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

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

#SoloUnoUnico

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

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

venda, fem GRATUÏTAMENT tots 
els TRÀMITS NOTARIALS per 
registrar-ho tot a nom seu.

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es
Tl. 93 757 12 82 

127.500€

OCASIÓN CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Pocos vecinos. 
1er piso 90 m2 perfecto estado, soleado. 4 
dorm. 2 dobles. Salón com. 22 m2, balcón. Co-
cina. Baño completo. Galería posterior. Calefac-
ción. Suelos de gres.

149.000€

PARKING OPCIONAL
Ref. 12886 CIRERA: Reciente construcción, 
ascensor, exterior, bien ubicado. 2 dor. Salón 
come. Cocina equipada. Baño compl. Calef. 
Trastero. Zona comunitaria. Park. opcional.

187.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12895 Z./PL. FIVALLER: Vivienda reciente 
construcción, Zona tranquila 2 habit Salón com. 
Cocina equip Galería. Baño con bañera. Suelos 
parquet. Aire Acondic. Arm. empotr. Pl. parking.

169.000€

CON PARKING Y TRASTERO
Ref. 12892 CERDANYOLA NORTE: Exce-
lente piso. 4 dorm. Baño compl., aseo. Amplia 
cocina, galería. Gran salón comedor, balcón 
ext. Suelos gres. Vent. aluminio. Calefacc. Arm 
empotr.  Trastero 18 m2 y parking!

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

248.000€

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 JTO. FORN DEL VIDRE: Gran 
piso 95m2. 4 hab dobl. 2 baños compl. Am-
plio salón balcón exterior-terracita. Cocina, 
galería. Vivienda luminosa. Párking, trastero.

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejo-
res ocasiones! 95m2, alto, ascensor. 4 dor. Salón 
com. Balcón. Gran cocina equip. Baño + aseo. 
Suelosgres. Ext. aluminio. Arm empotr Calefac. 

aicat 4129

197.000€

LOCAL INDUSTRIAL EN EL CENTRO
Ref. 12565 Z./CENTRO: Local industrial en 
planta baja. 400m2. Zona activa mucho paso. 
2 accesos peatonales. Fuerza y muelle carga, 
acceso para camiones. Aparcam. Vestuarios. 
Alarma. 2 baños.

249.000€

TERRAZA 40M2
Ref. 12896 Z./ROCABLANCA: Ático-dúplex 
150m2 terracita sup. 40m2. Perfecto estado. 3 
habit. Gran salón com. chimenea. Cocina impe-
cable office. 2 baños. Estudio con gran trastero. 
Posibili. comprar local 120 m2 misma finca.

T T T

T T

T

T

T 368.000€

MAGNÍFICA OPORTUNIDAD
Ref. 12873 ARENYS MAR - JTO. MERCADO-
NA: Máxima tranquilidad. Casa unifamiliar 4 
vientos, 1 planta. Parc. 760m2, Jardín solarium, 
barbacoa, Gran salón com. Cocina 4 dor. do-
bles. 2 baños. Terraza/solarium!!!

T
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Un equip de quatre farmacèutiques i quatre tècnics, estem 
treballant dia a dia, per oferir una atenció farmacèutica de 
màxima qualitat i uns serveis de salut adaptats als nostres 
pacients, obtenint una relació professional i de confiança. 
Obrim tots els dies de l’any de 9 a 22h.

www.farmafree.es ·  · 

• SPD, sistema personalitzat de dosificació de medicaments

• Atenció farmacèutica personalitzada.

• Detecció de risc cardiovascular.

• Consulta de medicina natural, flors de Bach i homeopatia.

• Consulta  de nutrició, intoleràncies alimentàries.

• Ortopèdia esportiva

• Ortopèdia ajudes tècniques

• Anàlisi i diagnòstic dermatològic i capil·lar.

www.farmafree.es

Llic. Mònica Centeno Ortega
Rda. Alfons X el savi, 18-20

08301 Mataró

 937 961 491

 648 185 724

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any
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Amb més de 20 anys d’experiència i en formació 
permanent per adaptar-nos als canvis en el món de 
l’estètica, acabem d’incorporar a la nostra oferta de 
serveis l’equip LPG, per tal d’oferir una solució a les 
persones que vulguin millorar el seu aspecte físic, de 
forma natural, no invasiva i segura. L’equip LPG, ofereix 
una estimulació cel·lular que ajuda a eliminar greixos 
resistents i localitzats, a allisar la cel·lulitis i a reafirmar 
la pell, tot des del primer minut de tractament. 

Objectius:

Un bon diagnòstic serà la clau per programar

un tractament a mida en cada cas. 

Aconseguirem:

• Reafirmar braços i cames.

• Allisar cel·lulitis

• Elevar el gluti

• Reduir cartutxeres

• Millorar circulació

• Perdre volum

• Remodelar silueta.

Resultats:

Visibles a partir de la quarta sessió, s’aconsegueix 

una reducció del 70% del greix localitzat, un 67% 

menys de cel·lulitis i un 71% més de fermesa en 

qüestió de 12 sessions.

Eva Llinàs i Carme Salas: Esteticistes diplomades

C/Barcelona, 27

08301 Mataró

 937 907 835

 606 464 037

C.C. Mataró Parc, local 133

08304 Mataró

 937 414 406

 671 634 902

Llic. Noemi Nogueras Escorça
C/Almeria, 77

08304 Mataró

 937 985 008

 626 802 030

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any
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MATARÓ · Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51

BARCELONA · TERRASSA · L'HOSPITALET

932 803 582
610 521 062

Líderes en Catalunya

www.opcionmedica.com

Queremos ayudarte
Balón Intragástrico

Balón Ajustable

Método POSE

3.495€

4.495€

8.995€

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

Descuentos aplicables solo presentando este anuncio en la primera 
visita. Promociones válidas hasta el 30 de mayo. Consulta condiciones.
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Amb un gallec

L’ENQUESTA

T'agraden els canvis 
proposats pel Mataró 
Bus?

3,3% Sí
95,4 % No
1,3 % Ns/Nc

MARC RÀMIA

LA PREGUNTA

Creus que el sobiranisme 
s'ha de presentar en una 
sola llista a les municipals?

SENTÈNCIA DE LA 
MANADA

APLAUDIT:  El cantautor mataroní 

presenta el seu nou disc a Mirinda 

en el que suposa un nou graó pujat 

en una trajectòria musical en què 

s'ha fet a si mateix.

CASTIGAT: Poques decisions judi-
cials han propiciat una contestació 
i una ràbia com aquesta. La sensi-
bilitat sobre el tema és normal que 
estigui a fl or de pell. És indignant!

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 Practicar l'evasió durant uns certs dies és la cosa més recoma-
nable per agafar-s'ho tot bàsicament amb perspectiva. I sovint, 
també, amb més fi losofi a. No tothom ho pot fer. Una campanya 
publicitària exitosa associava una de les xocolatines més volgudes 
quan érem més joves precisament a la capacitat de crear aquest 
parèntesi. Tots necessitem kit kats. Els esportistes necessiten des-
cans. Els treballadors, vacances, i si el cap de setmana no existís 
sempre he pensat que tindríem una esperança de vida similar a 
la de la resta de mamífers. Ens esgarraparíem la cara. Marxar, fer i 
tornar. Reposar. Desconnectar. Amb els amics sovint en diem, tec-
nològics com ens hem tornat tots, que ens posem en mode 'avió'. 
I segurament, a la nostra manera, també així estalviem bateria.

La darrera evasió em va dur a la Manxa, on uns quants hi tenim 
cita anual peregrina. Som bastants milers de tot l'Estat i la música 
en directe se suposa que és l'excusa. No puc negar que les hores 
de viatge pesen i també el fet de barrinar bona part de la tornada, 
quan s'està acabant la xocolatina. En aquests dies a prop d'Alba-
cete hem desbarrat a gust i fet trobadís o coneixences a desenes 
de persones. No és res antropològicament ressenyable que vagi 
més enllà de la germanor que es respira en tants d'altres festivals, 
suposo. O en altres tipus d'esdeveniment. Fins i tot hi ha qui caça 
animalons virtuals o juga col·lectivament a una consola i experi-
menta coses així. 'Pa gustos colores', que deien per allà.

El fet és que enmig del brogit i sense massa transcendències, l'anada 
anual a La Manxa l'he saldat amb desenes de converses creuades, 
estones compartides amb el que anava i alguna nova descoberta. El 
tema de Catalunya, allà que era ple de catalans, no ha estat en cap 
moment problema. Al contrari. Discursos des dels micros, bande-
res de tots colors i gustos. Òbviament que l'entorn era propici però 
sobtava la normalitat i el respecte. És fort que ens hagi sobtat això. 

Per arrodonir el tòpic em vaig perdre i vaig trobar-me un gallec 
que, també, havia quedat sol. Compartint el got vam acabar per 
determinar que a banda de ser uns perduts compartíem ben 
poques coses. En cinc minuts de conversa dispersa no ens vam 
posar d'acord amb pràcticament res, però emmetzinats com es-
tàvem vam acabar abraçats. "Entre diferentes es como molan las 
cosas" em va semblar que em deia mentre la música ressonava. 
A cau d'orella la sentència em va semblar deliciosa. I, què carai, 
tornant melancòlic assegut rere el cotxe vaig pensar que podríem 
fer-li cas tots plegats. 

Davant de tot
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SANTES DE COURE
L’escultor Pol Codina presenta un innovador 
baix relleu com a cartell de la Festa Major

Del 4 al 9 de Maig de 2013

SANTES DE COURE
L’escultor Pol Codina presenta un innovador 
baix relleu com a cartell de la Festa Major
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 Foto antiga Les portades

Amb bestiar al pati de casa

Carrer Milans en la qual al pati hi 
tenien bestiar. Per això era normal 
de trobar-hi, un dia de cada dia, 
una estampa com aquesta: la pe-
tita de la casa al pati amb els tres 
animals, força més voluminosos 
que no pas ella.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Aquesta 
nena que 
a p a r e i x 
en una fo-
t o g r a f i a 
que ella 
m a t e i x a 
data de 70 
anys enre-
re és l'Em-
ma Badia. 
L l a v o r s 
devia te-
nir 5 anys 
i compar-
tia el pati 
de casa 
seva amb 
aquests tres 
animals. A 
casa també 
hi tenia cavalls, ja que el seu pare 
dedicava la vida a fer de transpor-
tista. Els porcs, a casa, els criaven 
de petits i els venien de més grans. 
L'Emma recorda com casa seva 
no era pas una granja, era –i és– 
una casa com tantes altres del 

Foto antiga 1819.indd   1 02/05/2018   11:49



Mataró, ciutat amiga 
de les persones grans

Si tens + de 50 anys,
participa! 

Volem la teva opinió sobre: 
- Participació social i cívica

- Mobilitat i transport

- Accessibilitat i ús dels espais públics

- Habitatge

- Serveis Socials i de Salut

- Relacions de suport i ajuda mútua

- Respecte, desigualtats 
  i condicions d’inclusió

- Comunicació i informació

Com ho puc fer ? 

Escriu al correu gga@ajmataro.cat indicant el teu nom 
i cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte 
o truca al telèfon d’atenció ciutadana: 010*

Més informació
www.mataro.cat / 010* 
Facebook: Ajuntament de Mataró / Twitter: @matarocat

 *Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. Preu segons 
tarifes de l’operador. De 8 a 19 h, de dilluns a 

divendres, excepte festius. 

Per fer de 
Mataró 
una ciutat per 
a totes les edats 
on les persones 
grans tinguin 
una millor 
qualitat de vida

Projecte promogut per 
l’Organització Mundial de la Salut Fo

to
gr
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ia
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Societat: Cugat Comas

 Ràbia, perplexitat i indignació. 
Són els sentiments dominants des 
de dijous passat i seguiran sent 
amb tota probabilitat els protago-
nistes de la darrera setmana. El cas 
de 'La Manada' ha tingut un gran 
impacte social i la sentència tova 
de l'Audiència de Navarra marca 
un punt d'infl exió en el feminisme 
i en la lluita contra les violències 
masclistes. El "no és un abús, és 
una violació" parla del cas però 
és la guspira que pot encendre un 
incendi. A Mataró poques hores 
després de fer-se pública la deci-
sió dels jutges –amb l'ignominiós 
vot particular d'un d'ells, per cert– 
segons la qual no es pot parlar de 
violació, el carrer era testimoni de 
l'escalada social que provocava 
aquesta decisió judicial. Fartes. 
Absolutament fartes i enrabiades 
es repetia l'esquema de la doble 
mobilització: en termes similars 
als del passat 8-M.

Davant l'Ajuntament, l'obsti-
nació de Teixit de Dones. 24 ho-
res després de la seva concentra-
ció mensual contra les violències 
masclistes tornaven a congregar 

Ràbia compartida per centenars de persones al carrer, en un dijous de doble mobilit-
zació després de la decisió de no qualificar de violació el succeït als Sanfermines

desenes de persones, aquest cop 
en paral·lel a les altres convoca-
tòries a tot l'Estat. I denunciaven 
tot el que vol dir, amb què descriu 
i com valora, aquesta sentència 
judicial. Costa sovint de fer-se el 
silenci a La Riera. I només els crits 
el trencaven.

Fins als Jutjats
Una hora més tard la Nacional 
II al seu pas per davant de l'Es-
tació quedava tallada. Maresme 

Esclat contra la sentència tova a 'La Manada'

La manifestació va tallar la Nacional i va acabar als Jutjats Daniel Ferrer

Feminista feia aquesta acció, amb 
els centenars de persones que se-
cundaven la segona convocatòria 
del dia. Molts dels congregats eren 
repetidors de la primera. El clàssic 
"ens toquen a una, ens toquen a 
totes" adquiria tota la vigència. 
La manifestació va anar fi ns da-
vant dels Jutjats, per denunciar 
la connivència amb la mentalitat 
masclista d'una sentència que, per 
un dijous, semblava haver encès 
la fl ama i haver fet vessar el got. 

3

Són els tres termes més 
afectats per una plaga 
que també ha arribat al 
Vallès

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

L'Audiència de Navarra ha condemnat els membres de "la 
Manada" a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús 
sexual. El tribunal també condemna els joves a indemnitzar la 
noia amb 50.000 euros de forma conjunta i solidària, i a pagar 
1.531,37 euros al Servei de Salut de Navarra. Per contra, se'ls 
absol per un delicte continuat d'agressió sexual, el que hauria 
justificat la violació en grup, i d'un delicte de robatori amb 
violència i intimidació, i contra la integritat moral.  

La sentència

Ciutat núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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La reacció a Mataró contra la sentència tova a La Manada, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges manifestacions contra la manada.indd   1 02/05/2018   10:23
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PLAÇA DE L’AJUNTAMENT / MATARÓ
www.visitmataro.cat
     Vine a Mataró        @vineamataro
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Reformes integrals de pisos,
banys, cuines i més...

Lampisteria en general 609 305 272

Porta oberta a l'ampliació de Mataró Parc 
L'Ajuntament sap que ha de retocar el Pla General del sector i vol aprofitar per  
plantejar el projecte que l'operador ja té definit des de fa anys

Comerç: Cugat Comas

  La partida de l'ampliació del 
Mataró Parc ha començat. Es pre-
veu lenta però David Bote i Núria 
Moreno han decidit posar el tau-
ler sobre la taula. No volen obrir 

la porta a qualsevol projecte i són 
conscients que la quadratura de la 
situació no és fàcil. Però dimecres 
van voler donar importància a un 
dictamen extern encarregat per 
mirar de saber la situació actual 
del projecte. El moviment arriba 

mig any després que el PSC es 
quedés sol al govern de Mataró, 
quatre mesos després que l'Alcal-
de i la seva maquinària comuni-
cativa diguessin que l'ampliació 
del centre comercial era un dels 
temes d'aquest 2018, 15 mesos 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Entre el que diu l'actual planejament, que igualment s'ha de 
refer i el que posa sobre la taula Mataró Parc hi ha una notable 
diferència. Actualitzant l'actual situació, el centre comercial es 
podria ampliar en 11.000 metres quadrats però el projecte del 
que ha fet fins i tot la maqueta és de 30.000. De fet Mataró 
Parc no vol baixar d'aquests últims metres quadrats. Són els que 
comporten els famosos 3.000 llocs de treball i els 150 milions 
d'inversió dels que sempre s'ha parlat. Per tant caldrà negoci-
ar-lo. El que també queda clar és que, precisament, l'ampliació 
es podria fer, a dreta llei, precisament en l'àmbit comercial 
que planteja l'operador com és el del que tècnicament se'n 
diu "comerç singular" que és superfícies de venda a l'engròs, 
automoció, construcció, sanejament, pirotècnia o jardineria. 

David Bote va evitar en tot moment reconèixer que vol l'ampli-
ació. Dos dies després de reunir-se amb els responsables del 
centre comercial va comunicar a la resta de grups la situació. I 
va decidir-se a fer-ho públic. Davant la premsa fins i tot va ser 
lacònic però va anticipar que "si el Mataró Parc és una oportunitat, 
s’ha d’aprofitar: si genera llocs de treball, activitat econòmica 
i encaixa amb el model dual i equilibrat de comerç". Aquestes 
són les normes de la partida que comença. I té números per 
ser un dels grans temes de les pròximes eleccions municipals.

Dels 11.000 als 30.000  
metres quadrats

després que el Suprem dictaminés 
que l'operador tenia dret a aques-
ta ampliació. La notícia arriba a 
les orelles dels responsables de 
General de Galerías Comerciales 
més d'una dècada després que 
aquests plantegessin per primer 
cop el projecte. La maqueta és al 
despatx que té Tomás Olivo a la 
seva oficina de Mataró des de fa 
sis anys.

Cal refer sí o sí
El projecte d'ampliació de Mataró 
Parc, tal com el planteja el centre 
comercial, no encaixa en l'actu-
al planejament urbanístic. De fet 
l'informe jurídic extern encarregat 
per Núria Moreno en accedir a la 
cartera d'Urbanisme el que diu és 
que cal modificar el Pla General 
sí o sí en el sector que ocupa ac-
tualment el centre comercial. La 
reparcelació està anul·lada i cal 
regularitzar-ho. Això vol dir modifi-
car el Pla General. I per tant vol dir 
14 vots afirmatius al Saló de Plens. 
En la legislatura més atomitzada i 
bloquejada. Normal que a la Casa 
Gran vagin amb peus de plom.

Però el govern vol jugar aquesta 
partida. Sense CiU al govern, el PSC 
es pot mostrar nítidament a favor 
de l'ampliació però s'esperarà que 
aquesta es concreti i es negociï i les 
peces puguin encaixar. En la com-
pareixença de premsa l'Alcalde va 
tornar a al·ludir "a què el projecte 
s'acrediti que és bo per a la ciutat 
i és respectuós amb el model dual 

de comerç que volem per a la ciu-
tat" com a condició per donar-hi 
suport. Encara no toca fer jugar 
els comodins.

Obrir el meló urbanístic
L'informe urbanístic deixa clar 
que cal refer el planejament de 
la zona. Encara que finalment el 
centre comercial no s'ampliés, 
caldria fer-ho. Això vol dir obrir 
el meló urbanístic en el qual cal 

acreditar l'interès general de l'ope-
ració, comptar amb el beneplàcit 
de la Generalitat –tant d'Urbanis-
me com de Comerç– i amb els 14 
vots favorables del Ple. Això a ban-
da de la negociació amb Mataró 
Parc. Dilluns es va produir una 
primera reunió entre l'empresa i 
l'Ajuntament i l'Alcalde va comu-
nicar "que el govern municipal co-
mença a cercar el consens amb la 
resta de grups municipals". 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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Les claus per a un possible acord

Mataró Parc proposa una am-
pliació propera als 30.000 
metres quadrats. Comportaria 
una inversió de 150 milions i 
generaria 3.000 llocs de treball 
segons els comptes d'Alfon-
so Millán, el gerent del centre 
comercial. Aquest projecte és 
el que està encarnat en una 
maqueta des de fa més de 6 
anys. L'ampliació es faria en 
tres solars de titularitat del pro-
pi operador que actualment 
són, en dos d'ells, qualificats 
de zona verda. Per tant caldria 
compensar-los.

El projecte

La llei estipula que els acords 
que impliquen modificació del 
planejament urbanístic neces-
siten la majoria absoluta del 
Ple Municipal. Això vol dir 14 
vots afirmatius, per la qual cosa 
les abstencions no conformen 
majoria. En l'actual composi-
ció, del Ple i a un sol any del 
final de la legislatura, és difícil 
arribar a aquesta xifra d'acord. 
A favor de la proposta ja s'han 
manifestat el PSC, Ciutadans 
i el PP. Els vots de CiU i ERC, 
amb 5 i 4 regidors, són indis-
pensables per a la tramitació.

14 vots al Ple

La maqueta del projecte proposat   per Mataró Parc, 
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Si s'arribés a un acord sobre el 
projecte d'ampliació en l'àmbit 
local, encara quedaria el be-
neplàcit de la Generalitat. Fa 
falta l'acord dels departaments 
de Comerç, sobre el projecte i 
d'Urbanisme, sobre la reparcel-
lació que s'acordi. En aquest 
sentit l'Alcalde va advertir que 
el marc legal ha canviat i que 
un projecte com aquest "pot 
costar més ara que no pas fa 
10 anys". En tot cas l'acord a 
nivell d'administració catalana 
també pot afegir temps a la 
tramitació.

La Generalitat

El model comercial de Mataró 
ha estat, històricament, el to-
pall que s'ha esgrimit per opo-
sar-se des de certs àmbits a 
l'ampliació de Mataró Parc. Tot 
i que els nous metres quadrats 
serien de comerç singular, la 
situació del comerç urbà no 
travessa pel seu millor moment 
i la marxa d'algunes firmes del 
Centre al Mataró Parc, ha fet 
que històricament el sector 
botiguer hagi estat reticent a 
l'ampliació. L'Ajuntament vol 
que de l'operació se'n reforci 
tot el comerç local. Això diu.

Model comercial

La maqueta del projecte proposat   per Mataró Parc, 

Anunci_Tot_Mataro.indd   1 24/4/18   16:06
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SENIORS

LA SOLUCIÓ A LES PATOLOGIES OCULARS
Els Filtres per a Patologies Visuals, una solució molt a l'abast de tothom

Aquests filtres, a més, es poden 
muntar en una ullera o en un clip-on 

amb diversos models

Reduir l’enlluernament per fotosensibilitat i aug-
mentar el contrast visual és possible amb l’ús 
de filtres terapèutics: els Filtres per a Patologies 
Visuals

Aquesta setmana ens aturem en la nostra gent més ve-
terana. Sèniors perquè no són gent gran ni volen estar 
en la tercera edat. Una part de la societat cada cop més 
important demogràficament amb necessitats, circums-
tàncies i serveis especialitzats.

