l’autoretrat de Vincent van 
Gogh, les Menines de Velázquez 
o personatges de Modigliani. Els 
que fa temps que seguim la seva 
dilatada trajectòria artística hem 
conegut les xapes, ampolles o 
envasos de marques com Coca-
Cola, Fanta, Mirinda, Kas, Cola 
Cao, Heineken, etc. 

Jordi Prat Pons (Mataró 1965) 
no ens deixa de sorprendre amb 
una tècnica depurada forjada en 
l’experimentació matèrica. El món 
de la publicitat i consum, en al-
guns moments proper al Pop Art 
americà, fa que aquestes imatges 
tan plàsticament visuals es facin 
properes a l’espectador.

El reciclatge inicial de materials 
i el pas pel sedàs pictòric donen 
com a resultat obres en les quals 
l’autor expressa sentiments, vivèn-
cies, moments, etc. Bona mostra 
dels excel·lents resultats són les 
nombroses exposicions en galeries 
nord-americanes que valoren, des 
de fa un munt d’anys, el treball 
creatiu i innovador de Prat Pons.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG             
Doctor, Historiador de l'Art i 
Gestor Cultural

    

 
 

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

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Successos: Redacció

 Denunciat un cas de maltracta-
ment animal i incompliment de 
l’ordenança de tinença d’animals 
domèstics de Mataró. Es tracta 
d’un immoble al carrer Rosselló del 
barri de Cerdanyola on des durant 
un mes hi ha estat abandonat un 
gos de raça mestissa d'uns tres me-
sos d'edat, lligat amb una cadena 
d'aproximadament dos  metres i on 
el seu espai era ple d'excrements, 
orins i no disposava de menjar ni 
aigua. Les entitats animalistes van 
demanar “la confi scació urgent de 
l'animal i les seves corresponents 
denúncies econòmiques”, extrem 
que es va fer possible divendres 
passat. 

La Policia Local va comprovar 
‘in situ’ l'estat de l'habitatge i de 
l'animal arran de la denúncia d’una 
veïna. El propietari de l'animal va 
afi rmar que l'animal no disposa 
de cap tipus de documentació, 
no disposa de xip, vacunes o cens 
municipal.

Incompliment de l’ordenança
L’Associació contra el maltrac-
tament animal de Mataró i SOS 

Un veí hi tenia abandonat i lligat un gos de raça 
mestissa de tres mesos

Animals Maresme van denunciar 
que el cas no compleix la norma-
tiva municipal. Aquestes entitats 
constaten que en l’Ordenança, la 
tinença d’animals en habitatges 
“està  condicionada al fet que les 
circumstàncies del seu allotjament, 
l'adequació de les instal·lacions i 
el nombre d'animals ho permetin 
i resti garantit l'absència de risc 
sanitari, perill o qualsevol tipus 
de molèsties per sorolls, olors o 
brutícia al veïnat, a altres persones 
o als animals mateixos”.

Denúncia per maltractament animal en un pis 
al carrer Rosselló de Cerdanyola

L'estat amb el que es trobava el gos lligat i abandonat en un immoble Cedida

La mateixa normativa estipula 
que és necessari “garantir la salut i 
benestar dels animals mitjançant 
el seu manteniment en condicions 
higienicosanitàries i de seguretat 
adequades a la seva espècie i raça” 
així com “proveir d'aigua potable, 
neta i degudament protegida del 
fred i la calor, i alimentació sufi -
cient i equilibrada per mantenir 
uns bons estats de nutrició”. El 
cas estaria incomplint també els 
requisits de seguiment veterinari 
i la identifi cació amb microxip.

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

La Societat Protectora d'Animals de Mataró es va fer càrrec de 
l'animal divendres passat, arran de la denúncia i la confiscació. 
En mans de l'entitat s'espera que l'animal trobi família d'acollida 
un cop registrat i comprovat que gaudeix de bona salut. 

En mans de l'SPAM

Ciutat núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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  Els boscos espessos del Maresme 
passaran a la història: així ho aler-
ta el Consell Comarcal a partir 
d'un estudi que estan realitzant 
conjuntament amb la Federació 
d'Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF). Segons aquesta anàlisi so-
bre l'evolució del paisatge forestal 
del Maresme, el canvi climàtic i la 
manca de gestió forestal són els dos 
problemes que provocaran la pèr-
dua de boscos d'alzines i pinedes. 
En lloc d'aquests, preveuen que el 
2050 quedin boscos esclarits i de 
matollars, un paisatge semblant 
al de la zona d'Estepona.

L'impacte del canvi climàtic és 
inevitable, però es podria mitigar 
amb l'aplicació de gestió forestal 
per adaptar-los a les futures con-
dicions ambientals.

Més sequeres i incendis
Cal destacar, que el 21 de març és 
el Dia Internacional dels Boscos 
o Dia Forestal Mundial i que, en 
aquest context, els investigadors 
volen alertar de la previsió boscosa 
pels pròxims anys. Entre el 2011 i el 
2040 es preveu un increment de la 

Un estudi avisa que el canvi climàtic i la manca de gestió forestal provocaran que, 
d'aquí a anys, es redueixin els pins i alzines a la comarca

temperatura d'entre 0,4 i 1,6 graus 
i un descens de les pluges de fi ns al 
12%. Aquestes condicions climà-
tiques augmentaran les sequeres 
severes i la freqüència i intensitat 
dels incendis als boscos.

Cal tenir en compte, també, que 
el canvi paisatgístic pot incremen-
tar el risc d'inundacions ja que els 
boscos retenen el 90% de l'aigua 

Alerten que els boscos del Maresme 
es transformaran en matollars

Els boscos del Maresme tal i com els coneixem tenen els anys comptats Daniel Ferrer

de pluja evitant que arribi a les 
rieres i provoqui el desbordament.

12

Es preveu que les plugues 
es redueixin en un 12 per 
cent

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

L'estudi s'està portant a terme a tots els espais forestals de 
la comarca incorporant a la cartografia de referència dades 
corresponents al canvi climàtic i al desenvolupament urba-
nístic. A més, té en compte dos escenaris plantejats pel Grup 
Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic IPCC: un 
amb un escenari de transformació moderat i l'altre més sever.

L'estudi del Consell 
Comarcal i l'ABS Cedida

Ciutat núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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  De totes les concentracions da-
vant de l'Ajuntament dels últims 
mesos d'efervescència i mobilit-
zació, la més enrabiada. Potser en 
la que s'hi veien menys estelades 
o símbols, una de les que el silen-
ci era més sonor i els crits, com 
l'ambient, notaven el to pujat. El 
tronc de la Riera va quedar ple, col-
lapsat, per centenars de persones 
divendres passat a les vuit del ves-
pre, mentre l'escena es repetia a 
molts altres municipis. La decisió 
del jutge del Suprem d'empresonar 
l'expresidenta del Parlament i els 
exconsellers feia vessar el got de 
la paciència de molta gent.

La tensió era evident i per més 
que es mantenia, en les interven-
cions fetes o amb la música de 
l'Ovidi cantada per Marc Ràmia, 
la voluntat calmada que ha marcat 
tot el procés, entre els congregats 
la fartanera era evident. Alguns 
d'ells, quan el CDR va prendre el 
relleu, van tenir vàlvula d'escapa-
ment anant a tallar la Nacional. 
En estat de xoc per les notícies del 
dia, la dicotomia del 3 d'octubre 
es repetia.

Molts centenars de persones es concentren divendres davant l'Ajuntament 
i es tallen punts com la Nacional

Es van succeir les intervencions 
de diferents portaveus d'entitats i 
grups municipals sense que els dis-
cursos, per un dia, omplissin gaire. 
La sensació entre molts dels con-
gregats era que el punt d'infl exió 
era evident i que repetir novament 
els mateixos rituals rendia poc. 

En espera de noves convocatò-
ries, els rostres greus dels concen-
trats, des dels fervents mobilitzats 
amb el seu groc corporal a d'altres 
menys habituals, era el comú en-
tre els qui el vespre del dia que 

La ràbia al carrer puja de to pels nous 
empresonaments polítics

El davant de l'Ajuntament, ple de gom a gom Daniel Ferrer

al Suprem s'encausava tota una 
generació política eren al carrer, 
cridant o mossegant-se els llavis. 
Males cares i tristor. El panorama 
d'aquest març, encara al pòrtic de 
la primavera.

Crida a la calma

En totes les intervenci-
ons es va fer una crida a 
la calma i la mobilització 
pacífica.

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

Si davant l'Ajuntament els cànons es van imposar, en el tall 
de la carretera es va registrar l'incident aïllat de la jornada. Un 
cotxe es va voler saltar el tall, amenaçant i envestint la mobi-
lització. No hi va haver un atropellament greu pels reflexos de 
la gent però el conductor va sortir del cotxe i va agredir alguns 
manifestants. Guspira violenta que va requerir la Policia Local. 

Incident amb un cotxe

D.Ferrer

Ciutat núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 
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El CE Mataró guanya el tercer a la vegada que el líder perd
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el Esporttot
Àlex Aznar "Parri"
Futbol  CE MataróEl Personatge

El capità 
del Mataró, 

clau en la 
victòria 

de l'equip

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

En la sortida de la Volta de Mataró 
em sembla trobar-hi sempre la ma-
teixa gent. És com una sensació de 
dejavú, ja que fa cinc anys que el 
panorama és quasi idèntic. Només 
el temps que fa o els ciclistes d'oca-
sió que hi corrin semblen variar el 
panorama. Total: passejada de cu-
riós i converses d'ascensor. De gent 
n'hi ha i l'ambient fa maco. Però 
d'al·licients no anem pas sobrats. 
Enguany es va tenir la perícia de 
fer-li fer dues voltes a un circuit al 
pilot, cosa que va multiplicar per 
dos els pocs segons dels quals gau-
deixes quan passen. 

I aquesta de fet és la gràcia: l'úni-
ca vegada que vaig veure el Tour en 
directe vaig posar-me a plorar. Té 
un magnetisme evident, el ciclis-
me –ep, per cert, aquest diumenge 
mirin el Tour de Flandes: que hi ha 
"monument" a l'hora de la mona!– 
però potser si des de Mataró es 
moguessin fils per sumar, al fet que 
vinguin, una mica de picant com-
petitiu el lligam es reforçaria. 

El que estic dient és que si cal 

que la Volta no vingui algun any 
per estalviar, no ho trobaria un 
drama. Però que a l'hora de pagar 
al comptat valdria la pena optar 
a un final d'etapa. Seria a mitja 
tarda, amb els carrers més plens. 
Podríem veure un esprint llançat 
per una avinguda principal ma-
taronina: un Camí Ral a tot drap i 
meta a Santa Anna? Acabar al Camí 
de la Geganta –d'on ara surten– ve-
nint d'alguna Ronda que "piqués" 
amunt i dificultés l'acceleració? 
Seria espectacular.

Posats a fer volar coloms, amb el 
meu millor amic i confident d'això 
del ciclisme sempre hem dit que 
La Riera com a tram final tindria 
gràcia. Jo, somiatruites, hi afegeixo 
Les Escaletes però llavors hauria de 
venir la carrera seleccionada o, per 
què no?, que fos una contra-rellot-
ge. Els espais hi són i Mataró, de fi-
nal d'etapa, lluiria més i ensenyaria 
més ciclisme: més decisiu, que la 
reiteració dels millors ciclistes es-
tirant les cames i dient adéu-siau. 
Per què no canviem d'etapa?

Final d'etapa 
Mataró guanyaria en espectacle amb un altre rol a la Volta

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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1   CE MATARÓ

0  EUROPA B

CE MATARÓ:  Joel, Víctor Yustos, 
Kiku, Sergio López, Isma, Parri (Aitor 
90'), Sergio Gonzàlez, Peque, Bargalló 
(Paredes 90'), Youssef (Pedro 86'), Dani 
(Maldonado 68').

GOLS: 66' BARGALLÓ (1-0).

SEGONA
CATALANA

Un gol de Bargalló a la segona 
part va decidir el matx

El CE Mataró, segon classificat de 
la 2a Catalana, va derrotar el tercer, 
en un bon partit resolt amb un gol 
de Bargalló. A més l'equip groc-i-
negre es veu afavorit per la derro-
ta del líder, i s'acosta a només tres 
punts del primer, amb el qual li té 
el golaverage particular guanyat. 

L'Europa B va començar amb 
molta força pressionant molt amunt 
i durant el primer quart d'hora el 
domini va ser visitant, però la de-
fensa groc-i-negra va controlar bé 
els atacs visitants. 

A partir del quart d'hora l'equip 
local, amb un Parri sensacional di-
rigint des del mig camp, es va fer 
amb el partit i van anar arribant 
les ocasions. Als 20' l'àrbitre va 
anul·lar un gol de Bargalló per orsai 
dubtós. A la mitja hora Youssef en 
un u contra u, va xutar fregant el 
pal. I poc després Bargalló va enviar 
un centre xut enverinat des de l'es-
querra, que el porter Joan Compte, 
ex-Cirera, va desviar en una gran 
intervenció. L'única ocasió dels es-
capulats va arribar sobre el temps 
reglamentari amb una rematada 
que van salvar entre Joel i el pal. 

Triomf merescut
A la represa altra vegada va comen-
çar fort l'equip visitant, i als 8' Joel 
es va lluir en un xutàs llunyà volant 
fins l'escaire. Però, tal com havia 

El líder cau apallissat 
a Montgat i el Mataró 
s'hi apropa

26a jornada (24/25 març)

MASNOU - Parc ............................................0-1
HERMES - Guineueta .................................4-0
CE MATARÓ - Europa B ..............................1-0
Canyelles- SANT POL ................................. 2-1
Besós BV - Montcada ............................... 3-2
Sarrià - Llefià.............................................sus.
ARGENTONA - Sant Adrià .......................... 7-1
Piferrer - Sant Andreu de la Barca .......1-4
Districte 030 CE - LLAVANERES ............. 2-2

Classificació 
Guineueta 58; CE MATARÓ 55; ARGEN-
TONA 50; Europa B 49; SANT POL 45; 
Districte 030 CE 44; MASNOU 43; Llefià 
i Sarrià 41; Besós BV 36; Parc, Canyelles 
35; Montcada 32; S.Andreu Barca 30; 
HERMES 22; Piferrer 15; LLAVANERES 13; 
Sant Adrià 6.

27a jornada (8 d'abril)
SANT POL - CE MATARÓ (DG 12 h)
S.Andreu Barca - MASNOU  (DG 12 h)
Montcada - ARGENTONA (DG 12 h)
LLAVANERES - Besós BV (DS 18h)
Parc - HERMES (DG 12 h)

RESULTATS DE LA BASE
Juvenil Preferent:  Premià - CEM A, 
suspès. L'equip groc-i-negre està a 4 
punts del Girona C i a dos de l'Olot, però 
amb un partit menys jugat.
CEM B  - Sabadell 1-4. 
Cadet Preferent: CEM - Palamós 0-0
Infantil Div. Honor: CEM - Manresa 4-1. 
El CEM, puja un lloc fins al 12è amb 23 
punts.

Mataró i Molinos 
golegen fora de casa

El CE Mataró, líder, va guanyar per 0-4 
al camp de l'Albirrojita, i la UD Molinos, 
segon, va guanyar per 2-5 al camp de 
l'Atlètic Prat Delta.

L'equip groc-i-negre, en arribar a 
l'aturada de Setmana Santa i quan falten  
10 jornades, és líder amb 53 punts, 
mentre que el Molinos, és segon amb 39 
i dos partits menys jugats.

Derroten un rival directe en el 
camí cap a l'ascens

Bargalló, en primer terme, va fer el gol. | D.F

passat a la primera part, l'equip lo-
cal es va anar fent amb el control 
del partit i als 20' Bargalló després 
d'una bona jugada de Youssef va 
marcar el gol, que seria del triomf. 
Poc després es van canviar les tor-
nes i una centrada de Bargalló des 
de l'esquerra la va rematar Youssef 
de cap una mica alt. 

I ja en el tram final, que es va 
fer llarg pel temps afegit, l'equip 
visitant va avançar línies, però sen-
se arribar a crear ocasions clares 
de gol, davant una bona defensa 
groc-i-negra.

2a Catalana fem.

Una de les aturades de Compte. | D.F
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3  ROCAFONDA

1  PLA D'EN BOET

ROCAFONDA:  Mérida, Benguerel, 
Rosa (Marc Bou 60'), Almazán, Ali 
(Soto 89'), Guillem Bou, Touré, Brassier, 
Dembo, Paby i Canteros.
PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos (Elías 
89'), Javi, Ordóñez, Carrasco, Valencia 
(Reyes 46'), Eric (Vela 68'), Cortés, Valle 
(Marc Pérez 68'), Miquel (Abilio 83') i 
Traoré.

0  UD MOLINOS

2  LA SALUT

MOLINOS:  Ramos, Keita (Marc Fernàn-
dez 73'), Abel Moreno, Héctor, Artero, 
Roca, Bustos, Sergi Cobo (Adrián Garcia 
46'), Toni Martín, Óscar (Rubén Moreno 
67') i Manrique.

2  AD LA LLÀNTIA

2  SANTVICENTÍ

LA LLÀNTIA:   Lloret, Serrano, Llavero, 
Omar (El Kasmy 73'), Jordi Cano (Delfin 
84'), Ángel Vega (Chamarro 66'), Ibu, 
Jerreh, Salvia, Guedes (Bertolín 73'), 
Yusupha (Arafan 46').

TERCERA
CATALANA

L'equip rocafondí, molt mentalitzat i in-
tentant repetir el triomf de la 1a vol-
ta, va sortir fort i Brassier i Rosa ja 
havien posat el 2-0 als 18' de joc. 
Va reduir Traoré poc després de la repre-
sa i això va portar a una segona part molt 
emocionant per la incertesa del marcador.
L'equip local va acabar sentenciant a poc del 
final amb el tercer gol de Dembo. Però tot i 
el triomf el Rocafonda continua en zona de 
descens, dos punts per sota del seu rival.

El Molinos, sense encert, va topar amb la 
defensa badalonina durant tota la prime-
ra part. A l'inici de la segona part va re-
bre un gol que encara complicà més la 
situació, i a mitja segona meitat va arri-
bar el segon que ja va sentenciar el matx. 
Amb la derrota els molinencs veuen com 
se'ls escapa bastant la possibilitat de lluitar 
pel segon lloc.

Ángel Vega va avançar els llantiencs, que du-
rant molts minuts van controlar la situació. 
Però a la represa els de Sant Vicenç van 
passar a l'atac, van reduir als 68' i després 
encara es van avançar a poc del final amb 
un gol de penal. Però en el tram final va 
poder reaccionar el conjunt de La Llàntia, 
i Ibu va establir un empat just.

Cirera segon solitari
26a jornada (24/25 març)
Premià Dalt - Cabrils ................................. 2-1
Vilassar Mar B - Singuerlín ....................sus.
LA LLÀNTIA - Santvicentí ........................ 2-2
Poble Sec - CIRERA .................................... 1-2
Calella - Pomar .......................................... 3-2
Arenys Mar - Young Talent Bad. ............. 1-2
Lloreda - MATARONESA ...........................sus.
MOLINOS - La Salut Bad. ..........................0-2
ROCAFONDA - PLA D'EN BOET .................. 3-1

Classificació 
Young Talent 63; CIRERA 58; Singuerlín 
55; MOLINOS 53; Lloreda 43; Cabrils 41; 
MATARONESA  39; Premià Dalt 37; LA 
LLÀNTIA 35; Poble Sec 33; Arenys Mar i 
Santvicentí 31; Vilasar Mar B 28; La Salut 
28; PLA D'EN BOET 24; ROCAFONDA i 
Pomar 22;  Calella 19.

27a jornada (7/8 d'abril)
MATARONESA - ROCAFONDA (DS 16:30 h) 
La Salut - LA LLÀNTIA (DG 12:15 h)
MOLINOS - CIRERA (DG 12:30 h)
PLA D'EN BOET - Calella (DG 12:30 h)

Descans fins després de 
Setmana Santa
La competició descansa aquest cap 
de setmana i tornarà amb un parell de 
derbis de gran intensitat, sobretot el 
que s'ha de jugar al Municipal de Vista 
Alegre- Molins, amb visita cirerenca.

AEiLL Cerdanyola perd 
el lideratge a Alella
21a jornada (25 març)
MATARÓ ATH. - JUVESPORT. ................ 2-2
Tiana - MOLINOS B................................... 1-1
Pineda - ROCAFONDA B  ........................ 1-5
Alella - AEiLL CERDANYOLA ................ 5-2

Classificació
Premià Dalt C 50,  AEiLL Cerdanyola 
48, Rocafonda B 41, Tiana 39, Alella 34; 
Juventus 31, Juvesport 24, Sant Pol B 
22;  Pineda 19, Canet i Mataró Ath. 18, 
Molinos B 14, Dosrius 5.

Quan torni la competició el 7 d'abril 
tindrem un derbi local entre Rocafon-
da B i Juventus. 

El Rocafonda guanya el derbi 
d'urgències davant Pla d'en Boet

Un dels gols del Rocafonda. | D.FERRER

4a Catalana

1  POBLE SEC

2  CIRERA

UD CIRERA: Toni, Isaac (Othman 
62'), Albertito, Kaddour, Alvaro Yustos 
(Ximillo 87'), Cristian Romero, Joel, Izar 
(Matas 74'), Peque, Pol i Aleix (Albert 
Garrido 87').

L'equip cirerenc va sortir ambiciós i Izar, 
de cap, i Aleix, amb el seu habitual opor-
tunisme, van fer pujar un 0-2 al marcador 
als 20 minuts de joc. Però de seguida van 
reduir els barcelonins i a partir d'allà, i fins 
al final, es va patir per mantenir el resultat. 
A la represa, el porter local va aturar un 
penal que hauria pogut ser la sentència a 
favor del Cirera.
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L'equip mataroní va perdre 1-3 
i s'hauria salvat caient per 2-3

L'equip femení del Club Voleibol 
Mataró que aquesta temporada ha 
debutat a la 1a Categoria Estatal 
tenia el dissabte un partit important 
davant el CH Bordils, ja que en ell 
s'hi jugava la permanència a la ca-
tegoria, i no la va poder aconseguir.

Com havíem dit a la prèvia l'equip 
mataroní no depenia d'ell i havia de 
fer un punt més que el del Phisiup 
Zaragoza a Castelló, ja que estaven 
empatats a punts i en el desempat 
sortia afavorit l'equip "manyo". I no 
va poder ser. L'equip saragossà va 
perdre per 3-0 davant l'Illa Grau a 
Castelló i per tant l'equip mataroní 
n'hagués tingut prou amb perdre 
per 2-3 i sumar un punt. Però da-
vant l'equip gironí del Bordils, al 
qual s'havia derrotat a la primera 

volta en terres gironines, els nervis 
van jugar una mala passada i es va 
perdre per 1-3.

L’equip mataroní queda per tant  
en la darrera posició, amb els ma-
teixos punts que Saragossa (que se 
salva) i el Lleida, però amb menys 
victòries (només 5) que aquests dos 
equips que en tenen 7 i 6 respecti-
vament. La primera divisió estatal 
femenina de voleibol no tindrà al 
Mataró la propera temporada, si 
no hi ha una reestructuració de 
la competició.

L'equip local va començar bé 
dominant en tot moment el pri-
mer set i guanyant-lo per 25-17. 
Però quan tot anava bé, la clau del 
partit i del desenllaç final, va ser la 
lesió, a començaments del segon 
set, de la lliure titular i una de les 
líders de l’equip Ivette Callorda. 

El Volei Mataró no podrà mantenir-se a la 1a estatal. | DANIEL FERRER

L'UEC LG Mataró cau davant el 
Bordils i perd la Primera Estatal

Un trencament al bessó de la cama 
dreta va impedir continuar la seva 
participació i malgrat l’entrada de 
la lliure suplent, Júlia Villar que va 
fer un bon partit, els nervis i la pres-
sió van aparèixer en un equip que 
estava jugant molt bé. Les cares i 
el joc de les locals es van veure 
molt afectades i el Bordils poc a 
poc va donar la volta al marcador 
i va guanyar els sets restants per 
19-25, 20-25 i 20-25.

El masculí perd a Manresa
L’equip masculí va perdre a Manresa 
per 3-1. Tot i això, els nois que en-
trena la Míriam Esqué continuen 
fora de les posicions de descens, 
en la tercera posició, d’un grup on 
cinquè i el sisè perden la categoria. 
No tornen a jugar fins el 21 d’abril, 
amb un nou derbi a l’Euskadi da-
vant del CV Alella.

Va anar d'un set. | D.F
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31 SANT QUIRZE

25 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i 
Julian Felenbok porters; Oriol Prat 
(2), Oriol Vaqué (5), Manel Núñez, 
Jaume Pujol (6), Bernat Bonamusa (5), 
Berenguer Chiva, Jan Bonamusa (4), 
Dani Aguilera (2), Eric Zambrano (1).
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-3, 5-4, 8-5, 
11-9, 12-11 descans; 15-13, 18-14, 23-14, 
26-18, 29-21, 31-25.

35 LA SALUD  TENERIFE

31 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espe-
jo porteres; Sandra Fargas (7), Ona Muñoz 
(13), Irene Hernàndez, Maria Murillo (5), 
Saray Romero (3), Clàudia Ruiz, Sara Ruiz 
(1), Marina Seda (2), Zara Verdugo, Clara 
Grajal.

PARCIALS CADA 5': 4-1, 7-5, 10-7, 15-9, 
16-12, 20-17 descans; 23-17, 24-20, 27-25, 
29-28, 32-29, 35-31.

L'equip vallesà va fer un parcial 
de 8 a 0 en 10 minuts

El Joventut va perdre a la pista del 
que és el nou líder de la competició, 
però que va haver de treballar de 
valent per superar la resistència 
mataronina. 

Després d'uns inicis igualats de 
domini de les defenses, l'equip lo-
cal va posar la directa i va obrir 
forat de quatre gols (10-6), però el 
Joventut no va perdre els papers i 
tancant molt bé la defensa va arri-
bar al descans amb un ajustat 12-11. 

A la represa el marcador es va 
mantenir igualat fins el minut 5 (15-
14), però a partir d'allà la defensa i 

Punxa el líder a casa
25a jornada (24 març)
Palautordera - La Roca ....................25-34
Montcada - Granollers B .................26-29
Bordils B - Sant Cugat ......................23-24
S. Martí Adrianenc - S.Est. Palaut .36-33
Sesrovires - OAR Gràcia ..................22-25
Sant Vicenç - Sant Joan Despí .......23-19
Esplugues - Sarrià.............................25-22
Sant Quirze - JH MATARÓ  ................31-25

Classificació
Sant Quirze 47; Sant Martí  i Sesrovires 
45; La Roca 35; Granollers B 31;  Sarrià i 
OAR Gràcia 27; JH MATARÓ i Montcada 22; 
Sant Joan Despí 21; Esplugues 19; Sant 
Cugat 18; Sant Vicenç 16; Palautordera 12; 
S.Estev.Pal. 7; Bordils B 6.

Descans de Setmana Santa
Aquest cap de setmana no hi ha partit i 
el pròxim 7 d'abril el Joventut Handbol 
Mataró rebrà l'Esplugues, equip al qual 
va derrotar a la primera volta (23-26).

Tot està decidit
25a jornada (24 març)
Elda - OAR Gràcia  ............................ 38-20
La Salud Tenerife- JH MATARÓ .......35-31
Sant Vicenç - Dominicos .................29-24
Sant Joan Despí - Amposta .............15-25
Agustinos - Lleidatana ....................28-23
La Roca - Sant Quirze ......................33-26
Morvedre- Mislata  .............................31-26

Classificació 
Morvedre 49; La Salud Tenerife 37; Elda 
32; Mislata 31, Sant Vicenç 29; La Roca 26; 
Sant Quirze 25; Amposta 24; JH MATARÓ i 
Agustinos 22; S.J.Despí 20; OAR Gràcia 16; 
Dominicos Zaragoza 9, Lleidatana 8. 

S'acaba després de Setmana Santa
El darrer partit del campionat serà a 
casa el 7 d'abril davant La Roca.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: JHM B - Sant Quirze B ........39-29
Cornellà- Llavaneres Caldetes ..........26-26
4a Cat: Barberà B - Llav. Atl. .............21-31
Copa Fem.: Llav.Caldes- S.Est. Pal 30-20
Base: Juv. Masc:  Fornells- JHM 28-38; 
Juv. Fem: Martorell - JHM  17-22; Cadet 
fem.: JHM - Vilanova 29-25; Infantil mas.: 
JHM - Santllo 32-32; Inf. fem:  JHM - Ascó 
24-19.

Desapareixen durant deu minuts 
i el nou líder ho aprofita

L'equip femení tenia el seu primer 
desplaçament a les Canàries de la 
història, i era un partit intranscen-
dent davant el segon classificat ja 
per a fases d'ascens. Tot i això els 
dos equips van lluitar pel triomf i 
l'equip mataroní, tot i anar sempre 

per darrere, d'un equip farcit de 
jugadores estrangeres de gran po-
tencial ofensiu, no es va rendir mai. 
I va arribar a tenir el marcador 
empatat a 29 gols a menys de deu 
minuts del final. Però en el tram 
final l'experiència de les locals es 
va acabar imposant. Cal destacar 
el partit d'Ona Muñoz (13 gols).

la porteria locals van ser una mu-
ralla infranquejable per a l'equip 
groc-i-negre, que va rebre un par-
cial de 8 a 0 en 10 minuts, deixant 
totalment sentenciat el partit. Al 
final es va maquillar el resultat.

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

El líder va superar el Mataró. | ARXIU

Gran partit d'Ona Muñoz. | ARXIU

 Planten cara al segon classificat
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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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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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10 REAL CANOE

10 QUADIS CNM

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (3), Pitu Puig, Marc Corba-
lan, Víctor Fernández (1), Edu Mínguez, 
Lluc Bertran (3), Àlex Codina (2), Pol 
Barbena (1), Germán Yáñez. 
PARCIALS: 4-3, 2-3, 2-1, 2-3.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va fer un parcial 
final d’1 a 3

El Quadis CN Mataró va empatar 
a la piscina del Canoe a Madrid i 
manté el quart lloc amb dos punts 
d'avantatge sobre el CN Barcelona 
a falta de dues jornades per al final. 
De tota manera, com expliquem a la 
columna de resultats, es complica 
força l'obtenció d'aquest quart lloc 
al final del campionat.