SÈNIORS
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E
ls filtres per a patologies visuals són idonis per 
a les persones que pateixen alguna patologia 
ocular. Suprimeixen el 100% dels rajos UVB i 

pràcticament la totalitat dels rajos UVA, i sobretot 
combaten els efectes molestos de la llum blava, tant 
la solar com l'emesa per fluorescents, ordinadors i 
televisors. L'ús de filtres terapèutics augmenta el 
contrast visual i redueix l'enlluernament en cas d'al-
ta fotosensibilitat.

Per tal de compensar les alteracions, a Òptica Mataró 
disposen de filtres per cuidar la visió, aconseguint 
millorar la qualitat visual i, per tant, la qualitat de vida.

Un augment de la sensibilitat

La llum blava, a causa de la longitud d’ona curta, 

té la peculiaritat de dispersar-se en totes les di-
reccions, fet que provoca les molèsties mencio-
nades per enlluernament, pèrdua de contrast i 
formació d’imatges paràsites. En els ulls sans, la 
molèstia és mínima, però en el que pateixen pa-
tologies, la sensibilitat a aquests rajos augmenta, 
provocant així una alteració de l’Agudesa Visual, 
pèrdua d’estereopsis i disminució de contrastos.

Per tal de compensar les alteracions, 
a Òptica Mataró disposen de filtres 

per cuidar la visió, aconseguint 
millorar la qualitat visual i, per tant, 

la qualitat de vida. 

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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SÈNIORS

CONSELLS PER A DECIDIR RESIDÈNCIA
Jordi Pageo Puig, director Residència-Centre de Dia Bellaire (Cabrils)

J 
o sóc dels que promou els serveis fora de casa 
més que la de la figura del cuidador, ja que con-
sidero que els resultats que es poden obtenir 

són més ràpids i de més qualitat sobre l’assistència 
a la persona, a no ser que hi hagi una necessitat 

específica en el seu tractament i hagi estat prescrit 
per un metge. La solució passa per saber detectar 
correctament les necessitats de la persona i el seu 
entorn familiar.

La primera pregunta que ens hem de fer és, qui-
na és la millor opció per a l’avi i per això hem de 
decidir si posem una cuidadora a casa, volem que 
vagi a un centre de dia o bé a la residència per 
un internament definitiu.

Segueix a la següent pàgina.
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• Places de residència col·laboradores i privades
• Centre de Dia amb horaris personalitzats
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica
• Assistència Mèdica 24 hores
• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives
• Tallers ocupacionals
• Cuina pròpia / dietètica
• Bugaderia pròpia

c/ Pirineus 9-13, Mataró· T. 937 411 139

EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP VELLA TERRAFundació

Màxima Qualitat de Vida

Residència Can Boada

SÈNIORS

La decisió sempre és difícil de prendre, però és una situació 
nova que cal acceptar i valorar les necessitats concretes dels 

nostres avis per triar la solució més adequada.

Si ens decidim per un centre de dia, opció molt re·
comanada, serà com tornar una altra vegada al col·
legi i els beneficis poden arribar molt ràpidament, 
gràcies a la rutina diària de les activitats que s'hi fan, 
siguin de cognició (tallers de memòria, treballs ma·
nuals, musicoteràpia...) o bé funcionals (gimnàstica, 
exercicis amb fisioterapeuta o de psicomotricitat).

Aquesta solució és idònia quan existeix un deterio·
rament tipus cognitiu com l'alzheimer, o físic, com 
l’atròfia muscular i volem mantenir l’estructura fa·
miliar conciliant la vida i les nostres responsabilitats 
amb la persona que va al centre.

Òbviament, com que és un servei complementari a la 
residència, ens permet observar el dia a dia de l'avi 
o àvia en aquell entorn i facilitar l’entrada definitiva 
quan no hi hagi més remei.

Altra cosa és com decidir el centre més adequat, 

ja que existeixen diverses titularitats i modalitats.

La meva experiència recomana “guiar·nos” pel que 
percebem en la visita per conèixer el centre i des·
prés valorar positivament els seus serveis, com per 
exemple: si tenen o no centre de dia i quins tipus 
de places tenen.

La diferència rau en si són places privades, que només 
poden optar a les ajudes de la Llei de la Dependència 
o també si tenen places públiques gestionades di·
rectament per l'ICASS amb importants subvencions 
econòmiques per a poder beneficiar·nos. Molt im·
portant: Cal preguntar sempre sobre aquesta qües·
tió per conèixer totes les vies i no tenir sorpreses.

La decisió sempre és difícil de prendre, però és una 
situació nova que cal acceptar, i valorar les necessi·
tats concretes dels nostres avis per triar la solució 
més adequada.
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SÈNIORS

XARXES SOCIALS A LA TERCERA EDAT
Les percepcions i utilitats que es poden treure

C
onnecting Older Adults, de la Universitat de 
Sidney, ensenyava a utilitzar Twitter, Facebook 
i Skype, fent un seguiment durant sis mesos. 

Aquests són alguns resultats: Després de realitzar 
la formació, de només 6 hores de durada, els alum-
nes canviaven la visió i actitud cap a les tecnologies, 
començaven a veure-les com bastant utilitzables.

• S’obtenien també beneficis mesurables en termes 
d’alleugeriment de la soledat i compromís social. En 
paraules dels participants, s’havien tornat a sentir 
part de la comunitat, alleugerint la depressió i la 
sensació d’aïllament.

• Després de la formació passaven a utilitzar-se les 
xarxes socials cada dia.

• Skype es valorava especialment, per comunicar-se 
amb familiars que vivien lluny.

• Facebook s’utilitzava per enviar arxius grans de 
vídeos i fotos i per mantenir el contacte.

En la tercera edat, quan concorren, amb l’aïllament, 
elements psicopatològics i factors socioculturals, 
l’ús de Facebook, Twitter, blogs, pot ser vital. Així 
ho confirmava un programa/investigació aus-
tralià, consistent a ensenyar a persones grans a 
utilitzar aplicacions, que confirmava que els so-
cial media poden ajudar a reduir els sentiments 
d’aïllament i soledat.
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TENIM PLACES PÚBLIQUES i PRIVADES

SERVEI D’ATENCIÓ
A DOMICILI
El servei d’Ajuda a Domicili és un 
servei comunitari de caràcter social 
que a través de personal qualificat i 
supervisat, ajuda a nivell preventiu, 
educatiu i assistencial a famílies i a 
persones amb dificultats per a 
mantenir o restablir el seu benestar 
físic, social i afectiu, i intentar que 
puguin continuar en el seu medi 
natural (a la seva llar), mentre això 
sigui possible i convenient.

C. del Tennis 33 (urb Can Quirze) · MATARÓ
T 93 790 79 41 · M 637 409 419 · www.centredediamataro.net

CENTRE DE DIA MATARÓ
FERRAN CAÑETE “Professionals a l’atenció de les persones”

SÈNIORS

CLAUS PER A UNA BONA SALUT
Recomanacions per sentir-se actius i sans tot i el pas del temps

U
na alimentació saludable ha d’incloure: vari-
etat de fruita fresca, vegetals de color verd 
fosc com l’espinac, vegetals de color taronja i 

també diferents tipus de llegums, aliments amb ele-
vat contingut en calci, productes de grans integrals 
com pans, cereals, galetes, arròs i pasta, carns ma-
gres, pollastre i altres aus de corral, ous, fruits secs.

A més hem de recalcar la importància de l’activi-
tat física. Aquesta ajuda a enfortir els músculs de 
manera que com més exercici es faci, menys esforç 
costarà estar actiu, a més ajudarà a la prevenció de 
caigudes. L’activitat física també és recomanable 
per mantenir una bona salut mental, recentment 
un estudi ha demostrat que les persones que fan 
exercici físic de manera regular, tenen més facilitat 
per prendre decisions. 

L'exercici més recomanat és la 
marxa, fer uns 30 minuts al dia al 
ritme que ens puguem permetre

Hi ha certes coses que poden fer-se per mantenir-se 
més sans i actius en la tercera edat, per exem-
ple, una dieta saludable i equilibrada, no fumar, 
no beure, realitzar visites periòdiques al metge...
Hi ha estudis que demostren que una dieta equi-
librada en la tercera edat ajuda a reduir el risc 
d’osteoporosi, hipertensió arterial, malalties car-
díaques i alguns tipus de càncer.
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SÈNIORS

VOLS UNA PROVA GRATUÏTA D'AUDIÒFONS?
Aural és distribuïdor dels audiòfons de més qualitat del mercat, els Widex

I és que els audiòfons Widex disposen de les presta-
cions més modernes que garanteixen el so més pur 
i nítid del mercat. Permeten gaudir del millor so en 

Al Centre Auditiu Aural de Mataró han consta-
tat una realitat: bona part de les reticències que 
mostren els usuaris a portar audiòfons s'esvaei-
xen quan proven uns audiòfons Widex i s'adonen 
de com podrien sentir-hi amb audiòfons. Per això 
ofereixen als usuaris una prova d'audiòfon gra-
tuïta i sense compromís. Tenen comprovat que 
sentir-hi amb uns audiòfons Widex és una expe-
riència que sorprèn i meravella a les persones 
amb pèrdua auditiva.

qualsevol situació, faciliten que l’usuari estigui sem-
pre connectat al seu iPhone, a bobines, telèfons o a 
la televisió i possibiliten el control i la personalització 
de l’audició a través d’una app instal·lada al mòbil. 
Audiòfons d’última generació que porten incorporades 
les tecnologies més modernes i que tenen molt poc a 
veure amb les antigues pròtesis auditives. L'objectiu 
és donar les màximes facilitats a les persones que 
comencen a perdre audició. Això sol succeir a par-
tir dels 60 anys, una edat en què encara es tenen 
moltes coses a fer i molt temps de vida per fer-les. 
Per això és important millorar l'audició per millorar 
el benestar i la qualitat de vida.  

Revisions auditives gratuïtes

Per contribuir a això al Centre Auditiu Aural de 
Mataró també practiquen revisions auditives gra-
tuïtes i recomanen a les persones, sobretot als ma-
jors de 60 anys, que es revisin l'oïda per tractar de 
frenar a temps alguns processos de deteriorament 
de la capacitat auditiva. 
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SÈNIORS

PRENEN MENYS MEDICAMENTS A LA RESIDÈNCIA
La millora d'hàbits saludables i la nutrició afavoreix el control de malalties

L
’estudi, realitzat entre 2012 i 2015 a un miler 
d’usuaris de 21 centres de deu comarques ru-
rals i urbanes, ha determinat que al cap d’un 

any d’institucionalització hi ha una reducció mitja-
na del 6,2% de persones que consumeixen un me-
dicament específic entre tots els fàrmacs estudiats 
i, en conseqüència, un manteniment de la qualitat 
de vida dels usuaris. S'han estudiat una quarantena 
de principis actius dividits en deu grups terapèutics 
molt habituals en la gent gran, com els que tracten 
les trombosis, la diabetis, les demències o els pro-
blemes cardíacs, a més d'ansiolítics, antipsicòtics o 
diürètics, entre altres.

El fenomen de la polimedicació és una realitat emer-
gent i relativament poc estudiada entre la gent gran, 
i està íntimament relacionat amb dos fenòmens de 
salut preocupants: la medicació inapropiada o inne-
cessària. Com a mínim, un 70% de la gent de més 
de 65 anys consumeix un fàrmac i un 20%, més de 
tres. Els fàrmacs tenen un benefici en el control de 
nombrosos problemes de salut de la gent gran, però 
la polimedicació, entesa com un consum mínim de 
tres o quatre fàrmacs de forma habitual, representa 
un factor de risc que cal considerar seriosament atès 
que pot ser una causa de iatrogènia. Per altra banda, 
aquesta disminució en el consum de medicaments 
té un impacte positiu i directe sobre la despesa far-
macèutica en aquest sector de població.

Un estudi realitzat per l’Asso-
ciació Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA) conclou 
que un 6,2% dels ancians de les 
residències geriàtriques reduei-
xen el consum de medicaments. 
La principal causa d'aquesta 
disminució, segons l'estudi, és 
la millora d'hàbits saludables i 
de la nutrició, ja que sobretot es 
detecta la reducció en les ma-
lalties freqüents en la tercera 
edat que depenen més de l'ali-
mentació. La reducció es dóna 
principalment en les persones 
que prenen menys medicació.
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SÈNIORS

DAVANT L'ALZHEIMER I LA DEMÈNCIA SENIL
La importància de conèixer els símptomes i característiques

Què és la demència senil?

Pèrdua progressiva de les funcions 
cognitives, memòria, pensament 
abstracte, judici, llenguatge, capa-
citat per realitzar tasques comple-
xes, identificació i reconeixement 
de subjectes i objectes, elaboraci-
ons mentals objectives i canvis de 
personalitat, conservant intactes 
els mecanismes d'alerta i el nivell 
de consciència.

La malaltia d'alzheimer

És la causa més freqüent de de-
mència irreversible en adults. És 
un tipus de lesió cerebral orgànica. 
La seva deterioració intel·lectual 
progressa gradualment des de 
l'amnèsia fins a la incapacitat to-
tal. Es caracteritza per una atròfia 
cerebral i un excessiu nombre de 
cabdells neurofibril·lars i plaques 
neurítiques al còrtex cerebral.

El tractament

Existeixen fàrmacs que maquillen 

L'Alzheimer i la demència senil són dues de les 
malalties neurodegeneratives més corrents i es-
teses. Moltes famílies hi han de conviure i és per 
això que convé conèixer de fit les seves caracte-
rístiques per actuar-hi en conseqüència. 

L'Alzheimer cada cop afecta a més persones grans
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els símptomes o que retarden lleugerament el deterio-
rament, però no existeix cap tractament curatiu eficaç 
per a aquestes malalties, actualment. No obstant això, 
com a cuidadors podem fer moltes coses per frenar una 
mica l'accelerat progrés de deterioració intel·lectual 
i per millorar la qualitat de vida d'una persona amb 
demència, sigui quina sigui la seva tipologia.

Tractament no farmacològic

És important simplificar la comunicació verbal amb 
el malalt: parlar-li amb frases curtes, deixant-li temps 
perquè processi la informació i mirant-li a la cara. 
Evitar la realització de canvis en l'entorn, encara que 
és necessari adaptar-lo per evitar accidents.

Es recomana mantenir al màxim els hàbits socials del 
malalt, mantenir activitat física i mental mitjançant 
una correcta estimulació i aconseguir una adequada 
nutrició i hidratació. També  evitar l'ús de fàrmacs 
innecessaris i amb efectes secundaris, corregir de-
fectes sensorials. 

Com comunicar-nos amb una persona amb 
Alzheimer?

És recomanable escollir paraules senzilles, frases 

A Espai Terapèutic Maresme 
són especialistes en diagnòstic 

diferencial per sospita de malaltia 
degenerativa i el seu subtipus 

(Alzheimer, Cossos de Lewy, 
demència de tipus vascular, 

demència mixta, etc).

curtes i utilitzar un to de veu amable i tranquil. 
Evitar parlar-li com si fos un bebè o parlar d'ella 
com si no estigués allí. També reduir distraccions 
i sorolls ajuden a la persona a concentrar-se en el 
que se li està dient,

Dir a la persona pel seu nom, assegurant-se abans 
de parlar que ella li està parant atenció.

Permetre que es prengui el temps suficient per res-
pondre. Anar amb compte de no interrompre-la. Si 
la persona amb l'E. d'Alzheimer està esforçant-se 
per trobar una paraula o comunicar un pensament, 
tractar amablement de proporcionar-li la paraula que 
està buscant. Tractar de presentar les preguntes i 
instruccions d'una manera positiva.

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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UNA NOVA MAR DE GRANS
L'Escola Vela Mataró inicia un programa per avis i nets plegats

S
eixanta-tres avis i àvies, amb la seves netes i 
nets, van poder gaudir d'aquest esport com-
partint una sortida de navegació a vela. La jo-

ventut, per la seva banda, també va poder practicar 
a més a més la navegació en caiac. L'Alcalde David 
Bote va poder saludar i gaudir de l'excel·lent ambi-
ent i compartir l'experiència amb tothom. Aquest 
programa de l'Escola Vela Mataró compta amb el 
suport de l'ajuntament. Pretén apropar el mar a les 
persones més grans amb l'eslògan de "la mar no té 
edat'. Pels més joves fer un primer tastet que els 
animi a seguir fent una activitat nàutica a l'aire lliure 
tant positiva per al seu desenvolupament personal, 
cognitiu i físic.  

Per a les persones grans, l'Escola de vela ara pro-
posa tres tipus diferents d'activitats absolutament 
accessibles, adequades a l'edat i pensades per a 
conservar i estimular el cos i la ment. L'objectiu és 
la pràctica, un cop per setmana, durant una hora, 
de forma regular o puntualment de La Veladolça, el 
Pàdelioga, o el gymnautic/gymplatja.

L'Escola de Vela de 
Mataró es proposa 

tres tipus d'activitats 
accessibles i 

adequades a l'edat, 
pensades per 

conservar i estimular 
el cos i la ment

El passat cap de setmana es va 
celebrar una nova iniciativa de 
l'Escola Vela Mataró emprent 
la iniciativa d'un programa es-
pecial per als sèniors. Es trac-
ta del programa  "La Mar de 
grans" que va començar diu-
menge passat i que proposa 
una jornada de vela especial 
per a gent de la tercera edat. 
L'Alcalde David Bote no es va 
voler perdre aquest debut. 
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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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SÈNIORS

LLIBERTAT I AUTONOMIA AMB ESCÚTER ELÈCTRICA
Descobrim els avantatges i utilitats de desplaçar-se amb aquesta moto 
per a les persones amb dificultats de mobilitat

E
s tracta d’un aparell semblant a una moto-
cicleta amb la qual no es pot circular per la 
carretera, sinó que té categoria de vianant, i 

la qual permet moure’s com qualsevol persona que 
camini pel carrer. A més, aquest aparell es pot entrar 
a l’interior d’un cotxe per als desplaçaments llargs 
i interurbans i, d’aquesta manera, pot ser traslladat 
amb comoditat.

Moure’s amb independència

En Jep Alcalde fa més de dos anys que compta amb 
una moto d’aquestes característiques per a la seva 
vida diària. “Fins aleshores em desplaçava amb bastó 
o crossa, però va arribar un dia que ja no en tenia 
prou”, explica Alcalde. Per això es va comprar aquest 
aparell que li permet moure’s per Mataró amb total 
llibertat, “de forma independent i sense necessitar 

"Mataró sembla dissenyada a vista 
de les persones sense dificultats de 

mobilitat i no és còmode pels que 
anem sobre rodes

Algunes persones amb problemes de mobilitat 
han descobert en les escúters elèctriques la so-
lució perfecta per a fer vida normal i desplaçar-se 
amb total llibertat.
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

DESCUENTO 
ADICIONAL EN

TODOS LOS
TRATAMIENTOS-10%

490€IMPLANTE
DENTAL

ningú que m’ajudi”. Ha pogut ex-
perimentar que aquesta escúter és 
garantia de llibertat i autonomia, 
dos elements que, si no, haurien 
estat difícils conservar per a ell. És 
per això que la recomana “tant a 
la gent gran, com a aquells que te-
nim dificultats funcionals”, explica.

Des de la seva experiència, Alcalde 
ha detectat que Mataró “està dis-
senyada a vista de les persones 
sense dificultats de mobilitat i no és 
còmode pels que anem amb cadira 
de rodes o amb aquesta escúter”. 
Segons relata, les llambordes d’al-
guns passos de zebra són molestes 
i alguns carrers tenen un pas de 
zebra sense la rampa per pujar i 
baixar de la vorera. És per això que 
espera que les administracions 
en prenguin consciència i arreglin 
aquests trams que dificulten els 
desplaçaments còmodes de les 
persones amb mobilitat reduïda.

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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SÈNIORS

LA MAREA PENSIONISTA SEGUEIX EN PEU DE GUERRA
Dilluns es van manifestar a Mataró reclamant un canvi de sistema

T
enen clar que no hi haurà pensions dignes, 
sense un sou digne de totes les persones adul-
tes que treballen i que, per tant, cal demanar 

un canvi de sistema que beneficiï tothom. “Ens mou 
tenir una pensió justa, però també volem que els 
nostres fills i néts visquin amb un sou digne”, relata 
un dels membres de la Marea.

Per a aconseguir tots aquests canvis, des de la Marea 
Pensionista Mataró-Maresme tenen clar que cal que 
tota la societat s’impliqui en la lluita perquè no es 
tracta només de canviar les pensions, sinó de canviar 
el sistema. És per això que fan una crida a persones 
de totes les edats a participar de les mobilitzacions 
que organitzen.

Una maniobra electoralista

Els membres de la Marea Pensionista també van 
destacar durant la manifestació de dilluns 30 d’abril 
que el pacte del PP i el PNV d’apujar les pensions 
un 1.6% és només una manera d’acontentar als jubi-
lats. De fet, denuncien que es tracta d’una maniobra 
electoralista que espera guanyar més vots de cara a 
les eleccions de l’any vinent però que no solucionarà 
el problema amb el qual es troben els pensionistes. 
“Després tornarem a estar igual perquè el 0,25% anual 
segueix vigent”, expliquen els membres de la Marea.

Rebutgen la promesa del PP 
d’apujar les pensions un 1.6%, 

la qual qualifiquen de maniobra 
electoralista

Des de la Marea Pensionista Mataró-Maresme ho 
tenen clar: no deixaran de manifestar-se al carrer 
fins que el govern estatal compleixi una sèrie de 
mesures que millorin la seva situació. Tot i que les 
seves demandes passen per una pensió mínima 
de més de 1.000 euros per cada jubilat o que les 
pensions estiguin contemplades dins els pressu-
postos de l’Estat, l’eix de les seves demandes és 
canviar el sistema des de la base. 
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
A.GARCIA SALMERON Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 
16,30 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

núm. 1819 del 4 al 10 de maig del 2018

Estètica Científica i Benestar

Melcior Palau 8, Baix 1a
Mataró (Barcelona) 

93 798 08 45 / 638 55 63 44
info@korrmataro.cat

www.korrmataro.cat

50%* 
de descompte 

CAMES 
SENCERES

DIODE
EL MILLOR LÀSER DE

* 50% de descompte sobre el preu de tarifa. 