El partit va començar amb un 
bon inici mataroní, amb grans de-
fenses, controlant molt bé el boia 
Víctor Gutiérrez (màxim golejador 
de la lliga) i es va posar per davant 
amb un 1-2. Però l'equip madrileny 
va reaccionar amb un parcial de 
3 a 0 per situar-se dos amunt. Un 
golàs de Lluc Bertran va posar el 
4-3 abans d'acabar un intens pri-
mer quart.

A partir d'allà el partit va estar 
molt igualat, amb successius gols 
mataronins per empatar, i gols lo-
cals per posar-se un amunt. Però, 
ja dins del darrer quart, l'equip 

madrileny es va col·locar altre 
cop dos amunt, amb el 9-7. Però 
els homes de Beto Fernàndez, tal 
com havia passat a la piscina del 
"Medi" van aconseguir refer-se. 
Mario Lloret va treure algunes pi-
lotes decisives i es va poder igualar 
amb un gol de Pol Barbena i dos 
gols de Ramiro Veich, màxim go-
lejador de l'equip, junt amb el jove 
Lluc Bertran, que va tornar a fer 
un partit esplèndid.

Després de l'empat a 10 queda-
ven tres minuts i els dos equips van 
tenir opcions, en un final trepidant, 
amb xut de Marc Corbalan al pal a 
falta d'onze segons i després tam-
bé amb un xut al pal dels locals ja 
quasi sobre el temps.

El Quadis continua 
en quarta plaça
20a jornada (24 març)
Barceloneta - Terrassa ....................... 11-5
Sabadell - CN Barcelona ......................7-6
Canoe - QUADIS CNM  ....................... 10-10
Mediterrani - Molins  .......................... 18-3
Sant Andreu - Navarra .......................21-8
Echeyde Tenerife - Catalunya ...........4-11

Classificació 

Barceloneta 60, Sabadell 49; Terrassa 
46; QUADIS CNM 36; CN Barcelona 34; 
Sant Andreu 33; Mediterrani 32; Canoe 
24; Catalunya 15; Navarra 13; Echeyde 8; 
Molins 1.

ANÀLISI

Queden dos partits de fase regular 
i el quart lloc està complicat
El campionat, a falta de dues jornades, 
s'atura fins després de Setmana Santa.
Ara mateix, el Quadis està en el quart 
lloc que li donaria el factor piscina a 
favor en els creuaments dels "play-off" 
contra el cinquè classificat, però no li 
serà fàcil mantenir aquesta posició.
En el pròxim partit, del 14 
d'abril, el Quadis CN 
Mataró té un partit fàcil 
en el qual rebrà l'Echeyde 
tenerifenc, però en l'últim partit 
del dia 21 d'abril rebrà el líde, 
l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat 
tots els partits del campionat, i per tant 
sembla bastant probable que només 
pugui sumar tres punts.
El Club Natació Barcelona 
–que ara mateix és cinquè 
amb dos punts menys que 
el Mataró– ho té una mica 
millor ja que juga a casa davant 
el Canoe i en el darrer partit 
juga a les Illes Canàries i per tant és 
probable que sumi els 6 punts i podria 
superari el Quadis per fer-se amb el 
quart lloc.
El CN Sant Andreu, l'altre 
equip que podria atrapar 
l'equip mataroní, també té 
un partit molt difícil, ja que 
visita el Terrassa, i ho té més 
complicat per sumar els 6 
punts i tot i així podria igualar el Quadis, 
però els dos equips tenen el golaverage 
particular igualat i el general el té molt 
millor el Quadis.

Barbena en acció d’atac. | @REALCANOE

Tornen amb un punt de Madrid

tenerifenc, però en l'últim partit 
del dia 21 d'abril rebrà el líde, 

millor ja que juga a casa davant 

visita el Terrassa, i ho té més 
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Romero va anotar 16 punts. | D.F

El Mataró Feimat continua 
fent del seu pavelló un autèn-
tic fortí a la segona volta

El conjunt que dirigeix Charly Giralt 
havia de continuar fent-se fort a 
casa per assegurar-se la perma-
nència a lliga EBA, i els grocs ja van 
sortir molt encertats ofensivament. 
De tota manera, la primera part va 
ser molt igualada, arribant-se al 
descans amb el marcador pràcti-
cament empatat: 37-34.

A la represa, el partit seguia igua-
lat, però cada cop més eren els 

grocs els que aconseguien distan-
ciar-se al marcador, fins a arribar a 
l'últim període on van aconseguir 
sentenciar el matx amb un gran 
parcial de 29 a 18.

68 TARRAGONA

79 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (4), 
Drakeford (26), Hermoso (17), Naharro 
(10), Franch (7), Corella (9), Mañes (3) i 
Rubio (3). 22 de 44 en tirs de 2, 6 de 19 en 
tirs de 3 i 17 de 29 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-15, 17-22, 17-23 i 14-19.

S'asseguren la permanència a EBA

Una gran segona part dels 
mataronins certifica la 
victòria i la permanència 
matemàtica

El Mataró Parc Boet portava diver-
sos partits sense aconseguir una 
victòria fora de casa, però després 
d'haver trencat la ratxa de derrotes 
la setmana anterior, els d'Alberto 

Peña van sortir disposats a vèncer 
a Tarragona. Els esperava un rival 
teòricament superior i la primera 
part va ser una mostra d'igualtat, 
arribant al descans empatats.

A la segona part però, els mata-
ronins, liderats per, novament, un 
magnífic Drakeford, es van impo-
sar aconseguint la permanència.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

La part alta de la 
classificació es manté 
igual
22a jornada (24 i 25 de març)
Valls - Igualada ..................................67-63
Salt - Pardinyes Lleida .................... 64-92
Cornellà - Cerdanyola ...................... 79-61
Palama - Olivar ...................................81-76
MATARÓ FEIMAT - Mollet .................86-68
JAC Sants - Castellbisbal ................ 71-62
Andorra "B" - Vic.............................. 70-87

Classificació 
Vic, 40; Pardinyes Lleida, 39; Valls, 38; 
Igualda i Palma, 37; Mollet, 35; Cornellà, 
34; MATARÓ FEIMAT, 34; Olivar, 31; JAC 
Sants, 30; Castellbisbal, 29; Andorra "B", 
28; Salt i Cerdanyola, 26.

El Masnou torna a 
igualar-se amb el Me-
norca al capdavant
22a jornada (24 i 25 de març)
Castelldefels - Sant Adrià ...............59-72
Quart - EL MASNOU ......................... 55--77
Tarragona - MATARÓ PARC BOET .. 68-79
Collblanc - Menorca ..........................84-81
Roser - Tortosa ..................................87-70
Sant Josep - Girona .......................... 70-91
Barberà - ARENYS ............................ 89-87

Classificació 
EL MASNOU i Menorca, 38; Girona, 37; 
Sant Josep, Collblanc i ARENYS, 35; 
Tarragona, 34; Sant Adrià i MATARÓ PARC 
BOET, 33; Castelldefels i Barberà, 30; 
Quart, Tortosa i Roser, 28.

Descans per Setmana Santa
Aquesta setmana no hi ha jornada.

- Grup C - B

86 MATARÓ FEIMAT

68 MOLLET

MATARÓ FEIMAT: Solé (8), Guallar (3), 
Serratacó (24), Cabrera (2), Rodríguez 
(10), Ventura (3), Viñallonga, Ariño (9), Ro-
mero (16), Espiga (9) i Juanola (2). 24/50 
tirs de 2, 11/26 tirs de 3 i 5/10 tirs d'1.

PARCIALS: 21-16, 16-18, 20-16 i 29-18.

Drakeford, determinant. | ARXIU

Nova gran victòria al Mora
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BÀSQUET / VARIS

Jones va anotar 21 punts. | ARXIU

El Mataró Parc Dori Dori Boet ne-
cessitava vèncer a Lleida per man-
tenir-se en la pugna per la primera 
plaça amb el Cerdanyola, i no va 
fallar. Després d'un primer quart 

igual, les de Jordi Vízcaino van 
escombrar les lleidetanes amb un 
descomunal segon quart de 0 a 
28, liderades, novament, per una 
magnífica Judy Jones.

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

El Boet és segon en 
solitari darrere el 
Cerdanyola
4a jornada (24 i 25 de març)
Cerdanyola - Viladecans .................67-55
GEiEG - GRESS P. MATARÓ ................ 61-50
Almeda - Hospitalet ........................ 65-54
Lleida - M. PARC. DORI D. BOET .......31-76

Classificació 
Cerdanyola, 18; MATARÓ PARC DORI 
DORI BOET, 17; Viladecans i Almeda, 16; 
Hospitalet, 15; GEiEG, 14; i Lleida i GRESS 
PLATGES DE MATARÓ, 12.

Després de Setmana Santa 
comença la segona volta
Quan només queden quatre jornades 
perquè s'acabi la segona fase de Copa 
Catalunya  femenina, la competició fa 
una pausa per Setmana Santa, tot espe-
rant els partits de la segona volta.
A la represa, el Mataró Parc Dori Dori 
Boet rebrà la visita del Basket Almeda 
a l'Eusebi Millán, un rival complicat que 
ocupa la quarta posició a la classifi-
cació, però a qui ja va guanyar a la 
primera volta. Una victòria serviria per 
assegurar-se, pràcticament, l'accés a la 
Final a Quatre de la competició.
El Gress Platges de Mataró, per la seva 
banda, està obligat a vèncer al Mora 
al líder, el Cerdanyola, si encara vol 
esgotar les seves opcions matemàtiques 
d'aconseguir la classificació per la Final 
a Quatre de la categoria.

61  GEiEG

50 GRESS P. DE MATARÓ 

GRESS P. DE MATARÓ: Gómez, Cuní (6), 
Balmes, Coll (6), Cobo (5), Del Moral (5), 
Portillo, Milla (6) i Murat (14). 11 de 26 en 
tirs de 2, 7 de 21 en tirs de 3 i 7 de 10 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 10-18, 12-13, 22-8 i 17-11.

Cauen a Girona a la segona part

Derrota a Girona. | ARXIU

Les noies que entrena Adrià 
Castejón no es van poder endur 
la victòria de Girona, tot i disputar 
una bona primera part i marxar al 

descans amb avantatge. A la se-
gona, però, les grogues van patir 
la plantilla curta i no van aguantar 
el ritme de les gironines.

31  LLEIDA

76 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (21), Gibert (13), Chacón (9), Bar-
bena (5), Graupera (5), Solé, Ruano (13), 
Massuet (4), Giménez (3) i Latorre (3). 
17/46 tirs de 2, 9/27 tirs de 3 i 15/23 tirs d'1.

PARCIALS: 14-12, 0-28, 13-19 i 4-17.

El passat 23 de març es va celebrar 
l'Open d’Espanya de taekwondo en 
la modalitat de Poomsae a la ciutat 
d’Alacant. Un Open de gran nivell 
amb la participació d’altres països, 
quasi totes les seleccions autonò-
miques i alguns clubs nacionals i 
internacionals. Es tractava d'un 
Open G1 i puntuable al rànquing 
per la classificació del mundial que 
es farà aquest any a Taipei (Xina).

A la competició no hi va faltar la 
participació dels clubs mataronins 
del Hwarang i el Tonbal.

Passen per sobre el Lleida

Bons resultats mataronins a 
l'Open d'Espanya de Poomsae

Cal destacar especialment els re-
sultats del CD Tonbal, que va acon-
seguir dues medalles, dividides en 
una plata i bronze. La plata va ser 
per la parella júnior formada per 
Marta Montoro i Imanol Martín; 
mentre que el bronze va ser per 
Imanol Martín –que sumaria la seva 
segona–, aquest cop en la categoria 
júnior individual.

Pel Hwarang, destacar el paper 
d'Iris Vilardaga que es va classificar 
per a la final de la categoria cadet, 
finalitzant en 8a plaça.

www.eltotesport.com |  P. 9
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3A NACIONAL
GRUP 1
El Ripollet supera 
l'Isur al capdavant
23a jornada (24 i 25 de març)
Lloret - PREMIÀ MAR .................................3-6
Montsant - Isur ..................................Ajornat
Castellar - Vacarisses .............................. 3-2
S.J. VILASSAR - SPALL MATARÓ ......Ajornat
Montcada - Sant Cugat ............................ 4-2
Lliçà d'Amunt - Arrels ............................... 1-7
Ripollet - Vallseca ..................................... 4-3
Fund. Esp. Grama - Arrahona ................. 6-2
Classificació 
Ripollet, 53; Isur, 52; Montcada, 47; 
Fund. Esp. Grama, 45; Montsant, 38; 
Vallseca, 36; Vacarisses, 35; Arrels, 34; 
Arrahona, 32; SANT JOAN VILASSAR, 30; 
SPALL MATARÓ, 29; Sant Cugat, 23; Lliçà 
d'Amunt, 19; PREMIÀ (-1) i Lloret, 18; i 
Castellar, 5.
Derbi ajornat
Aquest passat cap de setmana s'havia 
de disputar el derbi maresmenc entre 
el Sant Joan de Vilassar i l'SPALL CFS 
Ciutat de Mataró, el partit però, al final 
es va haver d'ajornar.

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Castelldefels és el 
nou líder 
25a jornada (24 i 25 de març)
Cerdanyola - ALIANÇA MATARÓ ......... 4-1
Pallejà - Dènia ....................................... 5-0
salou - CN Sabadell.............................10-5
Castelldefels - Catgas "B" ................. 2-0
Manresa - Pia Sabadell ........................2-2
La Unión - Hospitalet ........................... 6-1
CANET - Floresta ............................... 12/04
Barceloneta - Linyola ...................... 14/04

Classificació 
Castelldefels, 60; Manresa, 59; Pallejà, 
50; Hospitalet, 48; Pia Sabadell, 46; 
Catgas "B", 42; Salou, 37; La Unión, 36; 
CN Sabadell, 32; ALIANÇA MATARÓ, 31; 
Barceloneta, 30; Cerdanyola, 29; CANET 
(-1), 23;  Floresta, 18; Linyola, 4; i Dènia, 0.

26a jornada (7 i 8 d'abril)
El Futsal Aliança Mataró no tornarà fins 
després de Setmana Santa, quan s'hauria 
d'enfrontar al Dènia, però com que els 
valencians s'han retirat de la competició, 
els vermells sumaran directament els 3 
punts amb un marcador de 0 a 5.

Tot i començar guanyant, 
van caure de forma clara 

El Futsal Aliança Mataró va perdre 
4-1 a la pista del Cerdanyola des-
prés de fer un partit discret, tot i 
avançar-se al marcador davant un 
rival que s’hi jugava més i que va 
certificar pràcticament la perma-
nència. Els mataronins, que van 
fer una primera volta espectacular 
on van encarrilar la permanència 
a la categoria de bronze del futbol 
sala estatal, en aquest tram final 

4  CERDANYOLA

1  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernández, 
Carlos Villarin , Mahamadou Ceesay 
(1), Cristian Villarin, Àlex del Barco, Pol 
Novo, Pol Tolrà, Abdyck Gómez, Ázhar 
Chiheb, Heider, Eric Izquierdo, Paquito 
Parés.

de temporada els hi està costant 
més tirar els partits endavant i més 
quan ho fa davant rivals que si que 
s’estan jugant les garrofes.

Mahamadou, autor del gol. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró perd 
a Cerdanyola del Vallès

Triomf del femení a Sant 
Vicenç dels Horts (1-2)
El sènior femení va guanyar a la 
pista de l’EFS Jordi Torras de Sant 
Vicenç dels Horts i consolida la 
cinquena posició. Les mataronines, 

que tenien nombroses baixes per 
afrontar el partit, es van sobre-
posar a les dificultats i al gol ini-
cial de les locals per sumar tres 
punts molt importants davant un 
rival directe.

Èxit de participació a les Jornades de Tecnificació de Setmana Santa. | FUTSAL M.
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Marta Cot en el moment del seu salt. | CEDIDA

Marta Cot campiona d'Europa 
màster W35 en salt en perxa

El triplista del GA Lluïsos 
Xavier Palau va aconseguir el 
bronze en M55

Durant la setmana passada es va 
disputar a Madrid el Campionat 
d'Europa Màster d'atletisme en 
pista coberta, i allà la mataronina 
Marta Cot, va proclamar-se campi-
ona europea en salt en perxa en la 
categoria W35, amb una marca de 
3,80 m, que significa un nou rècord 
del campionat, i també un nou rè-
cord de Catalunya de la categoria. 

La van acompanyar al podi la brità-
nica Jemma Eastwood i l'alemanya 
Christina Ritte.

Marta Cot, exatleta laietanenca 
formada sota la direcció de Norbert 
de Haro, i entrenada actualment per 
Adrià Puig, està ara a les files de la 
Juventud Atlètica Elche. I les seves 
properes fites seran les competici-
ons a l'aire lliure, els Campionats 
del Món que se celebraran a Màlaga 
el mes de setembre.

En aquesta competició una altra 

medalla va venir cap a Mataró, ja 
que l'atleta del GA Lluïsos, Xavier 
Palau, va aconseguir la medalla de 
bronze en triple salt en la categoria 
M55, amb una marca de 11,94 m, 
que significa un nou rècord d'Es-
panya de la categoria M55 i també 
M50. El va obtenir en el darrer salt 
per recuperar el tercer lloc que li 
acabaven de prendre.

Dos atletes més dels Lluïsos 
Mataró van fregar el podi: Emma 
Olasz va quedar quarta en pentatló 
en W50 amb 3044 punts i Joaquín 
Joyas va acabar 5è en 800 m en 
M55 amb 2:13.80.

Xavier Palau en acció. | ARXIU 

El jugador mataroní Eduardo Calle, una de 
les grans promeses de l'handbol blaugrana, 
va aconseguir el passat cap de setmana el 
títol de campió de Catalunya juvenil amb el 
FC Barcelona i d'aquesta manera completa 
la seva trajectòria a la base afegint el títol 
juvenil, als que ja tenia en cadet i infantil.

Eduardo Calle és un dels puntals de 
l'equip blaugrana, tant en defensa com en 
atac, i ja ha estat convocat per jugar amb el 
Barça B a la categoria de Plata Estatal. I ho 
va demostrar tant a la semifinal en la qual el 
Barça va superar La Roca per 35-16, com a la 
final en la qual l'equip blaugrana va derrotar 
el Granollers per 35-21.

Calle, campió de 
Catalunya

El Rugby Club Mataró es retroba 
amb el triomf després d'un mes

Va guanyar a Poble Nou i es 
reactiva a la classificació

El Rugby Club Mataró es va retrobar 
amb el triomf un mes després de la 
darrera victòria. Pel mig una der-
rota, una jornada de descans i un 
partit no jugat davant un equip que 
ha acabat abandonant el campio-
nat. I aquest dissabte per fi victòria 
a la Mar Bella davant el CN Poble 
Nou B, un rival directe, que estava 
tres punts per sota. Ara l'equip ma-
taroní se situa en sisè lloc, però a 
només dos punts del tercer.

Va ser un partit vibrant amb 
molts assajos. Es va entrar als 
deu minuts finals amb empat a 
15 al marcador, amb tres assajos 
per banda, els dels mataronins a 
càrrec de Pedro De Cea, Germán 

Rodríguez i Pablo García. Però un 
cop de càstig va servir per avançar 
l'equip local, forçant el RC Mataró a 
un esforç final en el qual Roger Font 
va fer l'assaig del triomf i Andreu 
Valls el va transformar per posar el 
definitiu 18-22 al marcador.

La classificació està així: CRC Terrassa 39, 
Spartans Granollers 36, Castelldefels i Saba-
dell 29, Torroella Senglars 28, RC MATARÓ 27, 
Poblenou B 20, Barcelona Grana 15, Badalona 
13, Osona 12, BUC B 9, Martorell 8.

El Mataró, en acció. | ARXIU 

TOTESPORT 1519 (10-12).indd   2 27/03/2018   19:49



el Esporttot POLIESPORTIU

Clàudia Luna va liderar 
l'equip finalitzant en la terce-
ra posició absoluta

Aquest diumenge 25 de març, 
Cerdanyola del Vallès va ser la seu 
del Campionat de Catalunya de 
Clubs de Duatló, la darrera prova 
puntuable per la lliga Catalana de 
Duatló 2018, on es definirien les 
posicions.

El Centre Natació Mataró hi se-
ria present en una prova que no 

semblava poder-se disputar en les 
millors condicions a causa de la plu-
ja caiguda la nit anterior. Malgrat 
tot, durant el dia va anar millorant 
i es va poder disputar amb certa 
normalitat. A la sortida hi trobàvem 
els millors clubs de Catalunya amb 
els seus millors atletes,  molt en joc. 

La cursa va ser molt ràpida, des 
de la sortida fins al final, passant 
pels propis trams de cursa i bicicleta 
i les transicions entre les diferents 

Els participants del Centre Natació Mataró de duatló. | CEDIDA 

L'equip femení del CN Mataró, 
subcampió de Catalunya de duatló

disciplines.
Pel que fa al Centre, destaquem 

la participació de l'equip de no-
ies, encapçalades per la Clàudia 
Luna, que amb una gran cursa va 
finalitzar en 3a posició absoluta. 
La seguia Ivana Peralta, que va 
finalitzar 9a i Aida Fàbrega, que 
ho va fer en 10a posició. La suma 
dels seus temps va permetre que 
l'equip femení sumés el subcam-
pionat de clubs i la segona posició 
final de la Lliga Catalana de Duatló.

En categoria masculina, per la 
seva banda, remarcar la 17a po-
sició absoluta d'Albert Jiménez, 
seguit per Vicenç Castella, que va 
finalitzar en 19a posició, l'incom-
bustible José Luís Cano, que va ser 
25è, Quim Iturralde en 29a posi-
ció, Álvaro Rance al lloc 39 i Oriol 
Bruguera el 71. La suma dels seus 
temps va permetre aconseguir una 
molt meritòria cinquena plaça en 
el Campionat de Clubs. I amb la 
suma dels darrers punts que tam-
bé permetria aconseguir repetir 
en cinquena posició definitiva a la 
Lliga Catalana de Duatló.

La Sirena CN Mataró ja coneix 
rival per a la semifinal de la 
Copa LEN

Les jugadores de La Sirena CN 
Mataró, Marta Bach i Helena Lloret, 
van participar el passat cap de set-
mana en la fase final d'una nova 
competició a nivell de seleccions, 
l'Eurocup LEN, que es va dispu-
tar a Pontevedra. I van obtenir el 
bronze formant part de la selecció 
espanyola, evidentment formada 
quasi en la seva totalitat per juga-
dores catalanes, amb majoria del 
CN Sabadell.

En la semifinal, després d'un par-
tit molt dur, Espanya va perdre per 
8-9 davant Rússia i l'endemà en el 
partit pel tercer i quart lloc Espanya 
va derrotar per 9-3 a Holanda, on 

Marta Bach i Helena Lloret bronze 
a l'Eurocup LEN de seleccions

hi jugava la portera de La Sirena, 
Debby Willemsz. En cap dels dos 
partits les "sirenes" van poder mar-
car cap gol.

El títol se'l va emportar Grècia, 
que va derrotar Rússia a la final 
per 9-8.

El dimarts tornen a jugar a 
Pontevedra en partit de Lliga 
Mundial davant Hongria.

La Sirena ja coneix rival 
a la Copa LEN a Mataró
En la Final a Quatre de la LEN dels 
pròxims 13 i 14 d'abril, l'equip de La 
Sirena CN Mataró se les haurà de 
veure amb el Dunaujvaros hongarès 
en semifinals buscant plaça per a la 
final. L'altra la jugaran Olympiakos 
del Pireu i Padova.

Torrejón i Ouahabi, 
a per les semis

Les mataronines Marta Torrejón 
i Leila Ouahabi, que juguen al 
Futbol Club Barcelona, van dispu-
tar aquest passat dimarts el partit 
d'anada de quarts de final de la 
Champions League davant l'Olym-
pique de Lyon, actual campió de la 
competició.

Les blaugranes van caure per 
2-1, deixant l'eliminatòria oberta 
pel partit de tornada d'aquesta 
setmana a Barcelona. 

Les jugadores celebrant el gol. | FCB
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 La Llar d’Infants Anca celebrarà 
una jornada de portes obertes el 
proper dissabte 7 d'abril de 10 a 
13hs, perquè pares i mares cone-
guin de ben a prop la singularitat 
d’aquest centre, conegut per tre-
ballar amb anglès entre els 0 i els 
3 anys, gràcies a la metodologia 
Total English Teaching (TET). I 
per tant, també és el dia ideal 
per poder respondre els dubtes 
habituals que genera:
Des de quina edat ensenyen 
l'anglès als nens? Es comença 
amb nens des dels 4 mesos, per-
què és quan comencen a com-
prendre significats de paraules. 
Com més aviat millor, ja que els 
nens poden aprendre qualsevol 
idioma estranger naturalment, al 
mateix temps que la seva llengua 
materna.
No són molt petits? Com més 
aviat estiguin exposats a la llen-
gua estrangera millor, ja que les 
connexions neuronals que no es 
fan servir a certa edat, es perden 
per sempre.
Què pot aprendre un nadó? 
Durant els primers anys de vida 
es forma el mapa neurològic au-
ditiu. És en aquest moment quan 
es graven els sons de l'idioma. Per 
tant, com més aviat hagin après 
una segona llengua, la faran ser-
vir amb més facilitat.

Les FAQ d'Anca: per 
què una llar d'infants 
en anglès?

Publicitat
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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 

Coco  12:15           [dl.-dj.] 16:30

El justiciero  12:15  16:00  18:20  20:10  22:30  00:30

Ready player one  

 12:00  12:30  16:10  17:05  18:05  19:05  21:00  22:00  23:00  00:00

 [exc. dm.] 20:00          [dm. VOSE] 20:00          [VOSE] 12:20

El aviso 16:00  21:50  00:50

Pacifi c Rim: Insurrección 12:10  16:30  19:00  00:30       

 [exc. dm.] 21:30          [dm. VOSE] 21:30

Peter Rabbit 12:15  16:00  18:10  19:15        [dl.-dj.] 17:00

Tomb Raider 12:00  16:35  19:10  21:45  00:00

La Tribu 12:15  16:00  18:05  20:40  22:45  00:50

Maria Magdalena 12:10

Loving Pablo 00:00          [dm.-dj.] 16:20     

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

Winchester 22:20  01:00

El hijo de Bigfoot  12:15           [dl.-dj.] 17:00

Gorrión rojo 18:50  21:40  00:00        [dl.-dj.] 16:00

Sin rodeos 20:20

Black panter 20:40  23:30

La forma del agua 19:50   

El cuaderno de Sara   00:20       [dm.-dj.] 16:30

Tres anuncios en las afueras 21:30

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

El cuaderno de Sara 18:00 (31 març , 1 i 2 abril) 

 20:15 (2 abril)

Los archivos del Pentágono 20:15 (31 març i 1 abril)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

El justiciero  16:00  18:00  20:30  22:30

Ready player one  16:00  18:00  19:00  20:45  22:00

Pacifi c Rim: Insurrección 16:00  20:30  22:40

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

Tomb Raider 16:00  18:10

La Tribu 18:15  20:30  22:30

El insulto 20:30

Un pliegue en el tiempo 16:00

Winchester 22:30

Sin rodeos 16:00

Gorrión rojo 19:45  22:00

El hijo de Bigfoot 16:15

La forma del agua 18:15  20:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  Partint de l’estètica del videojoc, 
‘Tomb Raider’ incorpora ara un 
canvi de paradigma amb recanvi 
de protagonista. De la sofi stica-
ció, l’espectacularitat i els atributs 
d’una superheroïna, gentilesa del 
cos tan voluptuós com sintètic 
d’Angelina Jolie, passem ara a la 
noia senzilla amb prestacions més 
humanes, especialment les virtuts 
atlètiques. Aquesta renovada Lara 
Croft va a càrrec ara d’una jove més 
terrenal, interpretada per l’actriu 
sueca Alicia Vikander.  

‘Tomb Raider’ desemboca així 
en una certa aventura de regust 
neoclàssic, amb acció de vella es-
cola, a l’estil revisionista d'Indiana 

Les noies són guerreres

Jones. És un passatemps tant dis-
tès com discret, sense cap atractiu 
destacable, llevat d’una entretin-
guda seqüència amb Lara Croft en 
un rovellat bombarder sinistrat 
encallat en una cataracta. També 
un fi lm que demostra les seves li-
mitacions, amb una impotència 
manifesta, quan intenta esbossar 
un component melodramàtic a re-
molc de la dolorosa relació amb un 
pare absent. Al fi nal, en paraules de 
la imprevista 'saltarina', resta un 
l’eslògan característic que empeny 
al moviment i a nous desafi aments 
i reptes, la frase “tinc feina a fer”. 
Així assistim al naixement d’una 
nova heroïna nascuda per córrer.

  

Pregunta de la setmana
De quin conegut personatge de 
còmic ha dirigit una pel·lícula 
Steven Spielberg?