Del 20 d’abril
fins al 20 de maig

TECNOLOGIA ÚNICA

RÀPIDA, INDOLORA

I EFICAÇ
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

5 

de maig

23.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 6 euros. 

ROCK & RÍOS,
UNA BANDA TRIBUT MOLT ROCKERA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Constan
Divendres 4 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
El cantautor d'Olot, presenta el seu 
nou treball discogràfi c 'L'abric de 
set hiverns', en format trio.

Trobada de Sensibilització 
Musical
Dissabte 5 maig / 10h / Parc 
de Ca l'Alfaro (Sant Andreu de 
Llavaneres)
Espectacle infantil dels alumnes 
d'entre 3 i 6 anys de diferents es-
coles de música. Pares, mares i 
infants participaran conjuntament 
en un gran espectacle musical.

'Musiquetes, canten els més 
xics'
Dies 5 i 6 maig / 12 i 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 3€.
9a edició d'aquest projecte peda-
gògic. Infants de cicle inicial de les 
escoles de la ciutat, presenten la 
cantata "Allà a Mataró hi havia un 
tramvia", sota la direcció de Dani 
Àlvarez i l’acompanyament musical 
del grup La Coixinera. 

José Songel Sanchís
Dissabte 5 maig / 20h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 5€.
Concert del guanyador del 1r Premi 
de Música Ciutat de Mataró en la 
categoria de piano.

The Acoustic Black Jukebox
Dissabte 5 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Duet acústic de pop, rock, blues 
i soul, amb versions "a la carta".

Marc Ràmia
Dissabte 5 maig / 22h / Mirinda 
Lounge (pl. Can Xammar, Mataró) 
/ Ant: 7€. Taq: 8€.
El cantautor mataroní presenta el 
seu segon disc 'Militants de la vida'.

Concerts de primavera: 
'Crònica d'un record'
Dimecres 9 maig / 19.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró).
A càrrec dels cors escènic, jove i 
d'adults de l'Escola Municipal de 
Música de Mataró. 

Guia cultural

UNA BANDA TRIBUT MOLT ROCKERA

Una de les bandes 
tribut més roc-

keres del país arriba 
a la Sala Privat de Mataró 
per omplir l’escenari de música 
de primera: Tribut a Miguel Ríos. 
El concert tribut se centra en un 
moment contret de la seva carre-
ra, quan van gravar el mític disc 
en directe Rock & Ríos al juny de 
1982. Per retre-li homenatge, van 
crear l’any 2010 una banda tribut 
que buscava ser totalment fi del al 
directe d’aquesta formació lidera-
da per Miguel Ríos.
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www.totmataro.cat/agenda

TEATRE I DANSA // 

XXV Jornades de Dansa
Del 4 al 7 de maig / Argentona
Divendres 4: 11h al Casal d’Avis i 
17h a la Llar Santa Anna, Tallers de 
Dansa per a Gent Gran. 18h a la Pl. 
Nova, Classes d'exhibició de dansa.
Dissabte 5: 17h Pl. Nova, XXV 
Mostra d'Escoles de Dansa. 19h 
Pl. Nova, Espectacle de Dansa de 
Carrer 'Billie Jean'. 
Diumenge 6: 12h Pl. de Vendre, 
Música i Danses Gregues. 19.30h 
Pl. Nova, 'Cyclamen, Dansa inte-
grada. Col·lectiu Yur Dance'.
Dilluns 7: 10h Pl. Nova, "Fem 
Dansa", exhibició conjunta d'alum-
nes de les escoles d'Argentona.

Grease Reloaded
Diumenge 6 maig / 18 i 20h / La 
Sala (Pl. Nova, 15. Argentona) / 

Ant.: 10€. Taq.: 13€. Ab.: 8€.
Interpretació lliure d’una de les 
grans històries d’amor del gènere 
musical, en clau de dansa urbana i 
amb molta energia i frescor.

'Les dones sàvies'
Diumenge 6 maig / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Ant: 10€. Taq: 12€.
1672, França. Molière i la Companyia 
del Rei estrenen una comèdia de 
costums amb un embolic familiar. 
Amb Enric Cambay i Ricard Farré.

'Insòlits: Hola Federico'
Diumenge 6 maig / 19h / Centre 
Moral (Rbla. Francesc Macià, 57. 
Arenys de Munt) / Taquilla inversa.
Monòleg intimista d'Assumpta 
Rojas, que ens acosta i descobreix 
a la fi gura més humana del poeta 
Federico García Lorca.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 4 maig / 17.30h:  El con-
te de la rotllana "La casa més gran 
del món", de Leo Lionni. 
Dimecres 9 maig / 17.30h: Art 
Time: 'El somni de Paul Gauguin', 
d’Alberto Urcaray. Conte i taller de 
manualitats.
Dijous 10 maig / 17.30h: Els di-
jous a la biblio: 'Germans', de Rocio 
Bonilla.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Divendres 4 maig / 18h: 'El Club 
dels Superagents Lectors', tertú-
lia literària nois/es de 9 a 12 anys.
Dimarts 8 maig / 18h: La petita hora 
del conte (0-4 anys): 'Petons i moi-
xaines', amb Assumpta Mercader.

DANSA /

'Escrit en l'aire'
Divendres 4 maig / 20.30h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Preu: 6€.
Espectacle que uneix el món místic 
del coreògraf i ballarí català Cesc 
Gelabert, i l’univers fi losòfi c del 
francès Valère Novarina.

MÚSICA /

'La Fuga' + 'Perdiendo Los 
Papeles'
Dissabte 5 maig / Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 15€. Taquilla: 18€. 
La banda cantàbrica de Rock&Roll 
de més de 20 anys d'història, amb 
el nou disc 'Humo y Cristales'. 

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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DOCUMENTAL /

'Un home millor'
Dimecres 9 maig / 19h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) / 3€.
El documental del mes, serà so-
bre la violència masclista. Dirigit 
per Attiya Khan i Lawrence 
Jackman. Canadà (2017). VO 
en anglès subtitulada en català.

Teresa 61. Mataró)
Conferència-col·loqui a càrrec de 
Xavier Melloni, jesuïta. Organitza: 
Estudis Socials Cristianisme s. XXI.

'Grans Herois del Hollywood 
Clàssic - Part 1: 1930-1940'
Dimarts 8 maig / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències 'Grans he-
rois i grans dames de Hollywood' 
a càrrec d'Albert Beorlegui, advo-
cat, periodista i expert en cinema.

'La societat de la por' 
Dimarts 8 maig / 18h / Sala Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència sobre fi losofi a, a 
càrrec d'Esther Gimènez-Salinas, 
Llicenciada i Doctorada en Dret 
Penal i subdirectora de l’institut 
de Criminologia. Aula d'Extensió 
Universitària Vilassar de Mar.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 8 maig / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Trobada literària amb la comissària 
de l’Any Manuel de Pedrolo, Anna 
Maria Villalonga.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 8 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)
Tertúlia literària en italià, al voltant 
de l'obra 'Passione di famiglia', de 
Cristina Comencini.

'Josep Abril. Alcalde de Mataró 
afusellat pel franquisme'
Dimecres 9 maig / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Presentació del llibre de la histori-
adora Margarida Colomer i Rovira.

'Cuidar el cuidador'
Dijous 10 maig / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada sobre sanitat a càrrec de 
Anna Parrado, treballadora social 
EAP Ronda Prim i Anna Galofré, 
treballadora social EAP La Riera.

Talking about...
Dijous 10 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès, al 
voltant de l'obra 'The Embassy of 
Cambodia', de Zadie Smith.

'L'Atzavara 28: Sexe, desen-
volupament i evolució'
Dijous 10 maig / 19.30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació pública del butlle-
tí científi c. Conferència “It takes 
two to tango", a càrrec de Joan 
Lluís Pretus, del Departament 
de Biologia Evolutiva, Ecologia i 
Ciències Ambientals de la UB.

FESTES I FIRES //

Ballada de sardanes
Dissabte 5 maig / 19.15h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Amb la Cobla Premià. Organitza: 
Agrupació Sardanista Santa Anna.

'Enrajolem!'
Diumenge 6 maig / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, on realitzarem 
rajoles hidràuliques amb formes i 
colors. A partir de 5 anys.

'El Petit Dalí'
Diumenge 6 maig / 17.30h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
Teatre familiar, a càrrec de la Cia. 
Viu el Teatre.

Buc de contes
Dimecres 9 maig / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració conte 'El ratolí que no 
tenia por' de Petr HoráÐek. 

XERRADES I LLIBRES /

'Bon dia, són les vuit'
Divendres 4 maig / 20h / Saló 
de Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Antoni Bassas (periodista 
i guionista de ràdio i televisió).

Club de Lectura 
Dilluns 7 maig / 18.30h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)
Tertúlia literària amb la novel·la 
'Tsugumi' de Banana Yoshimoto.

'La difícil i necessària alteri-
tat en la política i en la religió'
Dilluns 7 maig / 19.30h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 

FAMILIAR /

'Issun Boshi'
Dimecres 9 maig / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
L'hora del conte especial especial 
diàleg intercultural. Espectacle 
amb titelles i música en directe 
a càrrec de la Cia. Rondallaire.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

Materialitz'art en família
Diumenge 6 maig / 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 guiada per descobrir el mo-
dernisme i imaginar el futur de 
Mataró a partir d'impressió 3D, 
entre altres materials i tècniques.

FESTES I FIRES //

Firocasió Primavera UBM
Dies 3, 4 i 5 maig / Dijous de 17 a 
21h, Dv i Ds 10 a 21h / La Rambla 
(Mataró)
Fira de botigues al carrer, on s’hi 
poden comprar productes de tot 
tipus a preus d’ocasió. Organitza: 
Unió Botiguers de Mataró.

Fira d'Indians
Dies 5 i 6 maig / De 10 a 22h / 
Plaça de l'Església (Arenys de Mar)
Fira temàtica. Dissabte 5: 19.30h, 
havaneres amb la Vella Lola. 
Diumenge 6: 19.30h, Notes musi-
cals amb Cap per Ball.  

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

TALLERS I CURSOS //

'Autoreparacions domèstiques: 
obra de paleta bàsica'
Dissabte 5 maig / De 10 a 12h 
/ Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15. Parc Central, Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93.758.24.40. 
Taller DIY, guiat per Josep Ontañón.

'Taller de dibuix amb model'
Dissabte 5 maig / D'11 a 13h / 
Taller Gravat (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu: 10€.
Sessions de dibuix al natural.

RUTES I VISITES //

La Casa Coll i Regàs
Dies 4, 5 i 10 maig / Div. i dis. 
18 a 20h, dij. 12 a 14h / Casa 
Coll i Regàs. Fundació Iluro (C. 
Argentona, 55. Mataró) / Preu: 
6€. Reserva: 682156765 i visites@
casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

D'Iluro a Mataró
Dissabte 5 maig / 18h / Can Serra 
Història de la Ciutat. Museu de 
Mataró (El Carreró, 17. Mataró)
Visita guiada a la mostra perma-
nent del Museu de Mataró.

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 5 maig / 10h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,50€ 
/ gratuït fi ns a 7 anys.

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

FIRA /

38a Fira mercat Sant Ponç
Dies 5 i 6 maig / De 10 a 21h / 
Plaça de l'Ajuntament (Mataró)
Fira mercat de productes ali-
mentaris elaborats artesanal-
ment, amb expositors d'arreu de 
Catalunya: confi tures, formatges, 
olis, caramels, licors, embotits, etc.

Agenda núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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Núria Morón
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: divendres 4 de maig 
a les 19h. Fins al 31 de maig.
Exposició de dibuixos.

'Fotografi a. Una altre manera 
de pintar'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Inauguració: di-
vendres 4 de maig a les 20h. Fins 
al 27 de maig.    
De Joan Marlet.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Visita: diumenge 6, a les 12h.  
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'Refugiats, per què?'
Biblioteca Municipal (c. Closens, 
65.  Sant Andreu de Llavaneres) 
/ Del 7 al 21 de maig. 
Exposició itinerant de FundiPau.

'Cubs de Rubik'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
/ Del 7 al 31 de maig.
Jocs d’enginy de la col·lecció de 
Pedro Luis Muñoz.

Museu Obert 
Del 10 al 20 de maig / Comerços 
de Mataró
Mostra d'Art als Aparadors de 
Mataró. Organitza: UBM. 

'Ivan Floro. A to B'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 30 de maig. 
Dos espais, escenes quotidianes 
del món interior i exterior.

'Ferran Gironès. Mirades'
Bar Cultural L'Altre (c. d'en 
Xammar, 6. Mataró) / Fins al 31 
de maig. 
Exposició del fotògraf mataroní.

'Catifes de ciment'
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Fins al 23 de juny. 
El món de la rajola hidràulica.

'Glass Path_ Aïda Gómez' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 13 
de maig. 
Documentació del projecte d'instal-
lació de l'artista Aïda Gómez.

'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. 

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins a l'1 de juliol.
• Coincidències insòlites. Viladomat 
i la tècnica. 
• Dossier 1: Els colors del barroc 
a les col·leccions del Museu de 
Mataró.

'Ombres'
Centre Cívic Espai Gatassa 
(C. Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 18 de maig. 
Fotografi es de Carles Cuscó.

'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.

'Entre pops i sípies amb tub 
i ulleres'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 17 de juny.
Mostra del fons marí, del fotògraf 
Juan Vidal i la biòloga Teresa Coves.

Argillà Argentona 2018
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 6 de maig.
Exposició del cartells seleccionats 
del concurs. 

'Mini-Retro'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 13 
de maig.
Exposició retrospectiva de l'artis-
ta mataroní Ricard Jordà (1943).

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

'Aproximació al Macro'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Fins al 12 de maig.
Grup de fotografi a 'Una mirada 
particular' de Viladona.

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

 INAUGURACIÓ /

'Colita, perquè sí!'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Inauguració: dijous 
10 de maig a les 19.30h.    
Exposició retrospectiva d’un dels 
referents indiscutibles de la foto-
grafi a catalana contemporània. 
Fundació Catalunya La Pedrera.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Parlem de...

... La Via Marina del
Camí de Sant Jaume
Els amants del pelegrinatge a 
Santiago de Compostel·la, entre 
els quals em sumo, estan d’en-
horabona amb el nou tram ano-
menat la Via Marina del Camí de 
Sant Jaume. Aquest itinerari ja-
cobeu transcorre per l’antiga Via 
Augusta romana.

Després d’una bona quantitat de 
despropòsits, per formar un teixit 
seriós de les rutes del Camí de Sant 
Jaume a Catalunya, sembla que 
hi ha una part de municipis que 
s’adonen del gran potencial, per al 
turisme itinerant, d’aquesta ruta. 

Caldes de Malavella, Lloret de 
Mar, Sant Pol de Mar, Mataró i 
Barcelona s’aniran unint, pro-
gressivament, en un recorregut 
que arribarà a 80 km i que s’anirà 
senyalitzant i adequant al cami-
naire en diferents fases.

Recordem que gran part del 

territori eu-
ropeu con-
forma una 
rica xarxa de 
les nombro-
ses rutes jaco-
bees. Aquest 
itinerari cul-
tural euro-
peu, decla-
rat Patrimoni 
Immaterial de 
la Humanitat per la UNESCO l’any 
1993,  ja compta amb més de 30 
anys de consolidació.

Dita peregrinació d’origen me-
dieval és la ruta més antiga, del 
vell continent, que es continua 
promocionant i gestionant per a 
diferents motivacions: religioses, 
culturals, turístiques, esportives, 
espirituals, lúdiques, etc.

Els antics peregrins feien tes-
tament abans d’iniciar aquesta 
aventura religiosa, ja que alguns 

hi perdien la vida. Ara no és el cas. 
És, però, el moment de viure i re-
viure recursos culturals tangibles 
i intangibles, recursos naturals, 
la història, etc., sempre trobant 
per davant un món de sensacions, 
vivències, emocions, etc., que van 
omplint la motxilla del pelegrí.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG             
Doctor, Historiador de l'Art i 
Gestor Cultural
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anglès, 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 de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 17 de maig, 
visita a Girona en temps de fl ors 
"a bord del trenet" (preu 45€). Del 
16 al 23 de juny Gran Creuer dels 
Fiords (preu 1389€). Dimecres 4 
juliol, sortida a Andorra (2 dies) 
amb espectacle del "Circ Du Soleil" 
(preu 139€). • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Informàtica. Artesania. Grup 
Musical.

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

ACTIVITATS //

Conferència: 'Dret de succesi-
ons i testaments'
Divendres 4 maig / 16h / Casal 
de gent gran Jaume Terradas (c. 
d’Argentona, 59. Mataró)
A càrrec de la Sr. Guzmán Clavel, 
notari. 16è cicle d’activitats forma-
tives per a la gent gran.

'Recordem històries de...' 
Dilluns 7 maig / De 10 a 12h / Sala 
d’Actes de Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Taller d’identifi cació de fotografi -
es del fons documental de l’Arxiu. 

'Història de Mataró (III). Els 
orígens dels nostres temps. 
Segles XIX i XX'
Dimecres 9 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Joan Giménez i Blasco, historiador.

 CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sortides: Dimecres 23 maig, 
Cargolada a la Selva. • Activitats: 
Tai-Txi (dill-dmc matí).  Labors i 
Patchwork (dilluns).  Relaxació (dmt 
i div tarda). Mandales (dmt tar-
da).  Informàtica i Ping Pong (dmt i 
div matí). Taller De Memòria (dmc 
matí). • Juguem al Quinze (dij tar-
da). • Petanca (cada tarda). Melé de 
Petanca (cada dill 9:15h). • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sortides: Viatge a Itàlia del Nord.  
5 dies, sortida 27 de maig (690€). • 
Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018

Sèniors

De la idea al projecte

Cal estimar la proposta sènior de 
creació d'una wiki d'àmbit local, 
com l'eina necessària per empoderar 
a una ciutadania mancada de pro-
jectes engrescadors, com una idea 
positiva, pendent de convertir-se 
en un projecte factible de ser posat 
en funcionament.

Diferents contactes negatius man-
tinguts amb diverses entitats, dema-
nant la seva col·laboració, han posat 
en evidència, el fet de trobar-nos da-
vant d'una idea qualificada com a dis-
ruptiva, que tot i generar inicialment 
dificultats per ser posada en marxa, 
no exclou però, la seva realització.

Aquesta constatació planteja una 
aposta inicial, que per donar un pri-
mer pas cal recórrer a persones, que 
fora del funcionament normal de 
la societat, són capaces d'assumir 
reptes innovadors i creatius, que fa 
que se les bategin com a frikis, que 
volen fer una cosa i la fan. Una vega-
da donat el primer pas, que marca la 
direcció del camí a seguir, s'amplien 
molt les possibilitats de participació 
d'altres entitats o persones.

El fet de trobar-nos davant d'una 
proposta d'àmbit mundial, tot i que 
poc desenvolupada localment, pot 
suposar una realització no fàcil, però 
sí possible, que requereix ser dona-
da a conèixer, mitjançant una crida 
a persones més motivades, inicial-
ment informàtiques, en indrets més 
favorables, com en els mitjans de 
comunicació local.

Cal no oblidar i tenir en compte, 
que històricament totes les innova-
cions i canvis realment importants, 
comencen a partir d'una petita mi-
noria de gent més agosarada que les 
fa possibles.(www.portalpremia.net/
arxius/wikipremia.pdf).
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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Antipatia /Cobdícia / 
Gelosia/
Tres emocions o monedes d'ús 
molt corrent en la vida de cada 
dia. I molt tòxiques. A més molt 
alimentades i nodrides per la so-
cietat neocapitalista, on la compe-
titivitat és un gran valor quan va 
acompanyada de la col·laboració o 
cooperació. Però la competitivitat 
sola pot ser molt negativa i tòxica. 

ANTIPATIA és l'actitud o estat 
que no té en consideració els al-
tres tant amb paraules com amb 
gesticulacions i accions. Algunes 
vegades pot ser una defensa per a 
certes persones tímides en la vida 
social. També pot ser un indicador 
per a una persona de no apropar-se 
a ser antipàtica. A més, quan sor-
geix aquest sentiment de forma 
involuntària, un no s'ha de sentir 
culpable, però sí no deixar-se por-
tar i saber actuar de forma correcta. 

COBDÍCIA una emoció molt pri-
mària i necessària per a sobreviure 
i viure. Però sense límits és molt 
tòxica i perillosa. La cobdícia porta 
a quedar atrapat en totes les coses 
materials: Mai n'hi ha prou. I es 
converteix en esclau interior de 
tot el que és material. La persona 
cobdiciosa no sap fer regals o ho 
compra tot amb diners. Difícilment 
serà feliç. 

GELOSIA és un sentiment re-
celós de sentir-se no el preferit i 
el primer per a una altra persona. 
Un xic no va malament, però quan 
passa dels límits, no es controla i 
la gelosia esdevé molt destructi-
va i tòxica. A més és també una 
forma d'enveja en veure que no 
es té el que tenen els altres i es 
desitja, però no es pot o no es té. 
Com n'és de difícil és conviure o 
viure amb persones antipàtiques, 
cobdicioses i geloses.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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La caminada de l'Arboç vol 2.000 persones
Els diners recaptats es destinaran a activitats i material específic per als alumnes de 
l’escola: nens i nenes amb pluridiscapacitat intel·lectual de la comarca del Maresme

Solidaritat: Redacció

  El diumenge 13 de maig tindrà 
lloc la 5a edició de la Caminada 
Solidària de l’Escola d’Educació 
Especial l’Arboç de la Fundació 
El Maresme, una jornada lúdic-
esportiva de 10km de recorregut 
al llarg del Passeig Marítim de 
Mataró. La Caminada de l'Escola 
l’Arboç s'inclou dins el programa 
'Mou-te amb cor', el qual aglutina 
totes les activitats esportives so-
lidàries que les diferents entitats 
mataronines organitzen al llarg 
de l’any. Organitzada per l’AM-
PA de l’Escola l’Arboç amb el su-
port de la Fundació el Maresme, 
cada edició ha superat el nombre 

d’inscripcions. L’any 2016 s’hi van 
bolcar 1.700 persones, l’any passat 
es van superar els 2.000 caminants 
i enguany també s’espera arribar a 
les 2000 inscripcions. La totalitat 
dels fons recaptats a la Caminada 
es destinen a activitats i material 
específi c pels alumnes de l’esco-
la, nois i noies de la comarca del 
Maresme amb pluridiscapacitat 
funcional. Recorregut Com cada 
any, el Passeig del Callao es man-
té com a punt de sortida (9:30h) i 
d’arribada. Pel que fa a l’itinerari, 
es mantenen les millores d’acces-
sibilitat incorporades l’any passat 
per facilitar els desplaçaments amb 
cadires de rodes. Els participants 
recorreran el Passeig Marítim en 

direcció al Rengle fi ns a arribar a 
l’espigó del Port de Mataró, des 
d’on es tornarà de nou pel passeig 
marítim fi ns al passeig del Callao. 
La jornada oferirà refrigeris i ob-
sequis per a tots els participants i 
inclourà l’organització d’activitats 
per als més menuts. 