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

Resposta del núm. 1812
"Angelina Jolie"

Guanyadors:
• Júlia Fernández Castells
• Alberto Menendez

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

Crítica de ‘Tomb Raider’, de Joan Millaret - AMIC

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018

EL JUSTICIERO

La família d'un cirurgià molt famós, en 
Paul, és atacada a casa seva de manera 
inesperada. Ell sent una gran necessitat 
de venjança i decideix buscar als agres-
sors. A partir d'aquí, es pren la justícia 
per la seva mà sense miraments. 
Direcció: Eli Roth
Intèrprets: Bruce Willis,  Vincent 
D'Onofrio,  Elisabeth Shue
107min

COSAS DE LA EDAD

L'actor i director de cine Guillaume Ca-
net té tot el desitjat: èxit, diners, un fill 
i una dona fantàstica. Un dia una jove li 
fereix l'orgull quan li diu que és un vell i 
que ja no és un actor desitjat. Una comè-
dia francesa autoparòdica.  
Direcció: Guillaume Canet
Intèrprets: Guillaume Canet,  Marion 
Cotillard,  Johnny Hallyday
123min

BARBARA

Un director es proposa fer un biopic 
sobre la cantant Barbara. El director 
i l'actriu treballen conjuntament. Una 
pel·lícula dramàtica premiada al Festival 
de Cannes, al Festival de Sevilla i als 
Premis César. 
Direcció: Mathieu Amalric
Intèrprets: Jeanne Balibar,  Mathieu 
Amalric,  Vincent Peirani
98min

EL CLUB DE LOS BUENOS 
INFIELES

Quatre amics s'adonen que els seus ma-
trimonis són un fracàs perquè estimen a 
les seves esposes però no les desitgen.  
Crearan el Club dels infidels per viure 
aventures i recuperar el desig.
Direcció: Luis Segura
Intèrprets: Fele Martínez,  Jordi Vilches,  
Hovik Keuchkerian
85min

EL CAIRO CONFIDENCIAL

En Noredin és un detectiu corrupte que 
vol fer-se ric i que té un futur brillant 
com a policia. L'envien a un hotel on han 
descobert el cadàver d'una dona con-
nectada amb l'elit d'El Caire. Ell haurà de 
prendre decisions transcendentals. 
Direcció: Tarik Saleh
Intèrprets: Fares Fares,  Tareq Abdalla,  
Yasser Ali Maher
106min

READY PLAYER ONE

En Wade és un adolescent de l'any 1950 
que busca evadir-se del món real a tra-
vés d'una utopia virtual: Oasis. El seu 
creador, abans de morir, ofereix la seva 
fortuna i el futur de l'empresa a qui trobi 
el tresor a través d'Oasis.
Direcció:  Steven Spielberg
Intèrprets: Tye Sheridan,  Olivia Cooke,  
Ben Mendelsohn
140min
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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)

Serà bo comptar fins a deu abans 

de parlar. Moment una mica tens. Et 

pots veure impel·lit a mostrar el teu 

caràcter, però cal conservar la calma 

per arribar allà on vols.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si no ho has fet ja, compra't una agen-

da. El teu temps ara pren una dimensió 

diferent i necessitaràs organitzar-te 

per poder donar cabuda a tot el que 

es pot presentar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Vius possiblement, un període d'es-

pera en assumptes de la llar. Si havies 

planificat una reforma, pots haver 

de posposar-la per haver de posar 

diners en un altre sector.

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

El sector familiar es troba sotmès a 

transformació. Es poden donar si-

tuacions emotives amb les quals no 

comptaves. Sentiràs que quelcom 

invisible et porta per camins nous.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Pots trobar-te espiant a la parella. És 

possible que vulguis obtenir certa in-

formació i això t'arribi a obsessionar 

una mica. Ara prefereixes moure't 

des de l'ombra.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La salut és el primer. Si acumules 

angoixa o estrès al cap del dia, cerca 

la manera d'alliberar-te. Si la parella 

passa per un moment difícil, escolta-

la bé abans de parlar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

El sector de la salut demanda atenció 

i manteniment. Et mous entre posar 

límits i estructura o bé oferir novetats 

adequades a la situació del mercat 

laboral. Moment d'espera.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

No hi ha canvis substancials sense 

vivències profundes. Algunes perso-

nes del signe es mouen entre viure 

l'afecte de manera lliure i oberta o 

iniciar una relació de parella.

Bessons (21/5 al 21/6)

La família segueix ocupant bona part 

de la teva atenció. En aquest moment 

t'agradaria aproximar lligams i orga-

nitzar un àpat que et posi en contacte 

amb persones del passat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots trobar-te patint les conseqüèn-

cies d'alguna mentida i que no saps 

com gestionar. Si ho arregles d'alguna 

manera, millor. La teva consciència 

estarà més tranquil·la.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Possibles dubtes en el sector de la 

llar. Algunes persones del signe es 

poden veure en la situació d'haver 

de canviar de residència i això genera 

inquietuds i malestar.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Trobes plaer i bones oportunitats 

en la vida social. El misticisme i la 

sensibilitat et poden proporcionar 

moments genials. Trobaràs inspiració 

allà on altres no veuen res.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

http://www.ferreteriacandau.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

• 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:
ÒSCAR ORTEGA GÀLVEZ

concursos
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Un tresor 
verd del 
Maresme
Gastronomia: Laia Mulà

 El pèsol és un aliment d’alta 
qualitat que protagonitza recep-
tes i cites gastronòmiques. Si al-
gun aliment té segell maresmenc, 
aquest és ens dubte el pèsol. Es 
tracta d’una llavor nascuda d’una 
plata de la família de les llegumi-
noses que es pot menjar en molts 
plats diferents i que té un paper 
protagonista en diversos munici-
pis del Maresme. 

Així doncs, per exemple, Mataró 
està celebrant actualment les XXI 
Jornades del Plat de Mataró, una 
recepta que conté pèsols. També 
Llavaneres i Caldes d’Estrac orga-
nitzen activitats i festes dedicades 
a aquest aliment d’alta qualitat i 
un sabor de primera.

Les propietats
Els pèsols destaquen per un con-
tingut alt en vitamines del grup 
B, vitamina C, proteïnes, hidrats 
de carboni d’assimilació lenta i 
minerals com el calci, el ferro, el 
potassi. Cal destacar que, tot i ser 
de la família de les lleguminoses, 
contenen propietats pròpies de 
les verdures i que, per tant, estan 
a cavall entre les dues famílies. I 
per tant té els benefi cis de totes 
dues. 

El pèsol

taulataulaA taulataulataulataula

Tot a taula 1,2 1814.indd   1 27/03/2018   20:00



EL PÈSOL

com l'escollim?com l'escollim?com l'escollim?
A l’hora de comprar-ne cal tenir en compte:

    1. Que les beines siguin gruixudes, llises 
i d’un verd intens.

    2. També cal vigilar de no escollir tavelles planes 
ni arrugades.

    3. Per tenir-ne 1 kg de desgranats se n’han de comprar 
entre dos i tres quilos amb beina

4. La tavella ha de ser ferma i en obrir-la ha de ser 
humida per dins.

    5. Com més petits siguin els pèsols, més tendres 
i gustosos són al paladar.

Una festa amb 
Denominació 
d’Origen
A Sant Andreu de Llavaneres 
organitzen la Festa del Pèsol, 
que enguany arriba a la 19a edi-
ció. Tindrà lloc entre el 13 i el 15 
d’abril i es podran gaudir de de-
gustacions de diversos aliments. 
A més, recentment han manifes-
tat la seva voluntat d’obtenir la 
Denominació d’Origen Protegida 
del pèsol garrofal de Llavaneres per 
fer valdre els atributs i la qualitat 
d’aquest producte. Per aconse-
guir-ho han impulsat les actuaci-
ons pertinents des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica.

24a Pesolada de 
Caldes d’Estrac 
Una altra cita gastronòmica per 
excel·lència al Maresme és la 
Pesolada de Caldes d’Estrac, una 
jornada que es troba en marxa i 
que enguany celebra la seva 24a 
edició. Els comerços i restauradors 
de la vila durant els mesos de març i 
abril estan oferint un menú especial 
amb el pèsol al capdavant. A més, 
ja és la tercera vegada que acom-
panyen aquesta cita de la Mostra 
de Videopèsols, una convocatòria 
dirigida als creadors de la zona per-
què presentin obres de vídeo amb 
el pèsol com a element comú.

Tota la comarca 
aposta pel pèsol

El 'Plat de Mataró':
Les XXI Jornades del Plat de Mataró 
tenen la sípia amb pèsols i patates com 
a plat central, el qual es pot degustar 
a un total de 10 restaurants de la ciu-
tat fins al dia 30 d’abril. Aquests són el 
Caminetto, Auto d’Ara, Iluro, l’Harmonia, 
La Girella, La Nova Rosaleda, el Mundial, 
Nou Daxana, Nuus (Hotel Atenea) i Pins 
Mar de Llavaneres.

núm.1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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Mona clàssica

sugarbibigf

focusnfl ow s3rgicomas81

guanya
el premi de
espinaler

guanya
el premi de
hapo

guanya
el premi de
EL PATI GUANYABENS

"Cupcakes te matxa, sense 
gluten sense sucre"

"Preparando un taller con esta pedazo 
merienda"

"Dinar de closques"

CONCURS

#totataula

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

Menú per a 2 persones a 
La Burguesa.
Centre Comercial Mataró Parc

Menú degustació per a 
2 persones (divendres nit) 
a Mueta.
Via Europa, 17. Mataró.

Aquesta setmana tenim tres premis més!

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

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 l'etiqueta #totataula

Cada setmana som més els membres de la 
comunitat #totataula i més variades les foto-
grafi es que entren a optar als premis.

Des del jurat, conformat per l'equip de foto-
grafi a del Tot, valorem l'originalitat, la quali-
tat d'imatge i la pluralitat d'ingredients i ele-
ments visuals en les fotografi es. 

AA taula
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Mona clàssicaMona clàssica

de brioix
i ous dursi ous durs

INGREDIENTS  (2 MONES):
• 1/2 kg de farina de força
• 100 g de sucre
• 1 cullerada sopera de mel
• 1 pessic de sal
• 75 g de mantega pomada
• 35 g de llevat fresc de forner
• 3 ous
• una tasseta petita de llet
• pell de mitja llimona i pell de 

mitja taronja ratllades
• 1 ou per a pintar la mona
• 3 ous durs (o tants com se 

n’hi vulguin posar per deco-
rar la mona)

• una mica de sucre per a tirar 
per sobre la mona

• Per a aromatitzar: aigua 
de tarongina o una mica 
d’anís 

PREPARACIÓ:
1. En un bol gran, hi posem 

el sucre, la pell ratllada de 
llimona i de taronja, l’aigua 
de tarongina (o l’anís), un 
pessic de sal i tres ous. Ho 
barregem tot.

2. Mentrestant, escalfem un 
mica la llet i hi desfem el 
llevat fresc.

3. Hi afegim la pasta, el llevat 
i la mantega pomada. Ho 
remenem sense parar amb 
l’ajuda del batedor.

TEMPS:

3:15h

DIFICULTAT:

Difícil

recepta de: Neus Cuscó

LA RECEPTA
QUE NO FALLA

4. Hi afegim la farina. Ho conti-
nuem remenant. Quan la pas-
ta es desprèn de les parets del 
bol, la traiem i la col·loquem 
al marbre. La pastem durant 
un quart d’hora o vint minuts. 
Quan la pasta és ben compac-
tada i no s’agafa a les mans, 
en fem una bola i la deixem 
reposar, tapada en un lloc que 
no li toqui l’aire, durant mitja 
hora.

5. Quan la pasta hagi doblat el 
volum, li donem forma de tor-
tell i la col·loquem a la safata 
del forn, a sobre d’un paper 
vegetal. Hi col·loquem els ous 
durs que vulguem a sobre i 
pintem la mona amb ou batut. 
Agafem sucre, el barregem 
amb una goteta d’aigua i en 
tirem la barreja pel damunt de 
la mona.

6. La fem reposar dues hores 
abans d’enfornar-la.

7. La posem al forn preescalfat a 
190°. En un racó, hi deixem un 
bol petit amb aigua.

8. Tenim la mona de 20 a 25 mi-
nuts al forn. Si veiem que s’ha 
de daurar massa, la cobrim 
amb paper d’alumini.

9. Un cop cuita, la traiem i la 
deixem refredar. Després la 
guarnim com ens agradi.

NIGIRI SAKE 
TERIYAKI 

Salmó fl amejat amb salsa 
teriyaki i tobiko red (2 u.)

HAPO SUSHI A CASA

www.hapoweb.com 

Servei a domicili a: 
Mataró, Argentona, 
Cabrera / Llavaneres, 
Arenys de Mar / 
Arenys de Munt, 
Canet / Caldetes i 
St . Vicenç.

RECOMANA:

Compra de forma fàcil, ràpida 
i amb la màxima seguretat 
tot l'ampli catàleg de Hapo. 

En aquesta app per a dispositius 
android o IOS pots veure el pro-
ducte real, amb els ingredients, 
quantitats, al·lèrgens, plats especi-
als per a vegetarians, sushi sense 
gluten, etc. Aquesta app fi delitza 
la compra mitjançant moneda 
virtual pròpia, els "Hapo Coins"

Els Hapo Coins són la moneda 
virtual de "Hapo Sushi a casa". 
Pots acumular el 10% de les te-
ves compres online de diumenge 
a dijous i s'aniran sumant a la teva 
guardiola virtual. Amb aquests 
"hapo coins" podràs pagar qualse-
vol compra  (comanda mínima de 
15 euros / 15 coins) o regalar-los.

HAPO SUSHI A CASA

www.hapoweb.com 

Servei a domicili a: 
Mataró, Argentona, 
Cabrera / Llavaneres, 
Mataró, Argentona, 
Cabrera / Llavaneres, 
Mataró, Argentona, 

Canet / Caldetes i 

L'App: 
Hapo Sushi 
a casa

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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25 anys dels Dimarts del Llimoner
L'Ateneu de la Fundació Iluro acull la mostra amb obres de 31 artistes mataronins  
que han participat d'aquest grup

Art: Laia Mulà

 Un total de 53 peces de 31 artistes diferents, així 
com un ampli recull de documentació per conèixer 
l'activitat del col·lectiu 'Els Dimarts del Llimoner', 
és el que es pot veure ja a l'exposició de l'Ateneu 
Fundació Iluro. Aquesta es proposa commemorar 
els 25 anys del col·lectiu recordant les seves expo-
sicions i obres, així com l'activitat desenvolupada 
des dels inicis.

La mostra ja es pot visitar a la planta baixa de 
l'Ateneu i estarà disponible fins al 29 d'abril. A més 
de veure les obres, el públic pot gaudir de les acti-
vitats complementàries: com un concert el dimarts 
3 d'abril a les 19.30h  o la presentació del catàleg de 
l'exposició el dia 17 d'abril a les 19.30h.

Un grup d'artistes i escriptors maresmencs
El col·lectiu 'Els Dimarts del Llimoner' és un grup 
d'artistes i escriptors de la comarca que va ser creat 
l'any 1992. En els seus inicis, era una tertúlia for-
mada per una colla d'amics aficionats a disciplines 
artístiques com la poesia i la pintura i que es reu-
nien a la seu de l'Associació ProArtPenta, al carrer 

Massevà. Allà també organitzaven concerts, expo-
sicions i recitals de poesia. En els seus inicis el grup 
estava integrat per Carlos Soriano, Manuel Patricio, 
Manuel Contreras, Salva Soler, Pepe Novellas, Joan 
Font Illamola “Foni”, Artur Palomer “Pal”, Josep M. 
Rovira Brull, Raúl Capitani, Pere Viada, Ricard Jordà 

i Miguel F. Benítez. Al llarg dels anys, el col·lectiu 
ha comptat amb col·laboracions d'artistes, músics 
i poetes que han participat en les seves propostes.

Sense Els Dimarts del Llimoner, doncs, no es pot 
entendre l'art mataroní del darrer quart de segle i 
en les seves tertúlies i actes hi han participat pràc-
ticament tots els millors pintors i artistes de finals 
del segle XX i inici del XXI a la ciutat.