Samarreta de les Dissantes
Totes les persones que s’apropin a 
la festa, podran adquirir per 5 euros 
la samarreta de les Dissantes 2018, 
que enguany és de color blanc i 
morat. Hi haurà un estand amb 
totes les talles per a tots aquells 
que vulguin fer la caminada amb 
ella i anar escalfant motors per a 
les Dissantes.

Data: El diumenge 13 de maig.
Lloc: Passeig del Callao a les 9:30h
Inscripcions: El preu de les inscripcions és de 
5 euros els adults i 3 euros els infants fi ns als 8 
anys i inclou entrepà, beguda i fruita. Es poden 
formalitzar de dilluns a divendres a la seu de la 
Fundació El Maresme (plaça dels Bous, 3-5) fi ns 
a les 18h, o bé el mateix diumenge 13 en el punt 
de sortida.

La fitxa
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17 DE MAIG 
MATARÓ 2018

DIA 
INTERNACIONAL 
CONTRA LA 
LGTBIFÒBIA

DIMECRES 17 DE MAIG 

18.30 h / CENTRE CÍVIC PLA D’EN BOET

CONFERÈNCIA 
SOTA QUIN PARADIGMA  
ENTENEM LA INFÀNCIA TRANS?
A càrrec de Cristina Garaizabal, psicòloga 
clínica, experta en problemàtiques relacionades 
amb la diversitat sexual i de gènere

Places limitades. Inscripció a cird@ajmataro.cat  
o al 937022812. Servei de cura d’infants amb 
inscripció prèvia indicant nombre i edats 

DIUMENGE 27 DE MAIG 

18.30 h / TEATRE MONUMENTAL 

ESPECTACLE TEATRAL  
LIMBO
Una reflexió sobre la realitat de les persones trans-
gènere. Compartirem l’univers d’Albert (que abans va 
ser Berta), des de la zona d’espera d’un aeroport, on 
ha estat confinat a causa de la seva condició sexual. 

Preu: 5 € (destinat a un projecte solidari). 
Entrades a www.entradesculturamataro.cat

WWW.MATARO.CAT • 010*
 Ajuntament de Mataró  @matarocat

*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. El preu de les trucades dependrà en cada cas de les tarifes de cada operador. Horari: de dilluns a divendres de 8 a 19 h
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PLATJA O PISCINA?

Al Centre Natació Mataró 
ho teNs tot!

Fes-te soci delFes-te soci del

apFoFita aquesta oFerta especial:  
vine abans del 15 de maig i tindràs  

la matrícula gratuïta!
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 Cristian, ex-jugador groc-i-negre, va fer un pòquer de gols 

 EL DERBI ÉS ARGENTONÍ 

núm. 1524
Del 4 al 10 de maig de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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el Esporttot
Jordi Vízcaino
Bàsquet  AE Boet MataróEl Personatge

L'entrenador del Mataró 
Parc Dori Dori Boet afronta 
la Final a Quatre de Copa

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Ja està, s'ha acabat la temporada 
regular. Tot el que has fet fins ara 
serveix per a una plaça a la Final 
a 4 i un suposat millor encreua-
ment a les semifinals. Tot el treball 
de la temporada es decidirà en 40 
minuts.

Aquesta és la situació on es troba 
el Mataró Parc Dori Dori Boet que, 
en una temporada increïble i, de 
menys a més, ha aconseguit el pri-
mer lloc de la fase regular de Copa 
Catalunya, amb una sola derrota 
en tota la segona fase. I tot això en 
la seva primera temporada en la 
història de la competició. El mèrit 
és increïble.

Les noies de Jordi Vízcaino, que 
s'estrena amb el club, però que ja 
s'ha trobat en situacions simi-
lars amb l'Snatts de Sant Adrià -de 
fet, va aconseguir l'ascens a lliga 
Femenina la temporada passada 
amb elles-, sap que tota la feina de 
la temporada es pot veure enfos-
quida per una mala tarda aquest 
cap de setmana a Viladecans, quan 
es disputin les semifinals de la 

competició. Doncs només classifi-
cant-se per a la final ja s'asseguren 
l'accés a poder lluitar per l'ascens a 
lliga Femenina 2. Només d'imagi-
nar-m'ho ja em sembla sensacional.

Però no tot són bones notícies 
per a les taronges que, liderades 
per una majestàtica Judy Jones, sa-
ben que se les veuran amb el pitjor 
rival possible per passar a la final, 
l'amfitrió.

Sí, perquè la Final a Quatre es 
juga a Viladecans, amb tot el que 
suposa de pressió ambiental afe-
gida, malgrat que les mataronines 
estan en el seu millor moment de 
joc de tota la temporada.

A més a més, per si no fos poc, el 
Viladecans és l'únic equip que ha 
vençut a les mataronines en els dos 
enfrontaments d'aquesta tempora-
da, tot i que era a principi de la ma-
teixa i, des de llavors, les jugadores 
del Boet no han parat de créixer.

Estem davant de la possibilitat 
que el bàsquet femení mataro-
ní torni a una categoria estatal. 
Gaudim-ho!

A confirmar una temporada de somni 
El Mataró Parc Dori Dori Boet se la juga a la Final a 4

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - SANT ANDREU
Dissabte 5 | 12:45 h | Complex Joan Serra

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - SANT VICENÇ
Dissabte 5 | 19 h | Pav. Teresa M. Roca
HANDBOL Copa Cat. Fem.
JH MATARÓ - LES FRANQUESES
Dissabte 5 | 17:30 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - SARRIÀ
Diumenge 6 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - PREMIÀ DALT 
Dissabte 5 | 16:30 h | Mpal. Camí del Mig
PLA D'EN BOET - POBLE SEC 
Diumenge 6 | 12:30 h | Mpal. Pla d'en Boet
ROCAFONDA - ARENYS MAR 
Diumenge 6 | 11:45 h | Mpal. Rocafonda
FUTBOL 2a Catalana Femenina
CE MATARÓ - ATLÈTIC PRAT 
Diumenge 6 | 12 h | Mpal. Centenari

             FORA
WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
CN BARCELONA - QUADIS CNM 
(POSSIBLE TERCER PARTIT)
Dissabte 5 | 13:30 h | Nova Escullera

BÀSQUET Copa Cat. Fem. Final-4
VILADECANS - BOET MATARÓ
Dissabte 5 | Pav. Viladecans
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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4   FC ARGENTONA

2  CE MATARÓ

FC ARGENTONA: Joan Guillamat, 
Eduard Benedito, Borja Montejo, Josep 
Maria Tejedo, Javier Fernàndez (Sergi 
Nogueras 80'),  Dídac Bancells, Albert 
Coca, Adrià Àlvarez, David Vacas (Quim 
Hernàndez 47'), Cristian Pérez (Sergi 
Oliva 87'), Alejandro Puig. 
CE MATARÓ:  Joel, Víctir Yustos, Kiku, 
Tapha (Peque 46'), Marcel (Dani 74'), 
Parri (Isma 65'), Sergi Sànchez, Sergio 
Gonzàlez, Bargalló (Pedrito 39'), Ricky, 
Aitor (Youssef 74').
GOLS: 8' Cristian (1-0); 26' Cristian (2-
0); 53' RICKY (2-1); 55' PEDRITO (2-2); 64' 
Cristian (3-2); 82' Cristian (4-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró feia cinc anys que no 
rebia quatre gols en un partit i 
un sol jugador els hi va marcar

El dissabte passat a la tarda hi havia 
un derbi maresmenc molt impor-
tant, i en va sortir molt reforçat 
l'equip argentoní, que va derrotar 
el seu rival, prenent-li el segon lloc, 
que ara mateix li donaria el dret a 
jugar la promoció d'ascens a 1a.

El gran protagonista del partit va 
estar Cristian Pérez, l'ex-jugador 
groc-i-negre, que va marcar un pò-
quer de gols, amb els quals arriba 
a 25, i ja és el màxim golejador de 
la categoria. 

L'equip argentoní va sortir en 
tromba, i va ser dominador fins al 
descans, davant un Mataró des-
conegut, i Cristian va marcar per 
dues vegades materialitzant aquest 
domini de l'equip local.

A la represa l'equip d'Alberto 
Aybar va buscar un joc més directe 
i ben aviat va igualar el partit amb 
gols de Ricky i Pedrito, aprofitant 
assistències d'Aitor. 

Però quan el matx semblava que 

L'Argentona és segon

30a jornada (28/29 abril)

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

Classificació 
Guineueta 66; ARGENTONA  i CE MATARÓ 
60; Europa B 56; SANT POL i Llefià 51; 
MASNOU 49; Besós BV 46, Sarrià 45; 
Districte 030 CE 44, Canyelles 40, Parc 
39, Montcada 37; S.Andreu Barca 32; 
HERMES 26; Piferrer 18; LLAVANERES 16; 
Sant Adrià 6.
31a jornada (5/6 de maig)
CE MATARÓ - Sarrià (DG 17 h)
Districte 030 CE - ARGENTONA (DG 18 h)
MASNOU -  Besós BV (DG 12 h)
LLAVANERES - SANT POL (DS 18 h)
Montcada - HERMES  (DG 12 h)
El Mataró no pot fallar esperant 
ensopegades rivals
En una jornada en la qual el líder té un 
dels partits més difícils que li queden, 
al camp del Llefià, l'equip groc-i-negre 
no pot fallar davant un equip que els 
dos cops que ha jugat al Municipal del 
Centenari ha perdut per la mínima (2-1 la 
temporada passada i 1-0 fa tres).
A la 1a volta el Mataró va guanyar 0-2.
EL JUVENIL JA ÉS CAMPIÓ
Juvenil Preferent: Cardedeu - CEM A 1-4.
El juvenil A porta 7 punts d'avantatge a 
falta de 2 jornades i ja tenen l'ascens.
Cadet Preferent: Girona - CEM 2-0
Infantil Div. Honor:  CEM - Sabadell 3-2. 
Tenen a prop la permanència.

Continuen a dalt
El passat cap de setmana els dos equips 
mataronins descansaven. El CE Mataró 
continua líder amb 61 punts i la UD 
Molinos en segon lloc amb 49. 
Aquest cap de setmana el CE MATARÓ 
rep el Prat (DG 12 h) i es pot apropar més 
a l'ascens. El MOLINOS juga dissabte (18 
h) al camp del Young Talent de Badalona.

L'Argentona continua sent la   
"bèstia negra" del CE Mataró

Gran ambient a les grades. | TOT MATARÓ

es podria decantar cap a l'equip 
visitant, Cristian es va treure un 
xut parabòlic des de més de tren-
ta metres que va sorprendre un 
avançat Joel. I quan el Mataró ja 
anava a la desesperada, el mateix 
jugador va posar la sentència amb 
un gol de  falta directa.

Ja cap al final Sergio González va 
estavellar un xut al pal deixant clar 
que en aquest partit la sort no es-
tava del costat de l'equip mataroní.

2a Catalana fem.

Gol de falta de Cristian. | TOT MATARÓ
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4  UD CIRERA

1  SANTVICENTÍ

CIRERA: Toni, Ximillo, Kaddur, Izar, 
Gerard (Carlos Gómez 81'), Yustos, 
Albert Garrido (Joel 66'), Baba (Isaac 
81'), Matas (Cristian Romero 66'), Pol 
(Pereira 76') i Aleix.

1  LA LLÀNTIA

3  SINGUERLÍN

LA LLÀNTIA:  Lloret, Llavero, Guedes 
(Montes 86'), Ibra, Jordi Cano, Omar, 
Ibu, Bertolín (Kanteh 83'), Arafan, 
Yusupha (Lamin 42'), Said.

1  PREMIÀ DALT

3  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET:  Moreno, Javi, Lluc, 
Ordóñez, Carrasco, Farro (Rengel 83'), 
Marc Pérez (Moussa 63'), Reyes, Vela 
(Valle 83'), Elías (Miquel 57'), Cortés 
(Abilio 88').

TERCERA
CATALANA

Ibu va avançar els llantiencs poc abans del 
descans. A la represa els visitants, que as-
piren a l'ascens, van dominar, van empatar 
mitjan la segona part i van resoldre amb dos 
gols en els darrers deu minuts.

Cirera continua segon 
30a jornada (28/29 abril)
MOLINOS - Young Talent ..........................0-4
La Salut - Cabrils  .......................................0-1
Calella - ROCAFONDA ................................3-0
LA LLÀNTIA - Singuerlín ........................... 1-3
Premià Dalt - PLA D'EN BOET .................. 1-3
Poble Sec - Pomar......................................4-1
Arenys Mar - Lloreda  ............................... 3-1
CIRERA - Santvicentí .................................4-1
 Vilassar Mar B - MATARONESA ............... 3-1

Classificació 
Young Talent 70 (-1 partit); CIRERA 68; 
Singuerlín 67 (-1 p); MOLINOS i Cabrils 
53; Lloreda 48; MATARONESA  45; Premià 
Dalt 41; Santvicentí 40; LA LLÀNTIA i 
Poble Sec 36; Arenys Mar 35; PLA D'EN 
BOET 34; Vilasar Mar B 31, La Salut 30; 
Pomar 28; Calella 26, ROCAFONDA 23.

31a jornada (5/6 maig)
MATARONESA - Premià Dalt (DS 16:30 h)
ROCAFONDA  - Arenys Mar (DG 11:45 h) 
Ypung Talent - LA LLÀNTIA (DS 18 h)
Cabrils - CIRERA  (DS 18:15 h)
Pomar - MOLINOS (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Poble Sec (DG 12:30 h)

3a jornada seguida sense derbis
No hi ha derbis locals tampoc aquesta 
setmana. El Pla d'e Boet busca tres 
punts que els podrien situar per sobre 
de La Llàntia.

Això s'acaba

25a jornada (28/29 abril)

Pineda - MATARÓ ATH. ..........................3-0
JUVENTUS  - JUVESPORT ..................... 3-1
AEiLL CERDANYOLA - MOLINOS B ...... 2-3
Dosrius - ROCAFONDA B ......................sus.

Classificació
Premià Dalt C 59,  AEiLL Cerdanyola 51, 
Rocafonda B 50, Tiana 48; Alella 43; 
Juventus 40, Juvesport 28, Molinos 
B 23, Sant Pol B, Canet i Pineda 22; 
Mataró Ath. 18, Dosrius 5.
S'acaba el campionat amb el partit 
Premià Dalt C - AEiLL Cerdanyola (DS 16 
h), on els mataronins han de puntuar 
per tenir el lloc de promoció, que en 
altre cas pot ser per al Rocafonda B.

El gol d'Albert Garrido. | D.F

4a Catalana

0   MOLINOS

4  YOUNG TALENT

MOLINOS: Ramos, Keita, Abel Moreno 
(Marc 62'), Héctor, Artero, Roca, Bustos, 
Campos, Toni Martín, Óscar (Cobo 62'), 
Manrique (Adrián 74').

El Cirera continua lluitant per l'ascens. Ben 
aviat Pol i Albert Garrido, amb un centre 
xut enverinat, van posar el 2-0. El partit 
es va trencar, amb ocasions per als dos 
equips, fins que Aleix va marcar als 65'. Els 
visitants van marcar el gol de l'honor, però 
de seguida Pereira va fer el quart.

3  CALELLA

0  ROCAFONDA

ROCAFONDA:  Suàrez, Benguerel, 
Rosa, Almazán, Soto, Ali, Guillem Bou, 
Touré, Dembo i Wassa.

L'equip de Pla d'en Boet va obtenir un gran 
triomf que l'allunya de la zona de descens. 
Després d'una primera part sense gols, Vela 
els va avançar. L'equip premianenc va empa-
tar, però Reyes no va tardar a tornar a avançar 
el seu equip i ja prop del final Carrasco de 
penal va posar la sentència.

L'equip rocafondí va anar només amb 10 juga-
dors i està en situació crítica. Els calellencs 
van marcar aviat i tot i la bona resistència 
dels mataronins van sentenciar al final del 
partit amb dos gols més.

El Molinos va patir la cinquena derrota seguida 
davant un líder molt seriós i molt ben plantat 
sobre el terreny de joc i que va aprofitar bé 
les seves ocasions, dues a cada part.

3  VILASSAR B

1  MATARONESA

MATARONESA:  Rabassa, Guti, Koke, 
Hidalgo, Navarro, Aitor (Beltran 46'), 
Espín, Nogales (Moya 46'), Miguel, Axel, 
Palanco (Marcelo 32').

Es van avançar els locals de penal, i Palanco 
va empatar també de penal als 30'. A la re-
presa l'equip vilassarenc, més necessitat, va 
marcar als 65' i va sentenciar en temps afegit.

El Cirera goleja i continua lluitant 
per l'ascens a 2a Catalana
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8  CN TERRASSA

15  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz i Júlia Àvila porteres; Laura 
Vicente (3), Marina Zablith, Helena Llo-
ret (2), Claudia Abad, Alba Bonamusa 
(2), Clara Cambray (2), Ciara Gibson (2), 
Marta Bach (2), Liana Dance (2), Ema 
Carevic, Carla Graupera
PARCIALS: 1-4, 2-4, 2-4, 3-3.

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní ja 
pensava en les semifinals 
del "play-o� "

Com era d'esperar, La Sirena CN 
Mataró va tancar la fase regular 
de la lliga de Divisió d'Honor amb 
una clara victòria a Terrassa, tot 
preparant la semifinal del "play-off" 
que començarà el pròxim dijous. 

L'equip mataroní ha acabat en 
tercer lloc i s'enfrontarà al CN Sant 
Andreu que ha acabat en segon lloc, 
i fent un gran partit a Sabadell, on 
només va perdre per 12-11

Les jugadores que prepara Florin 
Bonca van fer un bon partit, que ja 
van encarrilar en el primer quart 
guanyat per 1-4, amb molt bon tre-
ball defensiu. Després, a poc a poc, 
va anar baixant una mica la inten-
sitat, fins al darrer quart que les 
egarenques van aconseguir igualar.

Sabadell primer i La 
Sirena CNM tercer
18a jornada (10 febrer)
Terrassa - LA SIRENA CNM  ................8-15
Zaragoza - Dos Hermanas ..................11-9
Sant Feliu - Moscardó ........................ 10-9
Rubí - Mediterrani ................................6-18
Sabadell - Sant Andreu.......................12-11

Classificació 
Sabadell 54, Sant Andreu 48, LA SIRENA 
CNM 42, Mediterrani 33, Terrassa 28, 
Zaragoza 18, Rubí 14, Moscardó 13, Sant 
Feliu 10; Dos Hermanas 7.
L'equip sevillà baixa i serà reemplaçat 
pel Concepción de Madrid.
El Sant Feliu promocionarà contra el 
Boadilla de Madrid. 

El dissabte segon partit del 
"play-o� " a casa
El dijous començava la semifinal del 
"play-off" pel títol a la piscina del 
Sant Andreu.
Dissabte a les 12:45 hores es juga 
el segon partit a Mataró davant un 
rival que aquesta temporada se li ha 
travessat a La Sirena. Veurem com va 
aquesta eliminatòria.

Ha començat el 
"play-o� " pel títol

Quarts de final
CN Barcelona - QUADIS CNM  ............. 7-6
Barceloneta - Canoe  ......................... 18-9
Terrassa - Sant Andreu .....................dia 2
Sabadell - Mediterrani ......................dia 2

El segon partit era dijous 
i, si cal, es juga dissabte
Després de la derrota del dimarts, el 
Quadis tenia l'oportunitat el dijous 
d'igualar l'eliminatòria i portar-la a un 
tercer partit que es jugaria el dissabte 
(13:30 hores) a la Nova Escullera.
Quan escrivim no sabem què haurà 
passat i si farà falta aquest tercer 
partit, en la que és la cinquena elimi-
natòria de "play-off" entre aquests 
dos equips, i que, fins ara, sempre 
ha resolt al seu favor l'històric equip 
barceloní.

Tanquen la fase regular amb 
victòria a Terrassa

Gibson contra el Terrassa. | ARXIU

Div.Honor Masc.

Derrota mínima en el primer duel

7  CN BARCELONA

6  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Pitu Puig, Marc Cor-
balán, Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, 
Lluc Bertran, Samu Ruiz, Àlex Codina 
(1), Pol Barbena (1), Albert Merino, 
Germán Yàñez (3)
PARCIALS: 1-1, 2-0, 1-2, 3-3

El Quadis va remuntar un mal 
inici però va acabar cedint

El Quadis va començar amb der-
rota el "play-off" en un partit que 
s'esperava intens i marcat per les 
fortes defenses. I així va estar des 
del començament i el primer quart 
va acabar amb empat a un gol. 
Després, en el segon quart, l'equip 
barceloní va obrir forat, tancant la 
defensa i amb gran actuació del seu 
porter Eduardo Lorrio, per arribar 
al descans amb un 3-1 favorable.

En el tercer quart l'equip mataro-
ní va reaccionar reduint l'avantatge 
a la mínima expressió, deixant-ho 
tot obert per al darrer quart. I en 
el tram decisiu l'equip mataroní va 
començar de forma espectacular i 
fent un parcial de 0-3 es va posar 
per sobre (4-6). Però tal com va 
passar en el partit de lliga a Mataró 
(va igualar un 6-4), l'equip de la 
Nova Escullera va remuntar fent-
se amb un triomf agònic per 7-6, 

aprofitant bé ajudes arbitrals i les 
jugades d'home de més, un aspecte 
en el qual l'equip mataroní no va 
estar prou bé en defensa.

Presentació dels equips. | CEDIDA
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el Esporttot HOQUEI PATINS

PLAY-OFF A OK 
LLIGA FEMENINA

Inici desafortunat
Semifinals Play-off ascens 
Nacional Catalana femenina
MATARÓ - Palau de Plegamans B ........... 1-3
Voltregà B - Igualada .................. 2 de maig

Després de la desafortunada derrota 
en el primer partit de la seva semifinal, 
el Mataró té una setmana més per 
recuperar-se anímicament i preparar el 
partit a la pista del Palau.
Per altra banda l'altra semifinal es va 
jugar entre setmana, i encara no se 
sabia el resultat del partit al tancament 
d'aquesta edició.