Grup variat

L'entitat ha estat el 
punt de trobada de 
diferents generacions 
d'artistes locals

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Arriba la cinquena 
edició del cicle 'A la 
vora del jazz' durant 
aquest abril

Tot cultura ob llimoner.indd   1 27/03/2018   10:50



Música: Laia Mulà

 La Direcció de Cultura de l’Ajun-
tament de Mataró i l’Associació 
Jazz Maresme organitzen el cin-
què cicle de 'A la vora del jazz', el 
festival de referència al Maresme 
de jazz. Amb concerts d’artistes 
internacionals, nacionals i locals, 
el cicle compta amb una progra-
mació de qualitat que combina-
rà concerts a espais mataronins 
com el Casal de l’Aliança, el Celler 
Castellví, la plaça Santa Anna o la 
Sala Clap. En total, es podrà gaudir 
de sis concerts de primera entre 
els dies 15 de març i el 26 d’abril 
de 2018.

El cicle es proposa donar con-
tinuïtat a la voluntat de l’Associ-
ació Jazz Maresme de difondre 
aquest gènere musical, tasca que 

Arriba la cinquena edició del cicle A la vora del jazz 
amb sis concerts entre el 15 de març i el 26 d’abril  

ja realitza a través de jam sessi-
ons cada segon dijous de mes i 
amb altres activitats relacionades 
amb el jazz. 

La programació
El primer concert del cicle ja va 
tenir lloc el passat dijous 15 de 
març a la Sala Clap i va ser una 
jam session amb els membres de 
l’Associació Jazz Maresme i Jordi 
Nogueres, guitarrista maresmenc.

El diumenge 8 d’abril serà el torn 
d’un doble concert a la plaça Santa 
Anna, una actuació de la mà de la 
Big Band de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró (EMMM) i una 
altra de la Dixie Rue del Percebe. 
Aquesta segona banda, vinguda 
de Saragossa, compta amb més 
de 20 anys d’experiència en el jazz 
tradicional.

Jazz nacional, internacional i local a Mataró 

Gerard Nieto Reunion Three presentaran disc al Casal de l'Aliança Daniel Ferrer 

La setmana següent, el 12 d’abril, 
el Casal de l’Aliança acollirà el trio 
Gerard Nieto Reunion Three, que 
presentaran el seu primer treball 
discogràfi c titulat Reunion Blues. 
Nieto és una de les alma mater de 
Jazz Maresme

Al Celler, més íntim
El quart concert del cicle tindrà lloc 
al bonic espai del Celler Castellví 
i serà el 14 d’abril en format ver-
mut jazz. La formació escollida en 
aquesta ocasió és Wax & Boggie 
Trio, un dels millors formats del 
panorama del Blues, del Rhythm 
& Blues i del Boogie Woogie. 

El 19 d’abril la Big Band Jazz 
Maresme tocarà al Casal l’Alian-
ça compartint espai amb l’italià 
Francesco Cafi so. Per últim, el cicle 
tancarà amb Urbix de Rita Payés i 
Eudald Payés, dos germans que van 
apostar per formar un quintet amb 
tres músics més per portar als esce-
naris una visió pròpia de la música.

Un cartell mataroní
Seguint la tradició, el cartell del fes-
tival ha estat elaborat per un artista, 
enguany el mataroní Pol Codina.
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Setmana Santa: Cugat Comas

 Fa més o menys pendent Les 
Espenyes que Les Escaletes? La 
resposta a aquesta pregunta va 
ser motiu de conversa aquest 
Diumenge de Rams al vespre en-
tre la molta gent que assistia al 
moment culminant de la Processó 
del Prendiment. Molta, però menys 
gent. El canvi forçat del recorregut 
de la principal sortida processional 
de Jesús Captiu va canviar la fi so-
nomia d'aquest moment tan espe-
cial. El vial és més ample però de 
públic als costats n'hi cap menys. 
La placeta de Sant Joan permet 
una perspectiva de les Escaletes 
que el Carrer de l'Hospital nega a 
tanta gent. Les Espenyes tenen un 
petit descans –el que en ciclisme 
se'n diria un fals pla– però els pro-
tagonistes alertaven que els seus 
últims metres potser “piquen” més 
i tot. El fet és que els Armats amb la 
seva biga primer i el pas del Captiu 
després, van pujar Les Espenyes. 
Estrena feta. I altre cop emoció 
entre els portants i el públic.

De públic, precisament, n'hi ha-
via menys que en anys anteriors 

La pluja de dissabte fa la guitza a la Setmana Santa mataronina i fa suspendre 
la Passió i la Processó de la Coronació  

ja a la Plaça de Santa Maria. Algun 
habitual recordava que el cel ame-
naçador o la prèvia, en forma d'un 
dissabte amb un temps horrible, 
no hi devia ajudar. En aquest mo-
ment especial mai hi fallen mem-
bres de confraries amigues de fora 
de la ciutat. La representació del 
Prendiment va seguir el guió ha-
bitual, ple de detalls que el con-
verteixen en quelcom especial, 
des de l'escena del sanedrí a com 
els mateixos portants deixen Jesús 
sol, emulant el que s'explica que 
van fer els apòstols.

Amb els Armats
Acte seguit apareixen els Armats, 
amb l'home pres, per fer-lo ostat-
ge. Ells van obrir tot el camí de la 
Processó, seguint bé la previsió 
horària, amb un cel defi nitivament 
calmat. Enguany es buscava que els 
Soldats de Pau i el misteri es com-
penetressin millor, quadres d'uns 
i evolucions musicades de l'altre, i 
durant bona part del recorregut va 
ser així. Finalment en un moment 
determinat va haver-hi un malen-
tès, i tot plegat va acabar amb els 
Armats a pas lleuger marxant de la 

El Prendiment, amb menys gent de públic, 
s'estrena a Les Espenyes 

Jesús Captiu pujant la Baixada de Les Espenyes Daniel Ferrer 

processó. I Jesús Captiu entrava a 
les onze tocades a Santa Maria, la 
seva seu canònica, en el moment 
epíleg del dia de Rams.

Pluja empipadora
La pluja de dissabte va ser empi-
padora amb la programació de 
la Setmana Santa provocant la 
suspensió de la Passió, a càrrec 
dels Armats a l'Hort del Rector i la 
processó de la Coronació d'Espi-
nes. Desil·lusió entre els confrares 
d'aquest pas, que havien de cele-
brar precisament al carrer les tres 
dècades seguides de presència a 
les processons mataronines. 

Canvi a Les Espenyes

El canvi de Les Escaletes 
per Les Espenyes venia 
forçat per les obres que 
inutilitzen tot un dels late-
rals de la Baixada habitual 
de l'acte

El Prendiment tornarà a 
Les Escaletes quan acabin 
les obres

Cultura
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Les millors imatges del Prendiment

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel
Ferrer
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Una guerra de coixins 
festiva a Mataró
Costadescans i la UBM organitzen aquesta activitat amb 
400 coixins que tindrà lloc el dissabte 7 d'abril a la tarda

Empreses: Redacció

 El pròxim dissabte 7 d’abril a les 
sis de la tarda els mataronins i ma-
taronines tindran una cita d’allò 
més divertida i festiva a la plaça 
de les Tereses: una gran guerra de 
coixins. La iniciativa neix de la mà 
de Costadescans amb el suport or-
ganitzatiu de la Unió de Botiguers 
de Mataró (UBM). Els promotors 
han organitzat aquesta activitat en 
el marc de l’International Pillow 
Fight Day o Dia Internacional de 
la Lluita de Coixins, que se cele-
bra arreu del món al voltant del 4 
d'abril, i es proposen promoure la 
ciutat i el seu comerç. La proposta 
comptarà també amb un speaker i 
música festiva i permetrà a tots els 

assistents alliberar l’estrès, gaudir 
d’una dinàmica diferent i innova-
dora, i desconnectar.

400 coixins
Les guerres de coixins que han 
tingut lloc fi ns ara a altres ciutats 
es feien amb coixins que cadascú 
portava de casa seva. En aquest 
cas, però, Costadescans s’ocupa 
de proporcionar ni més ni menys 
que 400 coixins de la marca Moshy 
fets especialment per aquesta oca-
sió i que, en acabar, els assistents 
podran endur-se a casa. Aquests 
coixins compliran els requisits es-
tablerts per la normativa que vol 
garantir la seguretat dels assistents 
evitant les cremalleres i els objec-
tes que poden fer mal.

La guerra de coixins és una ac-
tivitat festiva, dinàmica, familiar 
i divertida que ja se celebra a di-
verses ciutats europees i america-
nes i que serà la primera vegada 
que es podrà veure a Catalunya. 
Amb aquesta idea, Costadescans, 
l’UBM, l’empresa col·laboradora 
Moshy i el grup Drivim Citroën 
Mataró, volen promoure el pe-
tit i mitjà comerç del centre de 
Mataró. Pel que fa al grup Drivim 
Citroën Mataró hi donarà suport 
exposant dos models de cotxe du-
rant l’activitat a la plaça de les 
Tereses. Aquests seran el Citroën 
C3 Aircross i el Citroën C4.

Mesures de seguretat
A més de participar amb els coi-
xins fets per a l’ocasió, els assis-
tents han de conèixer les normes 
de l’activitat: evitar portar ulleres, 
no impactar cap coixí als ulls dels 
companys i participar amb seny. 
Per participar-hi no serà necessari 
inscriure’s.

 Àlex Gomà 

AMB EMPENTA

www.costadescans.com
PLAÇA DE LES TERESES, 34, MATARÓ - TEL. 93 798 53 60
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Els hotels, pendents del 
temps per Setmana Santa
L’ocupació al Maresme ronda el 90 per cent en un dels 
períodes vacacionals més importants de tot el calendari 
anual

Iniciatives: Laia Mulà

 Els establiments hotelers de 
la costa a l'entorn de Barcelona 
aquests dies estan atents a la infor-
mació meteorològica sobre l'evo-
lució del temps per assegurar una 

millora de les previsions d'ocupa-
ció. Els propietaris dels hotels de 
tres estrelles del Maresme esperen 
una ocupació del 86% mentre que 
els hotels de quatre estrelles tre-
ballen amb una previsió del 92%. 
Jordi Noguera, president del Gremi 

d'Hostaleria del Maresme, ha re-
conegut que les previsions aquest 
any venen molt marcades per la 
climatologia i per l'onada de fred 
que s'està registrant aquests dies 
previs a la Setmana Santa.

Aquest fred i neu d'última hora 
“no ajuda gens ni mica” i per tant 
aquests dies estaran “pendents de 
la climatologia” que és de totes to-
tes “el fre” per animar les reserves 
d'última hora de la gent que ara per 
ara manté les seves preferències 
per la muntanya més que per la 
platja. Noguera afi rma que aquest 
índex d'ocupació que es preveu 
és similar a l'ocupació que es va 
registrar l'any passat.

Contra la baixada de preus
En relació amb els preus i a la de-
cisió de baixar-los per part d'al-
guns empresaris per fer front als 
efectes de la crisi política catalana, 
Noguera creu que seria un error 
reduir els preus a la comarca del 
Maresme després de l'esforç in-
versor que acumulen els empre-
saris de la comarca per millorar 
les instal·lacions hoteleres i situ-
ar-les amb un alt nivell competi-
tiu.  Noguera afi rma que “seria una 
equivocació reconduir a la baixa els 
preus quan s'està assumint fortes 
inversions per millorar els serveis 
i la qualita” de les instal·lacions. El 
president recomana no caure en el 
“nerviosisme” i aposta per mante-
nir la tendència dels últims anys 
de moderat increment de preus.

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

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA
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Amb Empenta

Dos dies en moviment amb Fitness Factory
Els dies 6 i 7 d’abril la plaça Santa Anna acollirà diverses 'màster class' esportives
dins la campanya ‘Let’s move for a better world’

Activitats: Laia Mulà

  ‘Let’s move for a better world’ és 
l’eslògan d’una campanya mundial 

que es proposa lluitar contra l’obe-
sitat i els estils de vida sedentaris, 
cada vegada més freqüents, i que 
s’emmarca dins el Dia Mundial 

de la Salut i l’Activitat Física. És 
per això que Fitness Factory ha 
impulsat, dins aquesta iniciati-
va, dos dies plens d’activitats en 
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moviment per animar als usuaris 
del gimnàs, als amics, familiars i a 
tots els ciutadans a fer més activitat 
física. Per augmentar la visibilitat 
de la campanya, les activitats tin-
dran lloc a la plaça Santa Anna el 
divendres 6 d’abril a la tarda i el 
dissabte 7 al matí. Es podrà gaudir 
de classes obertes diverses com, 
per exemple, de body balance, 
hip-hop infantil o zumba.

La programació
Les activitats esportives tindran 
inici amb una màster class de 
Body Balance d’una hora, que 
tindrà lloc el divendres a les 18h. 
Seguidament, de 19h a 19.30h es 
podrà gaudir d’una classe espe-
cial de hip-hop infantil. La tarda 
finalitzarà amb una màster class 
d’una hora de Sh’bam, una nova 
activitat artística que es basa en un 
ball senzill però sexy i que ajuda a 
posar-se en forma amb diversió.

El dissabte a les 10h del matí 
començarà una nova jornada 

amb una màster class de Spinning 
d’una hora i mitja de durada. 
Seguidament, d’11.30h a 12h, 
tindrà lloc una màster class de 

Jumping. Per acabar el ‘Let’s move 
for a better world’, dissabte 12h a 
13h es podrà gaudir d’una màster 
class de Zumba.

 
El Dia Mundial de la Salut i l’Activitat Física se celebra anual-
ment des de l’any 2002 el dia 6 d’abril i vol promoure l’esport 
i el moviment per posar fi als hàbits de vida sedentaris. Cal 
destacar que és una celebració organitzada per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS).