El segon partit, diumenge 13 de 
maig a Palau de Plegamans
Encara no hi ha res perdut, ja que les 
mataronines tenen a les seves mans 
passar a la final si forcen el tercer partit 
guanyant fora i ho enllesteixen impo-
sant-se en el tercer a casa. Per a fer-ho, 
Albert Bou té un cap de setmana extra 
per tal d'analitzar els errors comesos i 
no tornar a caure-hi, de manera que es 
pugui remuntar l'eliminatòria.

23a Jornada (28 d'abril)
Jolaseta - Manlleu ..................................... 1-5
Taradell - MATARÓ ..................................... 2-2
Alcobendas - Rivas Las Lagunas .......... 2-2
Tordera - Alpicat ........................................ 2-4
Maçanet - Sant Feliu ..................................4-1
Sant Cugat - Vilafranca ............................. 1-1
Vilanova - Calafell ..................................... 2-4

Classificació
Calafell 46; Sant Cugat 45; Alcobendas i 
Manlleu 38; Taradell 37; MATARÓ 36; Vila-
franca 34; Maçanet i Vilanova 33; Alpicat 
32; Tordera 30; Sant Feliu 29; Rivas Las 
Lagunas 11; Jolaseta 6 punts.

Queden tres finals per l'ascens
Ara queden tres finals –el 12 de maig 
a Mataró contra el Vilanova, a la pista 
del Jolaseta i a casa per acabar amb 
l'Alcobendas– amb l'ascens encara possi-
ble, però amb molta igualtat entre tots 
els equips de la zona mitja de la taula.

L'equip d'Albert Bou es va 
veure sorprès per un Palau 
que va saber aprofitar les se-
ves opcions 

El Club Hoquei Mataró va perdre 
el primer partit de la semifinal, en 
la que s'enfronta amb el Palau de 
Plegamans, i es veu obligat a gua-
nyar allà d'aquí a dues setmanes 
per forçar el tercer partit. A la pri-
mera meitat les locals van mostrar 
un molt bon joc, i als cinc minuts 
Florenza va fer l'1-0. Es podria haver 

ampliat l'avantatge, ja que van en-
viar fins a tres boles als pals, però 
en canvi en una jugada desafortu-
nada, un rebot va acabar al fons 
de la porteria mataronina després 
de picar al patí de Florenza, a vint 
segons del descans (1-1).

La segona meitat va ser més tra-
vada, i en un dels poc errors defen-
sius que van cometre les locals, van 
encaixar l'1-2, quan encara quedaven 
deu minuts. El Mataró ho va provar 
tot però sense sort, amb un gran 
ambient a la grada donant suport 
a l'equip. A cinc minuts del final en-
cara van encaixar l'1-3, que deixava 
la remuntada impossible.

Sense sort de cara a porteria. | D.F

1  CH MATARÓ

3  P. DE PLEGAMANS B

CH MATARÓ: Paula Lladó, Adriana 
Chiva, Júlia Canal, Anna Fontdeglòria, 
Marta Soler, Aina Florenza (1), Aina 
Lleonart, Judith Milla, Marlena Rubio i 
Ariadna Escalas (ps).

Ensopegada del CH Mataró en el 
primer partit de les semifinals

1a Estatal masc.

A falta de tres jornades els 
homes de Quim López es 
troben a dos punts dels llocs 
d'ascens 

En un partit tens, en el que els dos 
equips es jugaven molt, el Taradell 
i el Mis Ibérica CHM van empatar 
a dos gols, fent que els dos es tro-
bin fora dels llocs d'ascens però 
a un i dos punts respectivament 
del tercer lloc. Els mataronins es 
van avançar amb un gol de Molist, 
però abans del descans els locals 
van aprofitar una errada defensiva 
per fer l'empat a un gol.

A la represa el Taradell va cap-
girar el marcador de seguida amb 
un gol molt matiner, després d'una 
pèrdua de l'equip visitant. Els lo-
cals van saber adormir el partit, 
baixant el ritme. Lladó va aprofitar 
una assistència després d'un lliure 
indirecte per empatar a dos gols. 
Els homes de Quim López van te-
nir opcions per acabar guanyant el 
partit, fins i tot una falta directa, 
però finalment van haver de con-
formar-se amb un punt. 

2  CP TARADELL

2  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Eric Floren-
za, Guillem Molist (1), David Montero, 
Oriol Lladó (1) equip inicial; Àlex Cante-
ro, Conrad Xicota, Jordi Bartrés, Bernat 
Romero, Àlex Martínez (ps).

Imatge de la primera volta. | ARXIU

 Empat a Taradell del Mis Ibérica 
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OFERTA!
Revestimiento
blanco brillo
40x120cm
1ª calidad
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16,45€/m2

Por sólo
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NOVEDAD!

Más ofertas en nuestras tiendas
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REVESTIMIENTOS
1ª CALIDAD
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www.eltotesport.com |  P. 7HANDBOL

23 MONTCADA

24 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i 
Julian Felenbok porters; Manel Núñez 
(6), Oriol Prat (3), Oriol Vaqué (4), 
Berenguer Chiva (3), Jaume Pujol (2), 
Dani Aguilera (1), Bernat Bonamusa, 
Jan Bonamusa (1), Sergi Fuster (1), 
Bernat Muñoz (3), Eric Zambrano.
PARCIALS CADA 5': 3-1, 5-4, 8-4, 10-7, 
12-9, 14-11 descans; 16-12, 17-15, 18-17, 
21-18, 22-21, 23-24.

37 JOVENTUT MATARÓ

26 SANT VICENÇ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Noemí 
Pérez porteres; Ona Muñoz (8), Sandra 
Fargas (8), Sara Ruiz (2), Irene Hernàndez 
(1), Isa Latorre (1), Zara Verdugo, Maria 
Murillo (6), Ivet Rodríguez (4), Clàudia 
Grajal, Pia Paredes, Kenza Zalissa Dikem-
be (6) i Paula Pagès.
PARCIALS CADA 5': 3-1, 7-2, 10-5, 
14-8, 20-12, 21-13 descans; 23-15, 26-18, 
30-19, 33-22, 35-24, 37-26.

Bernat Muñoz va decidir de 
penal poc abans del final

El Joventut, continuant amb la bona 
línia dels darrers anys, va aconse-
guir la tercera victòria seguida a 
Montcada, i supera el seu rival en 
la 8a plaça. El triomf va ser molt 
treballat i va arribar "in-extremis". 

L'equip local va dominar el mar-
cador durant tota la primera part, 
en alguns moments de 5 gols (9-4), 
per arribar al descans amb 14-11.

A la represa tot semblava conti-
nuar igual, però la defensa mata-
ronina, junt amb la bona actuació 
dels porters, va anar desgastant 
l'atac local. Les millors rotacions 
de l'equip mataroní van permetre 
ajustar el marcador, i quan faltaven 
menys de 5 minuts, Oriol Vaqué va 
empatar per primera vegada a 22 
gols. Encara es va tornar a posar 
per davant l'equip local. Però una 
exclusió per protestar la va aprofi-
tar el Joventut per capgirar el mar-
cador, amb un gol de Manel Núñez 

Triple empat a dalt
29a jornada (28 abril)
Palautordera - OAR Gràcia...............35-31
Granollers B - Sant Martí Adr. ........33-32
Bordils B - Sesrovires........................19-27
S.Est. Palaut. - Sant Cugat ................31-31
Sant Joan Despí - La Roca ..............23-30
Sant Vicenç - Sarrià..........................26-25
Esplugues - Sant Quirze ..................24-29
Montcada - JH MATARÓ  ..................23-24

Classificació
Sant Martí, Sesrovires  i Sant Quirze 45; 
La Roca 40; Granollers B 37;  OAR Gràcia 
30; Sarrià i JH MATARÓ 29; Montcada 28; 
Sant Cugat 23; Sant Joan Despí 22; Es-
plugues 19; Sant Vicenç 18; Palautordera 
16; S.Estev.Pal. 12; Bordils B 8.

Això s'acaba
El dissabte 5 de maig (19 h) el JH Mataró 
juga l'últim partit de lliga, rebent a casa 
un rival inèdit, el Sant Vicenç, al qual se'l 
va derrotar per 17-28 a la 1a volta.

De moment líders
JH MATARÓ - Sant Vicenç............... 37-26
Les Franqueses- OAR Gràcia ...........19-27
Lleida Pardinyes- Palautordera ....24-20

Classificació 
JH MATARÓ. OAR Gràcia, Sant Vicenç, 
Lleida Pardinyes i Palautordera 2, Les 
Franqueses 0.

Repeteixen a casa
El JH Mataró rep Les Franqueses, equip 
de Lliga Cat., el dissabte a les 17:30 h.

RESULTATS BASE
Juv. Masc:  La Llagosta B- JHM 30-40; 
Juv. Fem: JHM  - Castelldefels 27-27; Ca-
det masc.: Igualada - JHM 14-35; Infantil 
mas.: JHM - Calella 37-36.

Play-off d'ascens a Primera 
Catalana Masculina
El Llavaneres Caldes d'Estrac (5è del 
grup B), amb molts jugadors mataronins,  
va començar el "play-off" d'ascens a 1a 
Catalana, amb victòria a casa davant el 
Sant Esteve Sesrovires B, 2n de l'altre 
grup. Van guanyar 30-28, en un gran 
partit, però amb renda que pot ser curta 
per a la difícil tornada.

Victòria "in-extremis"

El femení del Joventut va fer un 
gran partit en l'inici de la Copa 
Catalana derrotant el millor equip 
català a la categoria de Plata, però 
que no va estar a l'altura que 
s'esperava.

El partit va estar marcat per bai-
xes importants als dos equips i 

pel debut a l'equip local de Kenza 
Kalissa Dikembe, jugadora júnior 
de Burkina Fasso, d'un gran po-
tencial i que després de 5 mesos 
de negociacions arriba a l'handbol 
europeu via Mataró. 

L'equip local va tenir una gran 
intensitat defensiva, amb bona 
aportació de la juvenil Pia Paredes,  
corrent al contraatac i va obrir rà-
pidament un forat important.

des de l'extrem i l'últim de Bernat 
Muñoz de penal, quan quedava poc 
més d'un minut per acabar.

Exhibició en l'inici de la Copa

1A ESTATAL
MASCULINA

Copa Catal. Fem.

Bona defensa. | TOT MATARÓ

Sandra Fargas en acció. | D.FERRER
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Els grocs van ser molt superiors. | D.F

El Mataró Feimat acaba la lli-
ga amb una gran victòria da-
vant de l'històric JAC Sants

Gran partit del conjunt de Charly 
Giralt en aquesta última jornada de 
la fase regular de lliga EBA, davant 
d'un rival amb qui empataven a la 
taula, el JAC Sants entrenat per 
Roger Grimau.

El partit el van dominar en tot 
moment els grocs, amb un gran 
primer parcial, 29 a 11, que deixa-
va clar que la victòria es quedaria 
a Mataró.

Amb un gran percentatge de 2 
i 3 punts (12 triples de 24 intents) 
i liderats pels 27 punts de Jauma 
Solé, els mataronins van divertir els 
aficionats fins a aconseguir el triomf.

93 SANT ADRIÀ

74 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (22), 
Hermoso (10), Naharro (6), Ros, Corella 
(12), Duran (2), Mañes (17), Vázquez (5). 21 
de 38 en tirs de 2, 6 de 19 en tirs de 3 i 14 
de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 21-14, 17-18, 28-21 i 27-21.

Derrota a Sant Adrià per acabar

El Mataró Parc Boet va caure 
davant d'un conjunt que 
jugava més motivat

El conjunt que dirigeix Alberto Peña 
va posar punt final a la seva pri-
mera temporada a lliga EBA amb 
un balanç satisfactori amb 13 vic-
tòries a 13 derrotes, l'última en el 
partit d'aquest cap de setmana a 

Sant Adrià, on els locals van jugar 
més motivats davant la seva afició.

Tot i l'encert anotador de 
Drakeford, els taronges van anar 
tot el partit a remolc. La diferèn-
cia al descans era de 6 punts, però 
l'inici de la segona part, els locals 
escapar-se de més de 10 punts, 
un avantatge que seria definitiu. 

LLIGA EBA 
- Grup C - B

Vic, Pardinyes Lleida, 
Igualada i Valls juga-
ran els playo� s
26a jornada (28 i 29 d'abril)
Igualada - Cerdanyola .....................97-66
Pardinyes Lleida - Olivar .................64-76
Valls - Mollet .......................................74-80
Salt - Castellbisbal ............................76-70
Cornellà - Vic .....................................60-94
Palma - Andorra "B" ........................ 96-97
MATARÓ FEIMAT - JAC Sants..........98-64

Classificació 
Vic, 48; Pardinyes Lleida, 45; Igualada, 
44; Valls, 43; Palma, 42; Mollet, 41; Corne-
llà, 40; Olivar, 39; MATARÓ FEIMAT, 37; JAC 
Sants, 36; Castellbisbal i Andorra "B", 34; 
Salt, 33; i Cerdanyola, 30.
 
Final de lliga
El Mataró Feimat ha finalitzat la lliga en 
una plàcida novena posició, lluny del 
playoff d'ascens, que disputaran Vic, 
Pardinyes Lleida, Igualada i Valls; i de 
la promoció de descens, que queda per 
l'Andorra "B" i el Salt. El Cerdanyola, 
cuer, perd la categoria automàticament.

El Masnou s'imposa a 
Menorca per acabar 
com a líder
26a jornada (28 i 29 d'abril)

Sant Adrià - M. PARC BOET .............. 93-74
Menorca - EL MASNOU .................... 64-66
Castelldefels - Tortosa ......................76-61
Quart - Girona .................................... 70-61
Tarragona - ARENYS ........................ 66-45
Collblanc - Barberà ...........................86-74
Roser - Sant Josep ...........................82-79

Classificació 
EL MASNOU i Menorca, 45; Girona, 42 
i Collblanc, 43; ARENYS, 41; Tarragona, 
40; Sant Adrià, Sant Josep i MATARÓ 
PARC BOET, 39; Sant Adrià, 37; Barberà, 
36; Quart i Castelldefels, 35; Roser, 34; i 
Tortosa, 32.

Final de lliga
El Masnou, Menorca, Girona i Collblanc 
jugaran el playoff d'ascens, mentre que 
Castelldefels i Roser ho faran amb la 
promoció de permanència.

- Grup C - A

98 MATARÓ FEIMAT

64 JAC SANTS

MATARÓ FEIMAT: Solé (27), Guallar (10), 
Serratacó (14), Cabrera (1), Ventura (5), 
Viñallonga (3), Romero (21), Espiga (7), 
Tardio (2), Sola (5) i Juanola (3). 28/41 en 
tirs de 2, 12/24 en tirs de 3 i 6/9 en tirs d'1.

PARCIALS: 29-11, 32-15, 17-18 i 20-20.

El partit de la primera volta. | ARXIU

Festival ofensiu per posar el punt i 
final a la temporada de lliga EBA
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Pallissa per preparar la Final a 4. | D.F

El Mataró Parc Dori Dori Boet que 
ja s'havia assegurat la primera po-
sició del grup i la classificació a la 
Final a Quatre, disputava el seu 
últim partit de la fase d'ascens a 
l'Eusebi Millán contra un dels cu-
ers, el Lleida.

Les de Jordi Vízcaino, més enllà 
de relaxar-se, ja van sortir dispo-
sades a endur-se el partit des de 
bon principi, el primer parcial de 
24 a 13, ja deixava clar el domini 
de les taronges.

Un domini que, més enllà de 

reduir-se augmentava amb el pas 
dels minuts, al descans ja era de 43 
a 23, i al finalitzar el tercer quart 
de 66 a 34, gràcies a un magnífic 
encert des del triple, amb 15 dianes. 

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

Punt i final a la 
segona fase de Copa 
Catalunya
8a jornada (28 i 29 d'abril)
GRESS P. MATARÓ - GEiEG ............... 52-46
M. PARC. DORI D. BOET - Lleida ..... 84-55
Hospitalet - Almeda ........................ 64-70
Viladecans - Cerdanyola ................ 65-43

Classificació 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET, 25; 
Almeda, Cerdanyola i Viladecans, 23; 
Hospitalet, 20; GEiEG, 19; GRESS PLATGES 
DE MATARÓ, 18; i Lleida, 17.

Final a Quatre (5-6 de maig)
Un cop acabada aquesta segona fase 
de competició, arriba l'hora de la 
Final a Quatre de Copa Catalunya que 
es disputarà aquest cap de setmana 
a Viladecans, on el Mataró Parc Dori 
Dori Boet s'hi ha classificat en primera 
posició.
El seu rival el dissabte serà l'amfitrió 
d'aquesta fase final, el Viladecans. Un fet 
que deixa en dubte el suposat avantatge 
d'haver finalitzat en la primera posició 
del grup. Per acabar-ho d'adobar, el 
Viladecans és l'únic conjunt que li ha 
guanyat els dos enfrontaments a les 
taronges: 59 a 66 a l'Eusebi Millán i 66 a 
56 al Baix Llobregat. És evident que no 
val a badar, doncs una victòria suposaria 
la classificació per a la final i per a la 
fase d'ascens a Lliga Femenina 2.

52 GRESS P. DE MATARÓ

46 GEiEG 

GRESS P. DE MATARÓ: Gómez (5), Cuní 
(10), Balmes (2), Coll (18), Magriñà (5), 
Cobo, del Moral (5), Milla (7) i Murat. 12 de 
33 en tirs de 2, 7 de 23 en tirs 3 i 7 de 12 
en tirs lliures.

PARCIALS: 12-15, 16-11, 11-9 i 13-11.

Tanquen la temporada amb victòria

Les grogues aquesta 2a fase. | ARXIU

El Gress Platges de Mataró va 
tancar la seva temporada a Copa 
Catalunya amb una victòria davant 
del GEiEG gironí, en un partit molt 
igualat que no es va decidir fins a 
l'últim període, i on va destacar l'ac-
tuació de Queralt Coll amb 18 punts.

Les noies que entrena Adrià 
Castejón, en una temporada 

84 M. PARC DORI D. BOET

55 LLEIDA

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: Jo-
nes (24), Gibert (6), Chacón (5), Barbena 
(2), Graupera (15), Solé (5), Massuet (9), 
Vallès (3), Giménez (6) i Latorre (9). 17/32 
tirs de 2, 15/32 tirs de 3 i 5/10 tirs d'1.

PARCIALS: 24-13, 19-10, 23-11 i 18-21.

Una nova victòria just abans de 
visitar Viladecans

marcada per la lesió de Marquisha 
Harris, una de les seves millors ju-
gadores, van aconseguir acabant 
aquesta segona fase abandonant 
l'última posició, gràcies a la victò-
ria davant el GEiEG i a la derrota 
contundent del Lleida contra el 
rival ciutadà, el Mataró Parc Dori 
Dori Boet.
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3A NACIONAL
GRUP 1
L'Isur continua amb 
pas ferm cap al títol de 
lliga
27a jornada (28 i 29 d'abril)
Lloret - Montsant .................................. 5-2
Vacarisses - Montcada.........................3-4
Sant Cugat - PREMIÀ MAR ...................9-5
S. JOAN VILASSAR - Arrahona ........... 8-2
Lliçà d'Amunt - Isur ..............................5-8
Castellar - Vallseca ............................... 6-7
SPALL MATARÓ - Arrels ........................ 5-2
Fund. Esp. Grama - Ripollet ................. 1-3

Classificació 
Isur, 65; Ripollet, 62; Montcada, 52; 
Fund. Esp. Grama, 46; Montsant i Vall-
seca, 43; Vacarisses, 42; Arrels, 39; 
SPALL MATARÓ, 37; S.J. VILASSAR, 35; 
Arrahona, 33; PREMIÀ, 31; Sant Cugat i 
Lloret, 27; Lliçà Amunt, 22; i Castellar, 11.

28a jornada (12 de maig)
PREMIÀ MAR - SPALL MATARÓ .........19:45

5  SPALL CFS MATARÓ

2  ARRELS

SPALL CFS MATARÓ: R. Sànchez (p), E. 
Essaghir, A. De-Gea , Ll. Macías (1), J. Ca-
pilla (2) - cinc inicial- A. Carmona (1), A. El 
Merrouni, P. Aledo (1), A. Rangel i I. Tejedor 
(ps).

temporada, i l'equip no va perdonar.
Malgrat tot, l'enfrontament sem-

pre va estar força igualat, tot i el 
domini local, i no va ser fins als 
últims minuts de l'enfrontament, 
que aprofitant que el rival jugava 
amb porter jugador, sentenciarien.

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró continua enllaçant mals 
resultats i aquesta vegada va per-
dre per un ajustat 5 a 4 davant el 
filial del Catgas Santa Coloma, un 

dels equips de la zona alta del Grup 
III de Segona B. Els mataronins van 
fer un bon partit en línies generals 
i van millorar la imatge que havien 
donat la setmana passada però, de 
tota manera, van acabar perdent 
per petits detalls.

L'Aliança Mataró cau contra el 
filial del Catgas

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa se situa 
líder provisional
28a jornada (28 i 29 d'abril)
Catgas "B" - Aliança Mataró ..............5-4
Pia Sabadell - Pallejà ........................... 5-2
Hospitalet - Salou .................................8-6
Floresta - Manresa ................................0-3
CANET - La Unión.................................... 1-3
Barceloneta - Cerdanyola ...................0-3
CN Sabadell - Dènia ..............................5-0
Linyola - Castelldefels .........................5/5

Classificació 
Manresa, 65; Castelldefels, 62; Pia Sa-
badell, 55; Hospitalet, 54; Pallejà, 53; 
Catgas "B", 51; La Unión, 43; CN Saba-
dell, 38; Salou i Barceloneta, 37; Cer-
danyola, 35; A. MATARÓ, 34; CANET, 26; 
Floresta, 23; Linyola, 12; i Dènia, (ret).

29a jornada (12 i 13 de maig)
Després d'una setmana de descans, el 
Futsal Aliança Mataró rebrà la visita 
del Pia Sabadell al Teresa Maria Roca, 
concretament el diumenge a les 12:15 
del migdia. Els de Sabadell són tercers 
amb 55 punts. 

5  CATGAS "B"

4  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: I. Fernandez, C. Vi-
llarin, P. Tolrà, C. Villarin, A. del Barco, A. 
Chiheb, M. Ceesay, D. Baño, P. Novo, D. Ro-
dríguez i A. Ceesay.