Un dia per l’esport

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril de 2018
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L’OUTLET DE TÈXTIL PER A LA LLAR
De dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 15 a 18h
Pàrquing exclusiu clients 
Telf. 93 754 18 17

Camí del Mig, núm. 20. Sector Industrial Camí del Mig. Cabrera de Mar. Barcelona 

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
ARGENTONA. Nau en lloguer de 
500m2 mes pati. 1.850€/mes. 
Informi´s 93.798.00.50
CABRERA DE MAR. Nau en venda 
de 1.450m2 amb ofi cines. Informi´s 
93.798.00.50
TEIA. GRAN OCASIÓ!! Nau en venda 
de 236m2. Informi´s 93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

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
LLOGO HABITACIÓ A dona. 
93.512.64.79

TREBALL

SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar 
un dinero extra. Buscamos chicas 
de 16-50 años para formarlas en el 
departamento de atención al cliente 
en nuestra compañía. No se requiere 
experiencia, sólo ganas de aprender. 
692.307.221 Sra. Isabel Gallego
COMPAÑÍA CREADA EN el 2009 
con más de 50 personas en planti-
lla, busca personal para crecen en 
todos los departamentos. Alta SS 
y formación a cargo de la empresa 
si quieres un gran futuro llama al 
691.238.805
SE PRECISAN ENCARGADAS para pi-
so de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad, turnos ro-
tativos, fi nes de semana y festivos. 
Alta en la S.S. Buen sueldo más co-
misiones. 625.511.066
S'OFEREIX NOIA per fer de cangur 
als matins. Disponibilitat setmana 
Santa tot el dia. 654.628.332
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA 
gent gran, nens. Referencies. 
722.200.863
S'OFEREIX NOIA per fer de cangur 
als matins. 654.628.332
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.420.455
BUSCO LIMPIEZA. 667.976.466
CERCO FEINA neteja i cuidar perso-
nes grans a domicili. Experiència 13 
anys. 663.592.162

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo 
interna. 698.394.928
BUSCO TRABAJO cuidado mayores, 
niños, limpieza. 688.358.867

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
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
PALETA. 697.685.580  
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
698.645.233 WhatsApp

· 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...

núm. 1814 del 29 de març al 5 d'abril del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad.610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
ADVOCAT JORDI-JOAN CALÀBIA i 
REIXACHS ABOGADO jcalabia@icab. 
cat. 689507937
CALELLA. QUIROMASAJISTA 
DIPLOMADA. Horas concertadas. 
610.465.865
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
PALETERÍA. 629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
MASAJES RELAJANTES. C/Nápoles. 
688.578.490
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598

CONTACTES

NUEVA APERTURA CENTRO masaje 
cuerpo entero. Descuentos espe-
ciales por inauguración en marzo. 
También a domicilio. Rocafonda. 
688.192.012
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
MASAJISTA CATALANA UN BOMBÓN 
654930681
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
CALELLA SEÑORA 48 años. Para 
señor serio, solvente. Desde 57 años. 
695.066.056
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. 
Rda. Antoni Comas 5. 688.572.118
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA MATARÓ 
625.555.824
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809

Econòmics
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Ciutat

 L'Ajuntament de Mataró ha reco-
llit un dels guardons que reconei-
xen als municipis per la implanta-
ció de l'administració digital en el 
marc del Congrés de Govern Digital 
Local. És el tercer any consecutiu 
que Mataró guanya la categoria de 
municipis de més de 50.000 habi-
tants, en aquests premis entregats 
pel Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (AOC).

Durant el 2017 l'Ajuntament ha 
incorporat a l'Oficina Virtual el 
sistema Vàlid de l'AOC, que faci-
lita als interessats la identificació 
electrònica utilitzant certificats di-
gitals i altres sistemes de més fàcil 
accés. També es van iniciar elec-
trònicament per l'Oficina Virtual 
d'Atenció Ciutadana (OVAC) un 
total de 18.835 tramitacions, gai-
rebé un 40% més que el 2016. A 
més, l'Ajuntament també va in-
tensificar la consulta de dades de 
ciutadans i persones jurídiques en 
altres administracions, evitant així 
desplaçaments durant els procedi-
ments administratius per aportar 
determinada documentació.

El Congrés de Govern Digital, 
organitzat pel Consorci OAC i 
Localret, és un fòrum de debat 
en l'àmbit de l'administració di-
gital. | Mireia Camacho

Guardó per a l'Ajuntament 
i els seus serveis

Reconeguts com a
"administració 
oberta"

Bona nota per a l'Ajuntament  Arxiu 
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8,18€/m2

Porcelánico
tipo piedra
33x66

Por sólo 13,95€/m2
Mod. British

NOVEDAD!
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Porcelánico
imitación madera
120x23cm, rectificado
1ª calidad

13,95€/m2

Por sólo

Mod. Keln

Porcelánico
imitación madera
120x23cm, rectificado
1ª calidad

13,95€/m2
Mod. Myrcella

Kelm Natural

Myrcella Beige

Kelm Haya

Myrcella  Grey
NOVEDAD!

Por sólo
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Que la bicicleta sigui el mitjà de transport quotidià
Aposten per un nou paradigma de mobilitat que vol invertir l'ordre de prioritats de 
transport ubicant en primera posició els transports sostenibles

Transport: Laia Mulà

 Argentona fa una aposta fer-
ma per la bicicleta com a mitjà 
de transport quotidià pels des-
plaçaments a l'interior del muni-
cipi i a les ciutats més pròximes. 
Així ho està posant en marxa el 
govern municipal amb la creació 
del Pla Director de Mobilitat de 
la Bicicleta a Argentona en el que 
plantegen un nou paradigma de 
mobilitat. Aquest, inverteix l'or-
dre de prioritats de transport po-
sant al capdavant els transports 
sostenibles: la bicicleta, a peu i el 
transport públic.

Hi ha un total de deu línies es-
tratègiques que el govern planteja 
seguir per aconseguir el seu pro-
pòsit de convertir Argentona en 
un municipi que fomenti l'ús de 
la bicicleta. Algunes d'aquestes 
són la de compartir l'espai públic 
per tenir una ciutat 100% ciclable, 

articular una xarxa ciclable bàsica, 
completar la xarxa d’aparcaments, 
promoure la mobilitat en bici a la 
feina i difondre constructivament 
l’ús quotidià de la bici, entre altres.

L'Ajuntament ha posat a la dis-
posició dels usuaris un formulari  
en línia per detectar quines són les 
accions prioritàries segons els ciu-
tadans per la implantació del pla 
director de la bicicleta a Argentona. 
En aquest formulari es poden es-
collir els elements que es creguin 
més necessaris per articular una 
xarxa ciclable bàsica o per pro-
moure la mobilitat en bicicleta a 
la feina, entre altres.

Menys emissions de Co2
Si el govern s'ha decidit a invertir 
esforços i diners en aquest projecte 
és perquè troben molt important 
reduir les emissions de Co2. De fet, 
el municipi es va adherir ja fa uns 
anys al pacte d'Alcaldes contra el 

Canvi Climàtic, un pacte que es 
proposa reduir les emissions de 
Co2 abans del 2020.

Segons explica Pere Mora, regi-
dor d'Urbanisme, Obres, Habitatge 
i Sostenibilitat, “Argentona té unes 
condicions molt bones per pro-
moure l'ús de bicicleta diàriament 
per desplaçaments quotidians”. 
Destaca que el municipi està molt 
prop de Mataró i que es realitzen 
uns 4.000 desplaçaments diaris cap 
a la capital del Maresme. És per 
això que volen fomentar que s'agafi 
la bicicleta per aquests desplaça-
ments perquè, actualment, només 
l'1,5% d'aquests es fan en bicicleta. 
També volen fomentar-ne l'ús per 
l'interior del municipi així com 
per anar a buscar un altre mitjà de 
transport públic com, per exemple, 
el tren. Per aconseguir-ho, però, 
tenen clar que cal que els ciclistes 
se sentin més segurs i tinguin més 
comoditats.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 Amb l'objectiu de millorar el 
servei i la gestió de separació de 
residus per part dels veïns i ve-
ïnes, l'Ajuntament d'Argentona 
ampliarà el calendari de recolli-
da de la brossa 'Porta a Porta' a 
Les Ginesteres, Can Cabot, Can 
Raimí i Can Ribosa. A partir del 12 
d'abril, els dijous també es recolli-
rà la fracció orgànica per aquests 
veïnats, passant així de dos a tres 
cops per setmana: els dimarts, di-
jous i dissabtes.

A primera hora
Es recorda que, per tal de poder dur 
a terme una recollida porta a porta 
més efi cient, cal que els veïns de les 
urbanitzacions deixin la brossa al 
carrer entre les 7 i les 9 del matí, la 
fracció d'orgànica a dins del cubell 
(marró) i el rebuig a la bossa taxada 
corresponent –bossa vermella– i 
que és d'ús obligatori. |Redacció

Argentona segueix 
millorant el porta a porta

La recollida 
d'orgànica arriba a 
les urbanitzacions

Més reciclatge a la vila Arxiu

Les urbanitzacions 
argentonines són: Les 
Ginesteres, Can Cabot, 
Can Raimí i Can Ribosa

i actualització dels equipaments 
esportius, la creació de nous es-
pais exteriors amb circuits de sa-
lut, iniciatives per millorar l’oferta 
lúdica i formativa, i propostes per 
una millor mobilitat.

Els terminis
Després que a principis de març 
s’acabés la fase de lliurament de 
propostes, ara comença l’avalua-
ció i anàlisi tècnic de les propostes 
per valorar-ne la viabilitat. 

Durant els mesos de maig i juny 
està previst celebrar taules de de-
bat ciutadà en les que es priorit-
zi i seleccioni els projectes més 
interessants i útils pel municipi  
d'Argentona que s’ajustin als cri-
teris del procés. D’aquí en naixerà 
la llista que es portarà a consulta 
ciutadana al mes de setembre i 
que permetrà als majors de setze 
anys votar les propostes preferi-
des. | Laia Mulà

  Un cop tancat el termini de pre-
sentació de projectes per a la ter-
cera edició del procés participatiu 
del Pressupost d’Argentona, s’han 
recollit més de 160 propostes. Totes 
aquestes han estat presentades per 
part de més d’un centenar de veïns, 
entitats, consells municipals de 
participació i col·lectius. En total, 
l’Ajuntament posa a la disposició 
dels ciutadans 500.000 euros que 
aniran destinats a les propostes 
més votades del procés, les quals 
han de ser viables i assolibles.

Els tipus de proposta
Aquest any, el tercer que s’obre a 
la ciutadania una part del pressu-
post municipal, ha mantingut una 
alta quantitat de propostes per 
l’arranjament dels espais públics 
del municipi com, per exemple, 
de places, zones verdes o parcs 
infantils. També han predominat 
les propostes pel condicionament 

Seran analitzades tècnicament abans que la ciutadania 
comenci la fase de debat i selecció, la qual tindrà lloc 
a partit del mes de maig

160 propostes pel Pressupost 
Participatiu d’Argentona

Una de les propostes més votades l'any passat Cedida 
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9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CALIDOSCOPI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
13:00 LA CONVERSA
13:30 TRAÇ DE CULTURA
14:00 CALIDOSCOPI
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT 
18:00 OPERA CAT
 MANON LESCAUT
20:00 CONCERT DE GOSPEL
 NOTES SOLIDÀRIES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA CONVERSA
22:30 CALIDOSCOPI
23:00 TERRITORI CONTEMPORANI
23:30 COMTES. Capítol únic
1:15 ESTUDI 3
1:30 CALIDOSCOPÌ
2:00 ÚTLIMA 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 GAUDEIX LA FESTA
6:30 CAMINANT x CATALUNYA

Dilluns 2
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 LA CONVERSA 
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 TELÓ DE FONS
9:30 TERRITORI CONTEMPORANI
10:00 CALIDOSCOPI
10:30 TRAÇ DE CULTURA
11:00 BA-BA
12:00 LA PASSIÓ D’ULLDECONA

Dissabte 31
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CALIDOSCOPI
8:00 VOLTA I VOLTA
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
12:30 CALIDOSCOPI
13:00 TELÓ DE FONS
13:30 GAUDEIX LA FESTA
14:00 TRAÇ DE CULTURA
14:30 VOLTA I VOLTA
15:00 LA CONVERSA
15:30 ESTUDI 3
15:45 COMTES. Capítol únic
17:30 LA PASSIÓ D’ULLDECONA
20:30 CLUB DELS POETES MORTS
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPÌ
22:30 FAMÍLIES I ESCOLA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 ARA, LLEIDA BLANCA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 1
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 GAUDEIX LA FESTA
8:00 LA CONVERSA
8:30 BA-BA

1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI

Dimecres 4
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 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 PICALLETRES
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 CONETIC.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA

Dijous 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
7:45 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 6
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 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 NIT DE L’ESPORT
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 NIT DE L’ESPORT
0:00 CLUB DELS POETES MORTS
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU

15:00 PROCESSÓ GENERAL DE 
 DIVENDRES SANT
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 BA-BA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 COMTES. CAPÍTOL 1
21:00 COMTES. CAPÍTOL 2
22:00 COMTES. CAPÍTOL 3
23:00 COMTES. CAPÍTOL 4
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 DE TEE A GRENN
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TERRITORI CONTEMPORANI
3:00 LA CONVERSA
3:30 VOLTA I VOLTA
4:00 CALIDOSCOPI
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 LA CONVERSA
6:00 VOLTA I VOLTA
6:30 CAMINANT x CATALUNYA

Dimarts 3
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 
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 PICALLETRES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV

TV 1814.indd   1 27/03/2018   12:00



Apunts
psicològics

Els contes

El mapa emocional cal poder ex-
plicar-lo de formes diferents: A la 
infantesa i adolescència menor, els 
contes van bé sempre que s’expli-
quin bé i per la persona adequa-
da. L’adolescència major i el jo-
vent també però cal emprar dites, 
aforismes, refranys i proverbis. Per 
què? Les emocions no han de ser 
conceptes a memoritzar sinó ex-
periències viscudes. Els contes per 
això van molt bé. Hi ha a Mataró 
llibreries especialitzes en aquesta 
tasca. A més, passen pels col·legis 
a fer estimar la lectura.  

Un conte que prové de l’Àfri-
ca del Sud, explica que … “…un 
antropòleg va proposar un joc als 

nens d’una tribu africana. Va posar 
un cistell ple de fruites prop d’un 
arbre i va dir als nens que aquell 
qui arribés primer guanyaria tota 
la fruita que hi havia.

Quan va donar el senyal de sor-
tida, ell pensava que tots els nens 
sortirien corrent però, tots els nens 
es van agafar de les mans i van co-
mençar a córrer junts. Quan van 
arribar al cistell van agafar tots el 
premi de la fruita i es van asseure a 
fi de gaudir del premi tots plegats.

Estranyat, l’antropòleg els va 
preguntar per què havien corregut 
d’aquella manera quan només un 
d’ells podia haver guanyat el pre-
mi si arribava el primer. Els nens li 
van respondre: UBUNTU, cap de 

nosaltres hauria pogut ser feliç ell 
sol amb tota la fruita si els altres 
estaven tristos i sense res.”

UBUNTU: aquesta paraula signi-
fica “Jo sóc perquè nosaltres som”. 
A l’Àfrica del Sud, els xhoses i els 
zulus tenen aquesta paraula per de-
finir el concepte d’humanitat (que 
també es tradueix per una cosa així 
com «som persones perquè hi ha 
altres persones» o «jo sóc perquè els 
altres són»). És una paraula lligada 
al perdó que ha estat primordial en 
la transició política de l’apartheid 
a la democràcia en aquella nació.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

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

127.500€

OCASION CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Edificación tranquila y de pocos 
vecinos. 1er piso 90m2 perfecto estado, buena orientación y 
sol. 4 dorm. (2 dobles). Salón com. 22m2 con balcón. Cocina 
óptimo estado. Baño completo. Galería posterior. Calefacción. 
Suelos de gres. Piso impecable!

T90.000€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local cial 86m2 muy bien si-
tuado, jto Rda. O'donnell. Zona colegios, autobús frente entra-
da Local. 2 pl. 43 m2 c/u. VExpositor a calle. Zona recepción 
clientes o tienda. Zona despachos, 2 dependencias más ideal 
almacén. Todo en perfecto estado.

T
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Promoció Econòmica, Teresa Vidal, 
van visitar l’Ajuntament de Santa 
Pau per conèixer com han treballat 
la DOP del seu producte per excel-
lència, el fesol, i així emmirallar-se 
en la seva experiència. També vo-
len constituir una associació de 
productors de pèsol garrofal de 
Llavaneres.

Cal recordar que durant la 19a  
Festa del Pèsol de Sant Andreu de 
Llavaneres, que se celebrarà del 13 
al 15 d’abril, es podrà gaudir de 
degustacions d'aquest produc-
te de la Garrotxa com a producte 
convidat. Segons va relatar la re-
gidora de Promoció Econòmica, 
han establert un principi d'ager-
manament entre el pèsol garrofal 
de Llavaneres i el fesol de Santa 
Pau que els ha d'ajudar a escollir 
el millor camí a seguir.

El pla
El pla d'acció ha estat desenvo-
lupat pel doctor Jordi Tresserras, 
consultor per la UNESCO en temes 
de cultura, turisme i desenvolupa-
ment sostenible. | Laia Mulà

 El municipi de Sant Andreu de 
Llavaneres treballa per fer valdre 
els atributs i la qualitat del pèsol 
garrofal, un producte que volen 
que rebi la Denominació d'Ori-
gen Protegida (DOP). Per acon-
seguir-ho, el dilluns 5 de març es 
va presentar el pla d'acció per ob-
tenir la valorització del pèsol de 
Llavaneres i, uns dies més tard, 
l'alcalde i la regidora de Promoció 
Econòmica van visitar l'Ajunta-
ment de Santa Pau per conèixer 
com s'ha treballat en aquest mu-
nicipi la DOP del fesol i així se-
guir-ne els passos.

El fesol, una guia
En la línia d'aquests treballs, l'al-
calde, Nani Mora, i la regidora de 

L'Ajuntament impulsa les primeres actuacions per 
aconseguir aquesta catalogació protegida

Objectiu: Denominació d'Origen 
pel 'Pèsol de Llavaneres'

 Recentment han trobat restes 
arqueològiques als terrenys de la 
zona de Cal Conde. Després d'ha-
ver-les estudiat, l'arqueòleg mu-
nicipal assegura que aquestes no 
suposen cap impediment físic per 
portar a terme el desenvolupament 
del projecte de construcció de 24 
habitatges de protecció ofi cial que 
hi havia previst. 

Les restes han estat trobades als 
antics jardins situats al sud de la 
masia de Cal Conde.

De l'Edat de Bronze
Les restes són estructures retalla-
des dins de l'argila que daten de 
l'Edat de Bronze i d'un amuntega-
ment de terrissa de l'època ibèrica. 
No hi ha cap indici de construcci-
ons en pedra o maó d’època ibèri-
ca i romana en tot aquest àmbit, 
i no se’n poden trobar d’època 
anterior, segons informen. Tot i 
que en aquells temps no existien 
construccions de cap mena, un 
equip especialitzat excavarà les 
estructures retallades en el ter-
reny per fer una datació precisa 
i identifi car la distribució abans 
de construir els habitatges. | Red

No impediran la construc-
ció de 24 habitatges

Troben restes 
arqueològiques a 
Cal Conde de Cabrera

19

Aquest abril se celebrarà 
la 19a edició de la Festa 
del Pèsol al municipi 
maresmenc

El pèsol garrofal de Llavaneres busca el seu reconeixement

Les restes trobades Cedida 

Cedida 
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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

EXCLUSIVA

GL-14949. Z. PERAMÀS: Vivienda ubicada en una de las zonas más comerciales y mejor comunicada de Mataró, multitud de comer-
cios y servicios en los alrededores. Piso de unos 78 m² aprox. reformados hace años pero en un estado excelente, salón muy luminoso 
con balcón a la calle, cocina con armarios, galería de servicio, 3 habit. (1 doble y 2 individuales espaciosas) y baño completo. Suelos 
gres, ventanas aluminio, aire acondic. frío - calor y carpintería interior de roble. Pida información. 149.000€

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€

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€

1P GRUP LAUDEM.indd   1 27/3/18   10:51



d’aparcament i d’una graderia 
a partir del desnivell natural de 
l’entorn.

L'objectiu d'aquest projecte és 
que el municipi disposi d'espais 
per garantir més hores d’entre-
nament als clubs esportius de la 
vila, davant l’alta demanda que 
té actualment el complex espor-
tiu del Fondo de les Creus. Amb 
la nova pista guanyaran fi ns a 90 
hores setmanals d’entrenaments 
per assumir la demanda actual 
dels clubs. A més, també preveu 
que aculli esdeveniments puntu-
als més enllà del seu ús esportiu.

Mig milió de pressupost
L'Ajuntament preveu destinar 
500.000 mil euros a la construc-
ció d'aquesta nova pista esportiva. 
Està previst que les obres comen-
cin després de l’estiu i que durin 
aproximadament uns cinc mesos, 
amb l'objectiu que el municipi 
disposi de la pista a fi nals d'aquest 
any 2018. | Laia Mulà

 El Ple Municipal de març 
d'Arenys de Mar va aprovar el pro-
jecte executiu que preveu la cons-
trucció d'una nova pista exterior 
coberta i l’ampliació de l'aparca-
ment del poliesportiu del Fondo 
de les Creus. Amb aquest projec-
te el govern municipal es propo-
sa complir el seu compromís de 
construir aquest nou equipament 
esportiu que contindrà una nova 
pista coberta amb tres camps d'en-
trenament transversal. 

L'espai estarà integrat amb el 
seu entorn perquè vol evitar afectar 
el parc de Can Quintana. A més, 
disposarà d’il·luminació de baix 
consum led, d'unes 15 places 

Llum verda al projecte que proposa una nova pista i 
l'ampliació de l'aparcament al Fondo de les Creus

Arenys tindrà una nova pista 
esportiva exterior coberta

  En els últims dies han estat nom-
brosos els maresmencs que han 
notat un notori canvi de gust de 
l'aigua de l'aixeta. La raó està en el 
canvi de l'origen del subministra-
ment que Aigües del Ter Llobregat 
fa a la comarca. El darrer tempo-
ral marítim va ocasionar danys a 
l'estació ITAM del Llobregat a on 
està connectada la xarxa d'abas-
timent comarcal, raó per la qual 
aquesta s'ha vist substituïda per la 
dessalinitzadora de la Tordera. Es 
preveu que amb el pas dels dies es 
pugui tornar al servei habitual. El 
canvi d'abastiment també es deu 
al nivell de pre-alerta per sequera 
en el que ens trobem.

Des de la Concessionària de 
la Generalitat asseguren que “la 
Dessalinitzadora de la Tordera té 
les mateixes garanties sanitàries, 
de qualitat i potabilització que 
qualsevol abastiment. Tota l’ai-
gua que es subministra des d’ATLL 
Concessionària de la Generalitat 
de Catalunya compleix uns alts 
estàndards de qualitat, tant pel 
que fa a potabilització, innocuïtat 
i garanties sanitàries”. Asseguren 
que han fet el canvi per garantir 
un abastiment continuat i “redis-
tribuir els cabals disponibles” amb 
les noves situacions. | Redacció

L'abastiment del Maresme 
ve ara de la Tordera

El perquè del canvi 
de gust de l'aigua 
de l'aixeta

90

Amb aquesta nova pista 
es guanyaran 90 hores 
setmanals d'entrena-
ments pels diferents 
clubs arenyencs

La zona de la nova pista i un dibuix del seu disseny

L'aigua de l'aixeta, diferent Arxiu 

Cedida 
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És president i cap de banda dels Armats de Mataró i el director de La Passió

Joan Rovira,
el batec dels Armats

Laia Mulà

 El cap de setmana passat els mataronins i mata-
ronines van poder gaudir d'una nova edició de La 
Passió: els últims dies de Jesús. Es tracta d'un es-
pectacle amb molts anys d'història que ha passat 
per diversos espais de Mataró i que des del 2015 es 
pot veure a l'Hort del Rector de Santa Maria sota la 
direcció de Joan Rovira. Després de molts anys fent 
la representació al pati de la Presó, necessitaven un 
nou lloc per fer-la i van voler fer un gir a l'espectacle 
jugant amb l'espai d'una manera diferent. Van optar 
per utilitzar l'escenari com a eina “perquè el públic 
participés més de l'obra”, comenta.

Rovira és Armat des del 1981 i des de llavors mai 
ha deixat de desfi lar. Es tracta d'una afi ció que va 
heretar del seu pare, el qual va ser-ne membre durant 
anys i va estar-hi molt implicat. Actualment Rovira 
és el cap de banda i, a més, des de fa menys d'un any 
és el president dels Armats i treballa per represen-
tar l'entitat i prendre les decisions pertinents. Com 
a cap de banda, a més, explica que és “qui marca 
els encreuaments i qui guia amb el toc de timbals”.

Els Armats de Mataró van néixer fa diversos se-
gles i, de fet, en la documentació de la Confraria del 
Santíssim Sagrament o Minerva, conservada en el 
Museu-Arxiu de Santa Maria, és on es pot veure la 
primera prova de l’existència dels Armats, la qual data 
de l’any 1705. A més de desfi lar durant la Setmana 
Santa i de muntar anualment l'espectacle de La 

Passió: els últims dies de Jesús, els Armats també 
participen d'altres activitats al llarg de l'any com, per 
exemple, als pessebres vivents d'Òrrius o de Calella 
i als Pastorets de la Sala Cabanyes. De fet, Rovira no 
només ha actuat als Pastorets, sinó que declara ser 
un amant del teatre i la música en general. 

Rock amb Johnny Papa's

Al llarg dels anys Rovira ha participat en es-
pectacles de la Sala Cabanyes com 'Pirates' i el 
'Mag d'Oz'. També va tenir una banda de rock fa 
uns anys coneguda a la zona: Johnny Pappa's. 
Formada per Jaume Soler, el guitarrista de Sopa 
de Cabra, Juli Manté, David Puig i Joan Rovira a la 
veu, Johnny Papa's va ser una formació musical 
que l'any passat es va retrobar per celebrar el seu 
20è aniversari amb un gran concert a la Sala Clap.

APUNTS

Defineix-te: Clar i català

Un llibre: El senyor dels anells

Un somni: Que no hi hagi persones empresonades per 
les seves idees i que tinguem un govern democràtic 
de veritat

Un referent: El meu pare

Un repte: Que els Armats siguin més reconeguts 
a la ciutat

Daniel Ferrer 

Perfils
www.totmataro.cat/perfils
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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.

PISO REFORMADO EN COMUNIDAD 
REDUCIDA:Balcón exterior con vistas  a 
montaña, 3 hab. antes 4, baño con bañera, 
suelos parquet, ext. aluminio, cocina office. 

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.

EXCELENTE PISO CON PARK Y TRAS- 
TERO INCL: ascensor, 3 hab. 1 suite, 2 
baños, cocina off., galería, gran salon-com. 
30m2, balcón ext., calef. Mejor que nuevo.

POPORTUNIDAD INVERSORES. PISO CON 
ASCENSOR EXTERIOR: muy luminoso, coci-
na office refor, 3 hab. dobles, baño compl con 
ducha, Todos los servicios y salida autopista.

OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA: 
Comunidad reducida, 3 hab. 1 suite, 2 baños 
compl, cocina office de roble, galería, exte-
riores aluminio, a.a. con bomba de calor.

PISO  SEMINUEVO  MUY ACOGEDOR, 
PK Y TRASTERO INCLUIDO:3 habitacio-
nes, 2 baños completos, a.a. y calefacción, 
suelos de gres, balcón exterior, ascensor.

Ref. 4472 
CERDANYOLA:

87.000€

Ref. 4499 
CERDANYOLA ALTA:

149.000€

Ref. 1427 
ZONA CENTRO:

229.000€

Ref. 2495 
Z.VIA EUROPA:

262.000€

Ref. 4446 
Z. SORRALL:

109.000€

Ref. 3206 
Z. ROCAFONDA:

127.000€

Ref. 2497 
Z.JUZGADOS:

239.000€

T

T EN EXCLUSIVA. PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES: 4 hab. (3 dobles), baño 
completo y aseo con ducha, cocina office 
y galería, trastero en terrado comunitario, 
muy bien conservado.

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

159.000€

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

EN EXCLUSIVA. PISO DE GRANDES Ref. 2498 T

PISO  SEMINUEVO  MUY ACOGEDOR, PISO  SEMINUEVO  MUY ACOGEDOR, Ref. 2497 T

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

PISO REFORMADO EN COMUNIDAD PISO REFORMADO EN COMUNIDAD Ref. 4499 PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2496 T

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

EXCELENTE PISO CON PARK Y TRAS- Ref. 2495 T

POPORTUNIDAD INVERSORES. PISO 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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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

208.950 €MATARÓ - Centre

87m², 3 habit. exteriors, bany i lavabo, cuina americana impeca-
ble, saló menj. 27m² , petit balcó molt tranquil!  T151278

BONIC PIS SEMI NOU A PROP DE TOTS ELS SERVEIS!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

311.850 €MATARÓ - Parc Central

Àtic 1 pl, 2 tsses, 3 hab. (1 dob), 2 banys, cuina off. Saló, parquet, calef., 
aire cond., pàrqu. i traster. Alumini, ascensor. Z. com. piscina!! T151331

FANTÀSTIC ÀTIC AMB 2 TERRASSES DE 30 i 50M2!

127.260 €MATARÓ - Pla d’en Boet

70 m², 3 habit. (2 dobles), cuina indep., bany amb dutxa, porta 
blindada, tanc. alumini, menjador amb balcó!!! T151243

PIS EN EXCLUSIVA REFORMAT AMB GRANS VISTES!

239.000 €MATARÓ - Havana

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

CASA DE DUES PLANTES DE 200M2!

90m², 4 habit, 1 bany, cuina office, saló i petita terrassa. Terres 
gres, portes fusta, finestres blanques, tanc. d’alumini!!  T151374

PIS TOTALMENT REFORMAT BEN COMUNICAT!

137.865 €MATARÓ - Cirera
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Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

600 €MATARÓ - Centre

95m2., 4 habit. 1 bany, cuina office, saló-menj., balcó. Terres gres i 
portes fusta. Ascensor. Excel·lent ubicació!!  T109406

4rt PIS SENSE ASCENSOR!

800 €MATARÓ - Centre

70m². 2 habitac., 1 bany, cuina office, saló, tssa de 25m². Parquet, calef., 
i sostres alts. pPortes de fusta. Pàrquing inclòs!!  T110599 

PIS TOTALMENT REFORMAT!

900 €MATARÓ - Centre

Pis de 90m², 4 habit, 2 banys, calefacció, aire condicionat, armaris encas-
tats. Bons acabats i terres de terratzo. Emporta-te’l moblat!! !  T 107750

SEGON PIS AMB ASCENSOR TOTALMENT MOBLAT!

675 €MATARÓ - Eixample

40m², 1 habitació-suite, gran bany, cuina americana, saló, pàrquing i 
piscina comunitària. Disponible a mitjans de març!  T110582

PRECIÓS APARTAMENT D’OBRA NOVA!

MATARÓ - Eixample 950 €

105m². 3 habitacions, 2 banys, cuina americana, 2 patis i terrassa de 
60m² a la part superior. Disponible a partir del 15 de març!!  T 101994

PLANTA BAIXA MODERNA AMB PATI INTERIOR
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