Certifiquen la permanència amb 
una victòria

Insuficient millora. | ARXIU

La plantilla de l'SPALL Mataró. | CEDIDA

La plantilla del juvenil. | CEDIDA

El juvenil, subcampió de 
Divisió d'Honor

Aquest cap de setmana passat el 
juvenil A del Futsal Inlingua Mataró 
va tancar la seva participació a la 
Divisió d’Honor Juvenil Nacional 
guanyant 2 a 5 a la pista del Palma 
Futsal. Els mataronins, que han 
fet una extraordinària campanya, 
arribaven a la darrera jornada de 
lliga amb opcions de proclamar-se 
campions. Per aixecar el títol els 
mataronins havien de guanyar a 
Mallorca i ho van fer, però havien 

L’SPALL CFS Ciutat de Mataró tenia 
ganes d'assegurar-se ja la perma-
nència a la tercera divisió, la cate-
goria on havia ascendit aquesta 

d’esperar que el Barça no guanyés 
a Santa Coloma de Gramenet a La 
Unión que s’estava jugant no baixar, 
però els blaugranes no van donar  
concessions i van guanyar 1 a 14.
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L'equip del Quadis que competirà per l'ascens. | CN MATARÓ

Els dies 7 i 8 de maig l’equip mas-
culí del Quadis CN Mataró de tennis 
taula viatja a Pontevedra on s’ha 
de disputar la Fase d’Ascens a la 
Superdivisió Estatal. 

L’equip mataroní hi va com a 
campió del grup 2 i d’entrada, el 
dilluns dia 7 a les 10 hores, s’ha 

d'enfrontar amb el campió del grup 
1 que és l’equip amfitrió del Visit 
Pontevedra. L’equip que guanyi 
ja puja. 

En cas de derrota tindrà una 
segona oportunitat el dimarts 
dia 8 de maig (11 hores) en el par-
tit contra l’equip que quedi dels 

enfrontaments entre els altres 
equips participants que són l'Ali-
cante, el Leganés i el Cambados.

L’equip del Quadis Centre Natació 
Mataró està integrat per Xavier 
Peral, Sergi Grau, Yordi Jason 
Ramos i Dauud Cheaib.

L’equip femení acaba en 5è lloc 
de la 1a Divisió
L’equip femení del Quadis CN 
Mataró va tancar la seva partici-
pació a la Lliga de 1a Divisió Estatal 
amb un cinquè lloc del seu grup de 
10 equips. Amb 18 punts, va que-
dar per darrere de Son Caldera 
(34), Balaguer (30), CN Sabadell 
(28) que jugaran la fase d’ascens, 
i Bàscara (26). I per davant de CAI 
Santiago i Falcons Sabadell (16), 
Helios Saragossa (8), Tramuntana 
Figueres (4) i Reus Deportiu (0).

Bon paper el que han fet les joves 
Cati Zamorano, Mar Teodoro, Irene 
Delgadillo i Elisabeth Cabanas.

El Quadis CNM va a Pontevedra a 
buscar l’ascens a la Superdivisió

Ramos cau en vuitens de final 
davant el finalista

Albert Ramos enfrontant-se a Tsitsipas. | CEDIDA

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas no ha pogut repetir el que 
havia fet l'any passat en el Trofeu 
Comte de Godó, quan va caure en 
quarts de final davant Andy Murray. 
En aquesta ocasió s’ha quedat a 
vuitens de final, on l'ha superat 

Tsitsipas, un jove grec de 19 anys. 
L'Albert Ramos Viñolas, el mi-

llor tennista català de l'actualitat, 
ja va tenir un debut complicat en 
la segona ronda del trofeu que se 
celebra al RCT Barcelona. Ramos 
va aconseguir superar el brasiler 

Rogerio Dutra Silva (110 del ràn-
quing), però ho va fer remuntant 
el set inicial guanyat pel seu rival 
per 3-6. Els dubtes generats per la 
forma actual del mataroní, que ha 
baixat al número 41 del rànquing i 
no va tenir massa bones sensacions 
a Montecarlo, semblaven continuar 
a l'inici del torneig de casa seva, 
però es van anar esvaint i l'Albert 
va guanyar els dos següents per 
6-3 i 6-4.

En vuitens de final es va trobar 
amb el jove Tsitsipas, un tennista 
en gran progressió que estava si-
tuat en el lloc 63è del rànquing. El 
jugador grec va guanyar el primer 
set per 6-4 i ja va posar pressió en 
l'Albert Ramos que no va acabar de 
trobar mai el seu millor joc. En el 
segon el mataroní va anar sempre a 
remolc i va acabar perdent per 7-5.

S’ha de dir que Tsitsipas després 
va arribar a disputar la final davant 
Rafa Nadal, perdent per 6-1 i 6-2, i 
ja s’ha col·locat en el lloc 44è del 
rànquing mundial.
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L'alegria dels jugadors del Mataró al consumar-se l'ascens. | FACEBOOK C.E. MATARÓ

Quan queden encara dues jornades 
per finalitzar la lliga, el juvenil del 
CE Mataró va assolir l'ascens ma-
temàtic a Lliga Nacional després 
de derrotar el Cardedeu a domicili 
per un resultat contundent d'un 
gol a quatre.

Els groc-i-negres són primers 
amb 66 punts, i 7 punts d'avantatge 
amb el segon classificat, el Girona 
C, que en porta 58, i 9 sobre l'Olot 
que en porta 57.

Formen la plantilla de l'equip: 

Oliver Leiton, Joan Calvo, Quim 
Vàzquez, Joan Gual, Quim Pont, 
Alejandro Muñoz, Felipe Schol, 
Sergio Medina, Martín Garcia, 
Ivan Torreblanca, Chema Rodrigo, 
Alhagi Touray, Aleix Lafuente, 
Antoni Paredes, Adnane Ghailan, 
Kevin Moreno, Jan Arderiu, David 
Peregrina, Ignasi Orteu, Carlos 
Medina, Mamadou Bah.

L'entrenador és Raul Monroy, 
amb Roman Millán d'ajudant. El fisio 
és Nil Jodar. El delegat Manuel Vela.

Van caure a la final, per la vía 
ràpida, contra el Perfumerías 
Avenida

Les mataronines Rosó Buch i Núria 
Martínez, que juguen amb l'Spar 
CityLift Uni Girona van quedar sub-
campiones de lliga femenina de bàs-
quet, després de perdre a la final 

contra el totpoderós Perfumerías 
Avenida de Salamanca per la vía 
ràpida. 

A Salamanca van estar a punt de 
donar la sopresa, però van caure 
per 71 a 70, mentre que a Girona 
el marcador va ser molt més clar, 
i van perdre per 61 a 77.

Núria Martínez en una acció de joc durant la final. | @UNIGIRONA

L’equip infantil femení de La Sirena 
CN Mataró va aconseguir el primer 
lloc de la fase regular de la Lliga 
Catalana i s’asseguren la partici-
pació al Campionat d’Espanya. Les 
jugadores del primer equip les van 
anar a animar.

El juvenil del CE Mataró puja a 
Lliga Nacional

L'infantil de la 
Sirena, primer

L'infantil i el sènior, junts. | CEDIDA

Rosó Buch i Núria Martínez, 
subcampiones de lliga

Hem de dir també que Raquel 
Gonzàlez fa una mica més d’un 
mes va obtenir la medalla de pla-
ta en el Campionat d’Espanya de 
20 km marxa en ruta, disputat a 
Castelló, amb un temps d'1:33:03 
i formarà part de l’equip espanyol 
que competirà aquest cap de set-
mana a Taicang (Xina).

Raquel Gonzàlez i Sara Dorda 
primeres en l’Estatal de Clubs
Es va disputar a l’Estadi Joan 
Serrahima la primera jornada del 
Campionat d’Espanya de clubs de 
1a Divisió i en ella van brillar dues 
mataronines que van aconseguir el 
primer lloc en les seves proves: Sara 
Dorda (AA Catalunya) va guanyar 
en 400 metres tanques amb 1:01.78 
i Raquel Gonzàlez (FC Barcelona) ho 
va fer en 5 km marxa amb 21:46.20. 
Per equip el FCB va acabar 1r i l’AA 
Catalunya 2n.

Raquel Gonzàlez 
a la Copa del Món

Raquel González en acció. | CEDIDA
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 13 
anys introdueix l'idioma en edat 
pre-escolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys 
a València que Anca té en exclu-
siva a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons, agafant les tradici-
onals de cada època de l'any o 
estació. S'identifi quen elements 
a partir d'aquestes cançons i es 
van aprenent diferents conceptes 
de forma dinàmica amb una me-
todologia molt pràctica i efi cient. 
Es tracta d'un mètode molt parti-
cipatiu que no cansa ni avorreix 
els nadons. 

Per etapes
El TET  està perfectament plani-
fi cat per etapes i molt complet en 
cadascuna d'elles i va incorporant 
elements d'aprenentatge a mesura 
que es fan grans. A més, els nens 
poden practicar a casa amb el que 
s'involucra la família a l'entorn 
educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

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
Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris.
Consulteu horaris a la web. 

Súper maderos 2  

12 valientes  

Sexpact  

Mi querida cofradía  

Vengadores: Infi nity War 

7 días en Entebbe 

Noche de juegos 

El príncipe encantador 

Un lugar tranquilo 

La casa torcida 

Proyecto Rampage 

Campeones 

Ready player one 

Peter Rabbit  
Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Bajo la piel del lobo 20:00 (5 maig)      19:00 (6 maig) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes
De dilluns a dimecres la programació es veurà afectada 
per la FESTA DEL CINEMA. Consulteu horaris a la web.

Sexpact  16:00  18:00  20:30  22:30

12 valientes  16:00  18:15  20:00  22:30        [dv.+dj.] 18:00

Vengadores: Infi nity War 

 16:00  17:00  18:00  19:00  20:45  22:00

Noche de juegos 16:00  20:45          [dv.+dj.] 20:30

Un lugar tranquilo 20:40  22:30

El príncipe encantador 17:45

Proyecto Rampage 22:40          [dv.+dj.] 22:30

Leo da Vinci: Misión Mona Lisa 16:00           [dv.+dj.] 18:00

Campeones 16:00  18:20  20:00  22:30

Ready player one 22:15

Peter Rabbit 16:15  18:30  

Gorrión rojo 19:30

@totmataro
twitter.com/totmataro

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  Un home millor (A Better Man), 
és la sorprenent pel·lícula d’Attiya 
Khan i Lawrence Jackman sobre 
la violència masclista i un nou 
paradigma de prevenció conegut 
com a justícia restaurativa. Un fi lm 
en primera persona on l’Attiya 
s’enfronta cara a cara amb l’ex 
que la va maltractar quan era jove. 
Decideix fi lmar aquesta primera 
trobada com a teràpia per poder 
destruir els fantasmes del passat 
i poder seguir endavant amb la 
seva vida. I si la teràpia al maltrac-
tador es focalitza en la prevenció 
i no en el càstig? Es podrà veure 
el dimecres 9 de maig, a les 7 de 
la tarda al Cafè Nou.

L ’any 2017 a Espanya hi van ha-
ver 51 dones assassinades a mans 

Cara a cara: víctima i maltractador

de les seves parelles o exparelles. 
7 dones més que l’any 2016. La 
violència masclista és una xacra 
que afecta pràcticament a totes 
les societats del món, tot i els in-
cansables esforços per aconse-
guir un canvi. Un home millor (A 
Better Man) posa de manifest un 
nou paradigma per prevenir la 
violència masclista i advoca que 
el maltractador també necessita 
una cura emocional, i no només 
un càstig.  El fi lm posa de mani-
fest nous mètodes per prevenir la 
violència masclista i ajudar a les 
víctimes a superar emocionalment 
les esquerdes del passat. “Si es pot 
ajudar a un sol home a no exercir 
la violència, aquesta pel·lícula ja 
haurà valgut la pena”.

  

Pregunta de la setmana
Per quin film va guanyar Denzel 
Washington l'Òscar a millor actor 
secundari?

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

Resposta del núm. 1817
"Els Cadells i 
el Codi de Marco Polo"

Guanyadors:
• Albert Francia Albas
• Aina Cerdá García

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

El Documental del Mes, sobre la violència masclista

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018

12 VALIENTES

Un grup d'agents de la CIA i de les 
forces especials entren a Afganistan 
després dels famosos fets cruents de l'11 
de setembre per tal de desmantellar a 
les perilloses forces talibans instal·lades 
al país. 
Direcció: Nicolai Fuglsig
Intèrprets: Chris Hemsworth, Michael 
Shannon, Michael Peña
130min

ROMAN J. ISRAEL

La vida d'un advocat defensor fa un gir 
quan el seu mentor mor. Una empresa 
dirigida per un dels antics estudiants 
d'aquest últim el contracta i allà co-
mença una forta amistat amb una jove 
lluitadora per la igualtat de drets. 
Direcció: Dan Gilroy
Intèrprets: Denzel Washington, Colin 
Farrell, Carmen Ejogo
129min

SEXPACT

Tres pares desesperats s'entestaran a 
impedir que les seves filles tinguin rela-
cions sexuals per primera vegada amb 
un home durant el ball de graduació. 
Una comèdia americana per passar una 
bona estona.
Direcció: Kay Cannon
Intèrprets: Leslie Mann, John Cena, Ike 
Barinholtz
102min

REBELDE ENTRE EL 
CENTENO

Un drama biogràfic que mostra la vida 
del novel·lista J. D. Salinger, el qual es va 
fer famós per la publicació de la novel·la 
'El guardián entre el centeno' ('The Cat-
cher in the Rye').
Direcció: Danny Strong
Intèrprets: Nicholas Hoult, Kevin Spa-
cey, Zoey Deutch
106min

AMOR DE MEDIANOCHE

La Katie té una malaltia rara que fa que 
la més mínima quantitat de llum solar la 
podria matar i porta tota la vida tancada 
a casa durant el dia. Amb 17 anys coneix 
a en Charlie, amb el qual comença una 
intensa història d'amor d'estiu. 
Direcció: Scott Speer
Intèrprets: Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger, Quinn Shephard
91min

SUPERMADEROS 2

La pel·lícula comença amb un litigi a 
la frontera entre els Estats Units i el 
Canadà. Els cinc supermaderos són con-
vocats una vegada més per establir un 
lloc de patrulla de carreteres a la zona 
del conflicte.
Direcció: Jay Chandrasekhar
Intèrprets: Brian Cox, Marisa Coughlan,  
Jay Chandrasekhar
99min
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És Temps de 
maduixes a la 
comarca
Gastronomia: Redacció

  Amb l’arribada del bon temps al Maresme comença 
la temporada d’un dels fruits estrella més dolços de la 
comarca: les maduixes. En aquest context, el Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme impulsa una 
campanya per difondre les fi res gastronòmiques, els 
comerços i restaurants i els productors vinculats amb 
les maduixes del Maresme. La campanya tindrà lloc 
entre el 28 d’abril i el 10 de juny i es titula ‘Temps de 
maduixes’ i ja compta amb un llibret editat amb tota 
la informació.

Des del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme volen fer valdre els productes gastronòmics 
com a béns turístics de la comarca i per això han editat 
un llibret amb tota la informació. El llibret recull les 
fi res de la maduixa que se celebren aquest mes i mig.

Fires, comerços, restaurants

taulataulaA

Fires, comerços, restaurants

taulataulataula
Fires, comerços, restaurantsFires, comerços, restaurants

taula

Tot a taula 1 1819.indd   1 02/05/2018   10:56



ESPÀRRECS DE
NAVARRA AMB
XAMPINYONS I
CEBA CUIXENT

Gaudeix del nostre menú de 
migdia entre semana, de 13 
a 16h. Cuina d’elaboració i de 
proximitat! Menú no apte per 
a celíacs

ESPINALER

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

RECOMANA:RECOMANA:

Si no ets un expert en el món de la cuina, però vols 
aprendre a preparar alguns dels plats més saboro-
sos que ens ofereix la gastronomia, has de provar 
Cocinillas. Es tracta d'una aplicació gratuïta, dis-
ponible per als dispositius amb Android i iOS, que 
ofereix una gran col·lecció de receptes per satisfer 
als paladars més exigents.

Totes les receptes s'organitzen en categories, a més 
compta amb un potent cercador que ens permet 
buscar per ingredients, etiquetes, categoria, autor, 
nom, etc. Una opció molt interessant és l'apartat 
‘nevera’, allí podem guardar un llistat dels produc-
tes que emmagatzemem en la nevera i rebre sug-
geriments dels plats que podem preparar amb ells.

App molt útil!

cocinillas

AA taula

Alls Alls Alls 
tendrestendrestendres

DE TEMPORADA:
El mes de maig és el mes 
dels alls tendres. Els alls 
tendres ens aporten les 

mateixes virtuts que l’all 
sec, tant pel que fa al 

sabor com pel que fa a 
la salut, ja que és la ma-
teixa hortalissa però en 

estat immadur.
Ideals per combinar en 

remenats o truites!

Tot a taula 2,3 1819.indd   2 02/05/2018   17:20



Cap de setmana de 
Fira de Sant Ponç
Una quarantena d’expositors de 
productes artesanals es donen cita a la 
Plaça de l'Ajuntament

Fires: Redacció

 Tal com marca la tradició, el primer cap de set-
mana de maig hi ha una cita amb el calendari fi ral 
de Mataró. Arriba la Fira de Sant Ponç on dissabte i 
diumenge, a la plaça de l’Ajuntament i hi haurà una 

Ingredients
• 500 g de fulles d’espinacs

• 250 g d’espàrrecs de marge

• 100 g de tofu fresc

• 50 g de llavors de carbassa

• 50 g de festucs pelats

• Salsa de soja

• Vinagre de poma

• 100 ml d’ oli d’oliva verge

• Sal

Elaboració
1. Neteja i escorre els espinacs i els espàrrecs.

2. Trosseja els espàrrecs i fregeix-los en una paella 
a foc lent.

3. Salta a foc lent el tofu tallat a daus amb una mica 
de salsa de soja.

4. Tritura una part dels festucs amb la batedora i 
reserva aquest puré per preparar l’amaniment.

5. Fes una vinagreta a la batedora amb l’oli d’oliva, 
3 cullerades de puré de festucs, sal i unes gotes 
de vinagre de poma.

6. En un bol posa els espinacs, els espàrrecs i el 
tofu. Mescla i amaneix amb la vinagreta.

7. Finalment, afegeix la resta dels festucs i les lla-
vors de carbassa.

quarantena d’expositors de productes artesanals. 
Una bona ocasió per comprar els millors produc-
tes com coca, mel, embotits, caramels o formatges.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

AMANIDA D’ESPÀRRECS
DE MARGE

Amanida d’espàrrecs de marge, a més de ser una 
bona font de vitamines antioxidants i àcid fòlic, 
els espàrrecs són baixos en calories, no tenen 
greix i el seu contingut en sal és molt baix.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

2

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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cuinetes_amb_tu

missfoodielover

guanya
el premi de
la boheme

"Cazón frito en adobo"

montsereixachmoner

guanya
el premi de
el pati

"Cargols amb tomàquet"

antonioinmabrilalma

guanya
el premi de
caña aquí

"Lubina salvaje"

tere_eeeiiii

guanya
el premi de
espinaler

"Amanida de llenties"

ariadnaspace

guanya
el premi de
fogons

"Improvisando una ensalada"

guanya
el premi de
QUIOSC

"Croquetes de casa"

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 5 premis més!

P articipar-hi és molt fàcil: només cal 
penjar fotos dels teus plats a Instagram i 

etiquetar-les amb #totataula *És imprescin-
dible seguir l'instagram del @totmataro per 
optar als premis

AA taula
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Motor: Redacció

 Marescar Motor, Concessionari 
Ofi cial de la marca a Mataró, ha 
rebut el premi Ichiban 2018 de 
Toyota Motor Europe (TME). El 
guardó distingeix aquest conces-
sionari com un dels tres millors 
concessionaris espanyols i un dels 
millors d’Europa pel seu com-
promís amb l’atenció als clients i 

Ha rebut el premi Ichiban 2018, el qual el distingeix 
com un dels tres millors concessionaris d’Espanya i un 
dels millors d’Europa

l’excel·lència. Marescar Motor ha 
rebut la distinció d’entre els més 
de 2.500 concessionaris que cada 
any competeixen.

D. Carlos Solano y D. Carlos 
Mata, gerents de CSM Grup 
Vallés, van ser els encarregats 
de recollir el guardó en una ce-
rimònia celebrada a Perthshire, 
Escòcia. De fet, el president de 
la companyia Toyota España, va 

Toyota Marescar Motor, guardonat entre els 
millors concessionaris d’Europa

Els responsables de Marescar Motor, en rebre el reconeixement Cedida

aprofitar per reconèixer públi-
cament el treball excel·lent dels 
seus concessionaris, sobretot pel 
que fa a l’atenció i satisfacció 
dels clients.

El premi
En total 45 concessionaris de Tot 
Europa reben anualment el premi 
Ichiban, el qual reconeix els que 
millor apliquen la fi losofi a Toyota. 
Es tracta d’un reconeixement al 
treball diari dels concessionaris 
buscant la satisfacció dels clients i 
centrant-se en una atenció perso-
nalitzada i compromesa. En japo-
nès, Ichiban signifi ca ‘número u’.

10 anys de CSM Grup Vallès
El guardó suma un nou èxit pel 
grup d’automoció CSM Grup 
Vallès, el qual es consolida com 
una de les grans referències dins 
el sector, sumant així el seu quart 
premi Ichiban consecutiu. Cal des-
tacar que CSM Grup representa 
els concessionaris i tallers ofi cials 
Toyota a Terrassa, Rubí, Granollers 
i Mataró.

Ciutat núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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El Musiquetes, una cantata pedagògica i mataronina

El conegut tema ‘Marrameu torra cas-
tanyes’, la cançó tradicional catalana 
‘Muntanyes del Canigó’ o ‘Les nenes 
maques al dematí’, són alguns dels 

temes que els infants de 1r i 2n de primària de 
Mataró han descobert i tindran l’oportunitat 
de cantar davant d’un gran públic al Teatre 
Monumental gràcies a Musiquetes. Es tracta de 
la novena edició de la cantata ‘Allà a Mataró hi 
havia un tramvia’, una iniciativa creada a partir 
d’un cançoner popular que es proposa apropar 
la música tradicional catalana als més petits 
de les escoles mataronines: el primer cicle de 
Primària. Enguany la cantata es podrà veure a 
les 12h i a les 18h el pròxim cap de setmana del 
5 i 6 de maig i, a cada un dels quatre passis, hi 
participaran els alumnes d’un total de 17 esco-
les de Mataró. Es tracta d’uns 800 alumnes els 
quals, aquest cap de setmana, cantaran els temes 
que han treballat els darrers mesos.

Organitzada per la Xarxa de Cases de la Música de 
Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, aquest projecte 
té com a objectiu facilitar als infants una experiència 
musical plena en forma de cantata. A continuació ens 
proposem descobrir quin és l’origen de Musiquetes, 
la seva funció pedagògica, quins centres hi partici-
pen i quin és el futur d’aquesta cantata, entre moltes 
altres qüestions.

El dissabte 5 de maig a les 12 h serà el torn dels 
alumnes de l’Escola Pia, El Turó, el GEM i el centre 
Germanes Bertomeu. El segon passi del dissabte a la 
tarda comptarà amb els alumnes del Camí del Cros, 
Torre Llauder, Maria Mercè Marçal i Marta Mata. El 
diumenge 6 de maig començarà amb un passi a les 
12h amb els infants de l’escola Rocafonda, Mare de 
Déu de Lourdes, Anxaneta i Angeleta Ferrer i, per 
últim, a les 18h hi participaran els nens i nenes del 
Cor de Maria, Montserrat Solà, Tomàs Viñas, Joan 
Coromines i Cirera.

Cal destacar que és la segona vegada que el 
Monumental acull aquest esdeveniment durant un 

Música i tradició
 pels més petitsREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Cedides

Musiquetes celebra aquest cap de setmana la seva 
novena edició, un any de tancament de cicle que 
donarà pas a una nova cantata mataronina pels 
alumnes de primer cicle de Primària

Tot 3,4,5 reportatge musiquetes.indd   2 02/05/2018   12:33
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"L'experiència els 
ajuda a perdre la 
vergonya i adquirir 
valors"

És la primera vegada per a quasi tots que pugen a un escenari com el del Monumental

cap de setmana. Durant les anteriors edicions s’ha-
via celebrat entre setmana i en horari lectiu, fet que 
difi cultava que moltes famílies poguessin assistir a 
veure els infants, però que garantia una participació 
pràcticament total dels alumnes dels centres parti-
cipants. Si bé és cert que el canvi de dia ha provocat 
una lleugera baixada d’alumnes, ha permès que es 
passés de 500 persones de públic, a 1.500 persones 
en l’edició de l’any 2017. Cal destacar, a més, que 
enguany la venda anticipada d’entrades ja ha reu-
nit 1.800 persones, una xifra de màxims històrics.

Una cantata pedagògica

En Pol Ducable, coordinador d’activitats de la Casa 
de la Música de Mataró, relata que el Musiquetes 
és una eina que permet als infants aprendre i des-
cobrir diversos elements nous per a ells. “A més de 

treballar les cançons i el moviment corporal que 
les acompanya, els nens i nenes tenen l’oportunitat 
de conèixer instruments tradicionals catalans, així 
com descobrir cançons populars que potser no co-
neixien”, informa. A més, poden treballar a l’escola 
el signifi cat de les cançons i conèixer la història del 
protagonista de la cantata, en Joanet. El més im-
portant segons el coordinador d’activitats és, però, 
que per a molts dels infants és la primera vegada 
que trepitgen un escenari i canten davant d’un pú-
blic. “L’experiència els ajuda a perdre la vergonya, 
conèixer com funcionen els llums i el so, cantar en 
públic, aprendre que s’han de portar bé i adquirir 
nous valors”, conclou Ducable.

La trajectòria

Tot va començar amb l’espai Bressola, quan en Marc 
Serrat va crear un cançoner popular català a partir 
d’arranjaments de 25 temes tradicionals dels països 
catalans i en va gravar el disc ‘Musiquetes per la 
bressola’. “Com que el resultat era molt interessant, 
ho van convertir en un espectacle”, relata en Dani 
Àlvarez, actual director musical de Musiquetes. Durant 
les dues primeres edicions es limitaven a cantar les 
cançons, però a partir del tercer any van comple-
tar-ho amb la història d'en Joanet, sota la direcció 

Reportatge
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de l’Helena Casas. Més endavant, a la sisena edició, el 
grup mataroní de música tradicional La Coixinera es 
va incorporar al projecte per donar un toc particular 
a les cançons i fer l’acompanyament musical de cada 
un dels concerts. “Vam rentar la cara a l’espectacle 
i el vam adaptar per a un format més a la mataroni-
na”, relata Álvarez, el qual ha portat la direcció mu-
sical de la cantata des de la sisena edició. D’aquí en 
va néixer la història que actualment envolta ‘Allà a 
Mataró hi havia un tramvia’, protagonitzada per un 
nen que de petit anava a l’escola Bressola d’un poble 
de la Catalunya nord i que s’ha traslladat a Mataró. 
Dins la seva maleta hi porta diversos objectes que 
evoquen els seus records, els quals transporten a 
cada una de les cançons del Musiquetes.

Un any de tancament de cicle

“Aquesta cantata ja ha fet la feina que havia de fer i 
ara és el moment de renovar-la”. Així ho considera 
Ducable, el qual informa que estan preparant “una 
nova cantata per a l’any vinent, coincidint amb la 

desena edició, la qual contindrà noves cançons i 
arranjaments”. A més, afegeix que aquesta explo-
rarà valors més actualitzats a la realitat del moment 
i adaptats a les necessitats educatives dels infants, 
la qual estarà formada per melodies i lletres origi-
nals. Tot i que encara no volen revelar el contingut 
de la nova història, Ducable relata que estarà pro-
tagonitzada per una tribu i que es treballarà a les 
escoles a través de projectes interdisciplinaris. Tot 
i que fa un balanç molt positiu dels darrers anys 
“per la bona feina feta”, té clar que cal actualitzar 
“perquè l’imaginari col·lectiu tingui noves cançons” 
i perquè, en definitiva, “Musiquetes beu d’aquest 
imaginari col·lectiu”.

Una oportunitat de primera

El director musical de Musiquetes té clar que aquesta 
iniciativa que cada any impulsa la Casa de la Música, 
amb la col·laboració de Cultura Mataró, és una ini-
ciativa molt potent. En primer lloc, perquè “és un 
projecte de ciutat en el qual diferents escoles canten 
juntes i interactuen entre elles”. També destaca que, 
el fet que vagi adreçat als alumnes més petits, fa 
que es trobin “en la situació poc habitual de cantar 
en un escenari amb il·luminació, una història, mú-
sica en directe i molt més”. En definitiva, es tracta 
d’una vivència sorprenent pels nens i nenes que 
els transmet valors i que, de ben segur, recorden 
durant molt temps.

Per l'any que ve ja 
s'està preparant 
una renovació de la 
cantata

El director musical de Musiquetes té 
clar que aquesta iniciativa que cada 
any impulsa la Casa de la Música, amb 
la col·laboració de Cultura Mataró, és 
una iniciativa molt potent. En primer 
lloc, perquè “és un projecte de ciutat 
en el qual diferents escoles canten 
juntes i interactuen entre elles”. 
També destaca que, el fet que vagi 
adreçat als alumnes més petits, fa 
que es trobin “en la situació poc 
habitual de cantar en un escenari 
amb il·luminació, una història, música 
en directe i molt més”. En definitiva, 
es tracta d’una vivència sorprenent 
pels nens i nenes que els transmet 
valors i que, de ben segur, recorden 
durant molt temps.

Una oportunitat de primera
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Societat: Cugat Comas

 A poc més d'un any de les prò-
ximes municipals, els diferents 
espais polítics ja maniobren en 
clau electoral. És en aquesta clau 
que s'ha impulsat un manifest que 
promou una única candidatura 
sobiranista que aprofi ti el volum 
de suport sumat pels diferents 
partits en les darreres eleccions i 
votacions com el 9N o l'1O i que 
permeti un "projecte republi-
cà" per a Mataró. El document 
"A Mataró, per la República, po-
sem-nos d'acord" es presentarà en 
les properes setmanes amb vocació 
de sumar suports a favor d'aquesta 
candidatura unitària. El document 
sentencia que cal "convertir de nou 
les eleccions municipals de 2019, 
en un altre plebiscit a favor de la 
República Catalana". Respecte de 
la composició de la llista, s'advoca 
per unes primàries obertes a tota 
la ciutadania.

 La proposta guarda paral-
lelismes amb la llançada pel fi lò-
sof Jordi Graupera a Barcelona i 
sintonitza, també, amb una aposta 
feta pública pel PDCAT local des 
de l'estiu passat. 

Un manifest proposa una llista capaç d'evitar que en les pròximes eleccions l'alcaldia 
de Mataró caigui en mans de partits del 155

El redactat resa que "el juny de 
2019 s’albira com a una nova opor-
tunitat per reprendre el camí de la 
via republicana" i que "la millor 
manera de superar els obstacles 
i entrebancs creats per un estat 
autoritari és arribant a un acord 
ràpid, potent i possible entre els 
favorables a la independència". 
A Mataró aquest manifest vol fer 
pinya per "un programa efi caç de 
govern que teixeixi una xarxa plu-
ral i transversal entorn els valors 
republicans".

Els càlculs del grup impulsor 
d'aquest manifest, pel que espe-
ren tenir adhesions populars que 
forcin els quatre partits sobiranis-
tes a buscar una entesa, es basen 

Operació per una sola llista sobiranista a Mataró

El manifest vol aprofitar l'onada independentista dels darrers mesos Daniel Ferrer

en els 28.266 mataronins que van 
votar Sí a l'1-O o els 30.114 que 
van votar en clau sobiranista el 
21 de desembre, contraposats als 
només 17.865 vots acumulats a les 
darreres municipals. 

El programa no ha de ser escull
Pels partidaris d'aquesta llista uni-
tària "des de la diversitat ideològica 
és possible confl uir en un progra-
ma reformador i de progrés, que 
asseguri el benestar del conjunt de 
la ciutadania, especialment pels 
que viuen en situació de major 
fragilitat" i veuen en comú entre 
els partits "un programa renovador 
progressista i un model de ciutat 
similar a desenvolupar".

3

Són els tres termes més 
afectats per una plaga 
que també ha arribat al 
Vallès

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

El front comú alerta dels riscos de no comparèixer plegats a 
la contesa. "Alcaldies en mans de les forces del 155 serien un 
seriós fre al moviment per la independència i un gir coperni-
cà de moltes polítiques municipals transversals i de progrés. 
Especialment perillós seria el desplegament de les polítiques 
de PP-C’s a escala local en matèria de convivència, llibertats 
ciutadanes, seguretat, cultura, educació i política lingüística", 
expliquen.

Evitar un Alcalde del 155

Ciutat
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seu tercer any el programa es dona 
per consolidat. L'objectiu és doble: 
per una banda, oferir a les possi-
bles víctimes eines que els ajudin a 
afrontar i solucionar el problema; 
i, per l'altra, fer que els potencials 
autors d'aquests fets preguin cons-
ciència dels seus actes.

La demanda es concentra en 
entitats i centres educatius
Al llarg de 2016 el programa va 
comptar amb 440 participants en 
les 14 sessions impartides a cinc 
entitats i escoles; durant el 2017 
es van fer tres xerrades per a 130 
persones, i al llarg de 2018 s'han fet 
o estan programades 12 sessions 
per a 344 escolars de cinc centres 
educatius.| Redacció

 Prop d'un miler de nois i noies 
d'entre 10 i 16 anys ja han parti-
cipat en el programa de la Policia 
Local de Mataró, el qual té l'objec-
tiu de conscienciar i prevenir l'as-
setjament escolar o 'bullying' en 
entorns educatius i xarxes socials. 
La iniciativa va començar el març 
del 2016 i ha anat consolidant-se 
amb la participació d'altres enti-
tats, escoles i instituts.

Les sessions es fan a demanda i 
estan a càrrec de dos agents de la 
Policia de Barri, que expliquen en 
xerrades d'una hora què és l'asset-
jament infantil, quines formes pot 
adoptar, quines conseqüències pot 
tenir i com actuar per evitar-ho. 

La primera entitat de propo-
sar-lo va ser la UD Cirera i en el 

La iniciativa va començar a petició de la UD Cirera i s'ha 
consolidat en entitats, escoles  i instituts

Un miler d'escolars al programa 
de prevenció del 'bullying'

 Turisme de Barcelona promo-
cionarà el modernisme amb una 
targeta que permetrà visitar 14 
espais d'aquest estil en 7 dies per 
un preu de 90 euros. La iniciati-
va es va presentar en el marc del 
saló B-Travel sota la denominació 
'Barcelona Pass Modernisme' i in-
clou la Casa Coll i Regàs de Mataró 
com un dels punts a visitar.

El nou producte està pensat 
per al visitant repetidor que vol 
conèixer altres indrets i atractius 
fora del circuit turístic habitual 
i que s'interessa per la cultura i 
per aprofundir en la identitat de 
la ciutat i del país. Per això inclou 
l'entrada a 15 edifi cis modernistes 
de Barcelona, de Mataró, de Canet 
de Mar, de Terrassa i de Sitges, a 
més a més d'una mini guia. 

Estalvi important
La nova targeta suposaria fi ns a 
un 50% d'estalvi en la visita a tots 
aquests edifi cis. Des de Turisme 
de Barcelona s'indica que a par-
tir del document 'Informe de 
Repetibilitat' s'ha observat que 
el nombre de visitants que repe-
teixen viatge a Barcelona supera 
el 50%.  L'arquitectura, la cultura 
i l'entreteniment són els tres mo-
tius importants per a la repetició.

Turisme de Barcelona emet 
un títol per visitar 14 espais 

Inclouen la Casa Coll i 
Regàs a la nova 
targeta modernista 

Les xerrades de formació sobre assetjament escolar, un èxit

La casa Coll i Regàs  D.Ferrer 

Cedida 

La Policia Local de Mataró 
és la que s'encarrega del 
programa en el marc de la 
seva unitat de barri

3

És el tercer any que es 
fan aquestes xerrades de 
conscienciació a entitats i 
centres que ho demanen
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Medi ambient: Redacció

 El Departament d'Agricultura 
destinarà 200.000 euros per com-
batre el decaïment del pi pinyer 
al Maresme i al Vallès Oriental 
afectats per la plaga del Tomicus. 
Aquest dimarts s'ha constituït la 
taula de seguiment de l'afecta-
ció al Maresme, que pretén oferir 
un espai de coordinació i establir 
mecanismes de concertació entre 
les administracions territorials in-
tervinents i el sector forestal asso-
ciat. L'objectiu és permetre una 
assignació eficient dels recursos 
públics destinats a combatre la 
plaga, amb independència de les 
administracions que els aportin. 

La nova taula també actuarà 
com a observatori de seguiment 
de l'evolució de la plaga i d'ava-
luació de les actuacions dutes a 
terme. La taula està formada per 

Els treballs del Departament d'Agricultura es concentren a Argentona, Dosrius i 
Mataró, els municipis més afectats

representants del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, del Consell Comarcal 
del Maresme, de la Diputació de 
Barcelona i de les Associacions de 
propietaris forestals.

La sequera i la manca de gestió
Des del Departament s'indica que 
el pi pinyer ha patit –principal-
ment al Maresme però també en 
una petita part del Vallès Oriental- 
un fort decaïment per la sequera 
acumulada els darrers anys. Això, 
sumat a l'excessiva densitat arbò-
ria causada per un abandonament 

200.000 euros per combatre el Tomicus

El Tomicus està afectant severament els boscos maresmencs Cedida

de la gestió dels boscos, segons 
se subratlla des de la Generalitat, 
ha provocat que hi hagi menys 
aigua i nutrients per als arbres, 
fet que n'ha disminuït el vigor i 
la resiliència.

Pel que fa al Tomicus, el 
Departament ha actuat en la de-
tecció d'aquest escarabat, que se  
mpre ha estat present als boscos 
catalans atacant selectivament els 
arbres dèbils. Ara, s'indica des de 
la Generalitat, el paràsit ha trobat 
en l'estat actual de les masses de pi 
pinyer del Maresme el medi per-
fecte per a la seva expansió.

3

Són els tres termes més 
afectats per una plaga 
que també ha arribat al 
Vallès

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

La línia de 200.000 euros ha de permetre actuar sobre 160 
hectàrees afectades. A aquesta superfície se li sumen les 80 
hectàrees sobre les quals es va actuar l'any 2016, amb un import 
destinat de 100.000 euros.

Aquest any els treballs es concentren en els municipis d'Ar-
gentona, Dosrius i Mataró, que són els de major afectació, 
i consisteixen bàsicament a tallar i triturar la fusta. Fins ara, 
aquest és l'únic mitjà que s'ha demostrat efectiu per disminuir 
la plaga, ja que s'impedeix que les larves es facin adultes i que 
es dispersin en zones properes. Les tallades s'han de fer entre 
els mesos de setembre i abril.

El destí de les inversions 
acordades

Ciutat
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Societat: Redacció

 La Junta de Govern d’abril 
va aprovar el Pla Jove X Mataró 
2018-2022, un document de tre-
ball transversal i de ciutat que vol 
superar la lògica de les polítiques 
sectorials i que proposa respostes 
perquè els joves puguin desenvolu-
par la seva vida d’una manera au-
tònoma i lliure. El text es proposa 
resoldre les defi ciències de l’actual 
model de creixement basat cap a 
un model de desenvolupament 
intel·ligent, sostenible i integrador..

Tres reptes
El document vol respondre 

tres reptes diferents: lluitar con-
tra l’atur, les desigualtats educa-
tives i d’accés a l’habitatge; do-
tar d’oportunitats iguals per a la 
cohesió social i territorial; i, per 
últim, treballar per la imatge i el 

L’emancipació, la transformació, el benestar, el territori i la referencialitat són els 
punts centrals del Pla Jove X Mataró 2018-2022

reconeixement de les polítiques 
de joventut.

Cinc eixos d’actuació
Per aconseguir resoldre els rep-
tes assenyalats, el pla indica una 
proposta estratègica estructurada 
entorn 5 eixos d’actuació i 15 àm-
bits d’actuació, els quals engloben 
178 accions. Els reptes fan refe-
rència a l’emancipació, la trans-
formació, el benestar, el territori 

Cinc eixos claus per a les polítiques de joventut

El pla estipula les línies orientatives del proper lustre en matèria de joventut Cedida

(referent a la cohesió social, mo-
bilitat i sostenibilitat) i, per últim, 
la referencialitat.

Entre les actuacions previstes hi 
ha la d’apostar per un equipament 
central referent de les polítiques 
de joventut en l’àmbit de la ciutat i 
la comarca, reforçar mecanismes i 
crear nous canals de comunicació 
amb les persones joves i potenciar 
els programes de formació i ocu-
pació, entre molts altres.

Joan Mora

Mataró té més de 126.000 
habitants, dels quals més 
de 22.000 són joves entre 
12 i 29 anys

Emmarcat en la Llei 33/2010 de polítiques de joventut i el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, el document 
neix en un moment en el qual Mataró està definint una es-
tratègia de futur per a la ciutat de cara a l’any 2022. A més, 
aquest exercici nascut de la reflexió i el treball s’emmarca dins 
l’Estratègia Europea 2020.

El marc de referència
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Per connectar empreses i administració
El projecte EnXarxa l'han impulsat el Consell Comarcal del Maresme
i els ajuntaments de la comarca

Empreses: Laia Mulà  

 El Consell Comarcal del Maresme 
i els trenta ajuntaments de la co-
marca han impulsat EnXarxa, un 
servei per connectar el sector em-
presarial amb l’administració local 
de manera efi cient i efectiva i tre-
balla per a l’ocupació a la comarca. 

Els projecte es va presentar dijous a 
la tarda a l'espai Can Jonc d’Alella, 
on van assistir més de 120 empre-
saris i emprenedors del Maresme 
i desenes de tècnics de promo-
ció econòmica de l’administra-
ció local. L’acte ha estat conduït 
pel periodista Daniel Domenjó i 
ha comptat amb la presència del 

president del Consell Comarcal del 
Maresme, Miquel Àngel Martínez 
i Camarasa, i de l’alcalde d'Alella, 
Andreu Francisco.

La consellera de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal 
del Maresme, Alícia Rodríguez, 
va explicar els avantatges de tre-
ballar en xarxa i els recursos que 

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

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

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

AMB EMPENTA
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El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca que impul-
sen EnXarxa formen part de la Xarxa d'interacció empresarial que 
treballa en la recerca d’oportunitats econòmiques per a la comar-
ca. Aquesta iniciativa del Consell Comarcal del Maresme té la col-
laboració de la Diputació de Barcelona i compta amb el suport de 
les patronals Fagem i Pimec i dels sindicats Comissions Obreres i 
UGT. En la primera cita Els tècnics de promoció econòmica dels 
ajuntaments maresmencs va atendre inscripcions dels assistents 
a diversos serveis, així com planifi car reunions de treball per a les 
pròximes setmanes. 

Noves trobades

l’administració local ha preparat 
per donar servei a les empreses i 
els emprenedors en àmbits com 
la formació o la borsa de treball. 
Rodríguez va insistir que “les em-
preses han de saber que poden 
comptar amb nosaltres”.

Tres taules
EnXarxa va comptar amb tres 
taules per al desenvolupament 
de l’empresa amb la participa-
ció de destacats experts. Sobre 
els benefi cis de la col·laboració 
públic-privada va parlar el doctor 
en economia Gonzalo Bernardos, 
que va subratllar el paper fona-
mental dels tècnics de promoció 
econòmica en l’assessorament 
objectiu i de qualitat a les empre-
ses i els emprenedors. Per la seva 
banda, l’advocat Eduard Vergès, 
del bufet Sainz i Haro Advocats, va 
relatar la seva experiència d’èxit 
en la contractació des de la borsa 
del seu ajuntament.

La transformació digital com a 
eina d'estratègia de màrqueting de 
l'empresa va comptar amb la po-
nència d’Albert Cortada, president 
de GENTIC, Grup d’Empreses de 
Noves Tecnologies. L’empresària 
Ingrid de la Torre, de l’empresa 
Ecovianda, hi va aportar el seu tes-
timoni. Sobre la internacionalitza-
ció com a estratègia de creixement 
i competitivitat, des de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, va par-
ticipar Jaume Almirall. Gabriel 
Espelleta, de l’empresa Radi, va 
descriure la seva experiència en 
aquest àmbit.

Punt d'inflexió

Amb aquest nou ens es 
vol marcar un punt d'in-
flexió en les relacions en-
tre públics i privats per a 
l'economia comarcal

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

Més llocs de treball gràcies al turisme 
del Maresme
Les activitats turístiques concentren més d'un 11% de la mitjana de llocs de feina a la 
comarca per sisè any consecutiu

Economia: Redacció 

 Un estudi de l'Observatori 
de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal ha revelat que 
les activitats turístiques concen-
tren l'11,44% de la mitjana de llocs 
de treball del Maresme. L'anàlisi 
destaca que, per sisè any consecu-
tiu, aquestes activitats a la comarca 
han incrementat la mitjana anu-
al de llocs de treball, però també 
detecta una elevada temporalitat 
en els llocs de feina.

El Maresme compta amb més 
de 1.700 empreses considerades 
d'activitats turístiques, les quals 
generen gairebé 15.000 llocs de 
treball. Cal destacar que gairebé 

12.000 d'aquests són assalariats 
i més de 3.000 són autònoms. 
Aquest subsector inclou els ser-
veis d'allotjament, de menjars i 
begudes i les agències de viatges 
i operadors turístics.

La temporalitat
Es tracta d'un subsector amb una 
elevada temporalitat en els llocs 
de feina, fet que es tradueix en 
destacables fl uctuacions al llarg 
de l'any. En general, les activitats 
turístiques al Maresme va tancar 
el 2017 amb més de 22.000 nous 
contractes. 

Pocs indefinits
El 85,70% dels contractes nous del 

sector econòmic van tenir caràc-
ter temporal i només el 14,30% 
van ser indefi nits. Tot i l'elevada 
temporalitat contractual general, 
l'índex més gran en aquest aspecte 
el registren els serveis i contractes 
d'allotjament.

El pes de cada tipus d'empresa
El parc empresarial turístic està 
constituït, en un 88%, per micro-
empreses amb menys de 10 tre-
balladors, dl 10% de les empreses 
són de mida petita i ocupen entre 
11 i 50 treballadors, mentre que 
l'empresa mitjana té un pes de 
l'1,56% i concentra entre 51 i 100 
treballadors. Per últim, l'empresa 
gran representa el 0,10% del total.
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Tres dies de preus de ganga a la  
Rambla de la mà de FirOcasió 
Oportunitat convertida en clàssica, ja especial per comprar productes fora  
dels circuits comercials, tot a preus rebaixats

Comerç: Redacció 

 Tornen els tres dies de compres 
a preus de ganga, amb la nova edi-
ció de primavera del FirOcasió de 
Mataró. Els dies 3, 4 i 5 de maig, la 
Rambla de la capital del Maresme 
acollirà de nou l’edició primaveral 
d’esdeveniment comercial, que 
ja s’ha convertit en tot un clàssic 
a la ciutat. La Unió de Botiguers 
de Mataró és l’encarregada d’or-
ganitzar, una vegada més, l’edició 

de primavera d’aquesta fira en la 
qual els establiments comercials 
surten al carrer per exposar i ven-
dre els seus articles fora de circuit, 
on s’hi pot comprar tota mena de 
productes a preus rebaixats.

 Durant aquests tres dies, les 
botigues surten al carrer, sota car-
pes, per instal·lar-se a cel obert, 
en format “village”, a la Rambla de 
Mataró. Com ha passat en les últi-
mes edicions, la fira comptarà amb 
un horari ampli amb l'obertura 

de la fira el dijous a la tarda (de 
17 a 21h) i el funcionament inin-
terromput durant les jornades de 
divendres i dissabte (de 10 a 21h). 
Qui passegi pel centre de Mataró 
des del dijous 3 i fins dissabte, 5 
de maig podrà trobar productes a 
preu d’ocasió que els comerciants 
posaran a la venda, o bé perquè ja 
estan fora del circuit comercial o 
bé perquè ja no tenen cabuda a les 
seves botigues, pel que són autèn-
tiques oportunitats de compra.

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

T 937 588 400
Via Europa 125, Mataró

sceimedina@gmail.com
sceiadriana@gmail.com

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: 
MUÑECAS, juguetes antiguos, 
coches scalextrics, tebeos, comics, 
álbumes, cromos, objetos religiosos, 
militares, vinos, licores, cajas de 
puros, tabaco, mecheros, plumas, 
bolígrafos, consolas, videojuegos, 
música, cine, libros, restos de pisos 
herencias. Tasación justa. Pago in-
mediato 627.937.101    

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
MATARÓ-MATA. Terreny agrícola 
de 5.000m2 en venda o lloguer. 
Informis. 93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 
MATARÓ. OFICINES de 240m2 im-
pecables. Amb de 6 pk. Informi´s. 
R6024. 93.798.00.50

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
MATARÓ-CENTRE: Local en lloguer 
de 260m2 amb divisions fetes. Preu: 
1.200€. 93.798.00.50
FRUTERIA EN TRASPÀS. 
637.309.372

TRASPASSOS-LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN. 
696.306.141

TREBALL

SE PRECISAN ENCARGADAS 
para piso de relax en Mataró y 
Barcelona. Edad máxima 50 años. 
Disponibilidad, turnos rotativos, 
fi nes de semana y festivos. Alta en 
la S.S. Buen sueldo más comisiones. 
625.511.066
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso 
de muchos años, clientes fi jos. Edad 
entre 40 y 50 años. Contrato más 
comisiones. Turnos, fi nes de sema-
na, festivos. 655.226.610
BUSQUEM PEIXATER/A AMB expe-
riència. 617.270.584
BUSCO SEÑORA COMPAÑÍA seño-
ra mayor. Conocimiento cocina. 
645.181.225 María
PERRUQUERIA HOME/DONA 
Carbonell Estilistes. Ens urgeix 
Ofi cial/a 1a. Experiència 5 anys, 
fl exibilitat horària i vehicle. Marta 
606.082.196
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i ne-
nes de 6 a 14 anys. Interessats trucar 
al 698.591.029 Aina
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
ancianos. 698.511.823

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 inobli-
dable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, fontanería, gas, pintura. 
Económico 670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
TRADUCTORA E INTÉRPRETE 
de ruso https://juliastruve.com/ 
Teléfono 611.330.203
PALETA. 697.685.580  
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
REFORMAS ,  reparaciones. 
629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR PINTURA EN general y de-
coración. Económico 635.106.282 
Salvador

núm. 1819 del 4 al 10 de maig 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!

 EL TOT 1819.indd   7 02/05/2018   17:09



 

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

PROFESSIONALS

PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
SERVICIO DE REFORMAS y 
construcción. A partir 16€/h. 
Presupuesto sin compromiso. www.
zoly.es 606.919.761
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77

TAROT

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

Delimitació de l’obra

MÉS INFORMACIÓ
www.mataro.cat

Talls al trànsit
Nou tram tallat

L’accés als garatges 
privats no es veurà 
afectat.

Està previst que les obres 
finalitzin al novembre.

Les diferents afectacions 
es comunicaran per 
fases a mesura que vagin 
avançant els treballs.

Afectacions al trànsit als carrers de 
Floridablanca, de José Francisco Pacheco i 
de Francisco Herrera

C. D
E FLO

R
ID

AB
LAN

CA

C. D’ENRIC PRAT DE LA RIBA

C. D’ANTONI VILADOMAT

C. D
E JO

SÉ FR
AN

CISCO
 PACH

ECO

C. DE FRANCISCO HERRERA

C. D
E JO

SEP SAB
ATER

 I SU
ST

Pl. de 
Joan 

Fiveller

Amb motiu dels treballs d’urbanització de l’Eix Herrera es 
mantenen tallats al transit els carrers de Floridablanca i 
de José Francisco Pacheco. A partir de dilluns 7 es talla un 
nou tram del carrer de Francisco Herrera, entre el carrer de 
Floridablanca i la plaça de Joan Fiveller. Aquestes afectacions 
tenen una durada prevista de 2 mesos i mig (fins a finals de 
juliol aproximadament)

Econòmics
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CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
NOVEDAD NORA  21  años. 
631.129.242
MASAJISTA SENSUAL 688.440.784
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda. 
2 chicas. También a domicilio. 
688.019.808
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. 
C/Antoni Comas 5. 688.572.118
MASAJISTA CATALANA TERAPÉU
TICOS 654.930.681

 EL TOT 1819.indd   9 02/05/2018   16:11



Marc Ràmia presenta disc al Mirinda
La sala de Can Xammar serveix de trampolí per 'Militants de la vida'  
el segon disc del cantautor mataroní 

Música: Laia Mulà

 Militants de la vida és el nom del segon disc d'es-
tudi del cantautor mataroní Marc Ràmia, el qual 
presentarà oficialment el pròxim 5 de maig a les 22h 
a la Sala Mirinda. L’àlbum compta amb 10 temes a 
cavall entre el folk, la cançó d'autor i el pop-rock 
reivindicatiu i, per publicar-lo, ha comptat amb el 
suport de més de 120 mecenes que han finançat el 
disc a través d’una campanya de micromecenatge.
Les entrades es poden adquirir anticipadament a 7 
euros i 8 euros a taquilla.

Algunes de les seves cançons es proposen reivin-
dicar la necessitat d'implicar-se en les lluites col-
lectives, un tema molt vigent en el moment polític 
actual, mentre que d'altres aborden temes més ín-
tims i plens de sentiment, nascudes de l'experièn-
cia personal. Per a la gravació i producció del disc, 
el cantautor ha comptat amb Joan Barranca i el seu 
estudi ubicat a Mataró GravityMusic.tv

Una desena de músics
Per a fer realitat el projecte, Ràmia ha comptat amb 
músics que han enriquit la sonoritat del treball: Joan 

Barranca, Aleix Burgués, Elisa Sala, Andreu Soldevila, 
Helena Masafrets, Candela Carrera, Ruben Bes, Rubén 
Torres i Farners Puente. Gràcies a aquests músics de 
primera, el disc compta amb els sons d'instruments 
diversos: des de l'acordió a la viola, passant per la 
flauta travessera i les percussions. 

A més, cal destacar que en el mes de juny presen-
taran el primer videoclip d’aquest àlbum realitzat per 
Eloi Aymerich de la productora Clack. Del Verkami 
al primer de molts concerts i d'aquest al vídeo com 
a carta de presentació en societat d'aquestes can-
çons essencialment militants. 

El Verkami

El disc ha comptat 
amb més de 6.000 
euros recaptats amb 
una campanya de 
micromecenatge

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Domènec es mostra
al MACBA com a 
referència en art 
contemporani

Tot cultura ob ramia.indd   1 02/05/2018   10:27



Art: Laia Mulà

 A partir de divendres passat, Ca 
l'Arenas es proposa encetar un 
nou cicle d'exposicions que té un 
objectiu molt clar: donar visibilitat 
al fons del Museu de Mataró. La 
primera mostra del cicle es titula 
'Dossier 1: Els colors del barroc 
a les col·leccions del Museu de 
Mataró' i es pot veure a la prime-
ra planta de Ca l'Arenas. Aquesta 
va acompanyada d'una segona 
mostra: 'Coincidències insòlites. 
Viladomat i la tècnica', un projecte 
itinerant impulsat per la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputació de 
Barcelona que compta amb tres 
obres de Viladomat.

L'estètica i cultura barroca a 
través del color
'Dossier 1: Els colors del barroc 
a les col·leccions del Museu de 
Mataró' és una selecció del fons de 

La primera exposició compta amb dues mostres: una dedicada al barroc amb 
obres del Museu i una altra itinerant de la Diputació amb pintures de Viladomat  

l'època moderna que conserva el 
Museu de Mataró entre les seves 
col·leccions d'escultura, ceràmica, 
vidre, pintura, mobiliari, indumen-
tària i armament. Amb una mirada 
singular a través del color, la llum 
i les formes, la mostra convida a 
descobrir l'estètica barroca de la 
ciutat i permet gaudir d'obres que 
mai han estat exposades o que ho 
han fet només en exposicions tem-
porals. Cal destacar que les peces 
mostrades només suposen entre 
el 8% i el 10% del fons d'època 
moderna del Museu de Mataró i 

El Museu de Mataró fa lluir el seu fons 

L'exposició del Museu de Mataró a Ca l'Arenas Daniel Ferrer 

que el cicle espera visibilitzar-ne 
el màxim nombre possible.

Tres obres de Viladomat
La planta baixa del museu acull 
un recull de peces dels fons de 
diversos museus, entre elles les 
tres obres de 'Viladomat i la tècni-
ca', les quals provenen del Museu 
Comarcal de Manresa, el Museu de 
Mataró i al Museu de Premià de 
Dalt. Mostra així els materials i les 
tècniques que utilitzava Viladomat 
en una mostra itinerant que arriba 
ara a Mataró.

El calendari

Entre el 26 d'abril i l'1 de 
juliol es poden veure les 
obres a la planta baixa i la 
primera planta del museu. D. Ferrer Viladomat, l'autor de la Capella dels Dolors, s'hi exposa

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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aRT: Laia Mulà

 El Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona presenta l'exposició 
'Ni aquí ni enlloc' de l'artista visual 
mataroní Domènec. La mostra, que 
es podrà veure fins a l'11 de setem-
bre, reuneix vint obres realitzades 
des de finals dels anys noranta fins 
a l'actualitat i inclou algunes peces 
més recents. 'Ni aquí ni enlloc' és 
una proposta "crítica" respecte 
del projecte modern, dona veu als 
protagonistes, als discursos no ofi-
cials i defuig dels relats dominants 
per tal de "restituir la memòria". 
Domènec explora qüestions com 
la distància entre les utopies i les 
realitats socials, l'especulació so-
bre la dimensió pública de l'arqui-
tectura i els preceptes ideològics 
que la determinen, sobre quin són 
els mecanismes socials i històrics 
i què els interfereix i sobre què 
condiciona la memòria o l'oblit. 
Es tracta d'un recorregut en què 
l'artista proposa una recerca i un 
assaig crític que es materialitza en 
forma d'escultures, instal·lacions, 
fotografies, vídeos o intervencions 
en l'espai públic.

L'exposició repassa la seva tra-
jectòria a partir de la recerca i la 
investigació que ha fet el mateix 

La mostra ’Ni aquí ni enlloc’ reuneix una vintena d'obres 
amb diverses noves creacions de l'artista mataroní  

Domènec. Els treballs es comple-
menten entre ells i comparteixen 
un fil conductor que, segons l'au-
tor és fer reflexionar sobre "els in-
tents de construir formes de vida 
en comú". "Hi ha reflexions so-
bre l'habitatge social, els projectes 
urbanístics i sobre els intents de 
construir formes alternatives de 
viure", ha apuntat.

En aquest sentit, Domènec ha 
explicat que "vivim en una socie-
tat basada en els diners, el negoci, 
l'acumulació de capital i la propie-
tat privada" i que "l'enriquiment" 
d'algunes persones genera desi-
gualtats "molt grans" en altres. 
Com que els drets fonamentals "no 
són garantits per a tota la pobla-
ció", l'artista ha apuntat que des 

El MACBA repassa l'obra de Domènec 

Domènec fa al MACBA la seva exposició més important ACN 

de mitjans del segle XIX hi ha ha-
gut intents per solucionar aquests 
problemes, que actualment seguei-
xen latents. "Analitzo i estudio els 
diferents intents", ha concretat.

Obra consolidada
Domènec (Mataró, 1962) ha creat 
una obra fotogràfica, videogràfi-
ca, instal·lacions i intervencions 
en l'espai públic que prenen el 
projecte arquitectònic com una 
de les construccions imaginàries 
més complexes de la modernitat. 
Ha realitzat nombroses exposici-
ons i projectes in situ a diferents 
països com Irlanda, Mèxic, Bèlgica, 
França, Itàlia, Estats Units, Canadà, 
Israel, Palestina, Brasil, Eslovènia, 
Finlàndia, Argentina o el Japó.

ACN En paral·lel a l'exposició, Domènec intervé al Pavelló Mies Van Der Rohe

Cultura
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guanyadors gaudiran d'una clas-
se amb algun membre del tribu-
nal, de vals per comprar material 
educatiu i els de les categories A 
i B se'ls proporcionarà sales de 
concert per oferir recitals.

Diversos nivells
En la categoria de Piano s'establei-
xen tres nivells en funció de l'edat 
dels participants (nivell A de 18 a 
22 anys, nivell B entre 13 i 17 anys, 
nivell C de 8 a 12 anys) i en la cate-
goria de Música de Cambra n'hi ha 
dues relatives a l'edat mitjana de 
tots els integrants de la formació 
(nivell A de 18 a 25 anys i nivell B 
fi ns a 18 anys) | Laia Mulà

 El II Premi de Música Ciutat de 
Mataró arriba a la ciutat, consoli-
dant-se així com un premi musical 
que reconeix la qualitat interpre-
tativa de joves fi ns a 25 anys en 
dues categories, una per als mú-
sics de cambra i l'altra per a pia-
nistes. Fins al pròxim 11 de maig 
a les 20h els participants es poden 
inscriure a aquest certamen obert 
als estudiants de música de totes 
les nacionalitats que tinguin entre 
8 i 25 anys. Les eliminatòries tin-
dran lloc els dies 19 i 20 de maig 
i les fi nals d'ambdues categories 
seran el dia 2 de juny. 

Premis per millorar les quali-
tats artístiques
El II Premi de Música Ciutat de 
Mataró té com a fi nalitat propor-
cionar un espai als estudiants de 
música per desenvolupar i millorar 
les qualitats artístiques. És per això 
que el concurs ofereix la possibili-
tat que els participants rebin una 
valoració formativa per part del 
tribunal, independentment del 
resultat obtingut. A més, tots els 

El II Premi de Música Ciutat de Mataró es consolida per a 
estudiants de música de totes les nacionalitats

Un espai per mostrar i millorar 
les qualitats artístiques

 Els integrants d'Els Miserables, 
la producció que la Sala Cabanyes 
estrena el mes vinent, van prota-
gonitzar dissabte passat una gran 
fl ashmob al Centre Comercial 
Mataró Parc. Més de quaranta 
membres del muntatge van partici-
par d'aquest esdeveniment cantant 
la mítica peça 'Surt el sol', la qual 
fi nalitza habitualment el primer 
acte de la funció. Ho van fer en 
diverses ocasions al llarg de tota la 
tarda de dissabte, sorprenent així 
a les persones que passejaven pel 
centre comercial.

Ja fa més d'un any que una gran 
companyia de la Sala Cabanyes 
treballa per portar als escenaris el 
muntatge d'Els Miserables. L'obra 
s'ha treballat amb tots els detalls 
per a l'estrena del pròxim 19 de 
maig a les 21h i es podrà veure cada 
cap de setmana fi ns al diumenge 
17 de juny.| Redacció

Flashmob de l'obra, que 
s'estrena el dia 19

Un tastet d'Els 
Miserables de la Sala 
sorprèn Mataró Parc

Una de les guanyadores de l'any passat

Els participants de la flashmob

Per la Fira

Amb una orquestra pro-
fessional de 15 músics, 
700 peces de vestuari, 
escenografia i il·luminació, 
el muntatge es propo-
sa complir unes elevades 
expectatives

Més informació

Tota la informació detalla-
da del concurs i relativa a 
la inscripció es pot trobar 
a la pàgina http://www.
aulamasafrets.com/2018-
ii-premi-de-musica-ciutat-
de-mataro/

Cedida

Cedida
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un premi en metàl·lic de 100 euros.

L'acte d'entrega
Al mes de juliol tindrà lloc l'en-
trega ofi cial de la segona edició 
d'aquests guardons en un acte 
envoltat de literatura, música, 
humor i solidaritat. Durant l'es-
deveniment s'hi presentarà el lli-
bre antològic d'aquesta edició, els 
benefi cis del qual aniran destinats 
a projectes solidaris de Mataró.

A més dels premis ja mencio-
nats, el jurat del concurs ha atorgat 
quatre Mencions d'Honor per a 
Olga Cabrera, Pablo Manuel Cano, 
David González i Rafaela Pavón. 
El Premi Especial de la millor obra 
de temàtica sobre l'amistat és per 
a Iván Ruiz Pacheco i el Premi 
Especial de millor obra de temà-
tica marina per a Lidia Hernández.

El jurat d'aquesta edició esta-
va presidit per Martha Terranova 
i comptava amb Isabel García, 
Aina Irisarri, Marc Ràmia i Juanjo 
Escámez en poesia, i amb Juan 
Manuel González, Arcadio García 
i Juanjo Escámez en prosa. | L. M

 El passat dijous 19 d'abril va 
tenir lloc l'acte de lliurament de 
la 2a edició dels Premis Literaris 
FusionArte, moment en el qual es 
va conèixer el nom dels guanyadors 
i de les mencions especials. Entre 
les 24 obres presentades, el premi 
en prosa se'l va endur Jordi Sans 
amb el relat històric titulat 'Sopa 
d'herbes i pa sec'. Cal destacar 
que Sans va ser el guanyador del 
primer premi en poesia de l'edi-
ció anterior. 

El primer premi en poesia va 
ser per a Sílvia Salvador pel poe-
mari 'Decirte', el segon per a Eva 
Ramírez amb l'obra 'Desperta!' i 
el tercer per a Juan Manuel Padilla 
amb 'Los juguetes con corazón 
son más caros'.

Cal destacar que enguany el 
Premi FusionArte afegia catego-
ries noves com la de prosa i la juve-
nil, així com dos premis especials. 
També s'han millorat les dotacions 
dels premis ja existents: els tres pri-
mers classifi cats de poesia rebran 
l'edició del seu poemari en format 
físic i el guanyador de prosa rebrà 

Són la Sílvia Salvador en la categoria de poesia i en 
Jordi Sans en prosa

El segon Premi Literari 
FusionArte ja té guanyadors

 La desena edició del concurs li-
terari Ficcions ja té fi nalistes. Un 
total de 7 grups del Maresme, for-
mats per un total de 13 alumnes, 
opten al premi d'aquesta desena 
edició del certamen. El jurat ha se-
leccionat un total de 168 històries 
per a la fi nal d'aquest certamen 
que va comptar amb més de 900 
històries participants. El veredicte 
es coneixerà el pròxim 23 de maig 
a La Pedrera de Barcelona.

En total són uns 250 alumnes 
els que formen els grups que, amb 
les seves històries, poden vèncer la 
desena edició del concurs. D'entre 
els fi nalistes, 94 són d'alumnes 
catalans, 39 del País Valencià i 35 
de les Illes Balears.

El concurs
Aquest certamen literari juvenil 
ha batut el rècord de participa-
ció amb més de 3.500 alumnes 
participants d'entre 14 i 18 anys. 
Aquesta xifra suposa un augment 
del 23% de participació respecte 
de la novena edició.| Reacció

El 23 de maig se sabran els 
guanyadors

13 maresmencs a la 
final del concurs 
literari Ficcions

Foto dels premiats per FusionArte

L'edició del 2017 a la Pedrera

A la Pedrera

El famós edifici de Gaudí 
acollirà l'entregaCedida

Cedida
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FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de la seva dilatada experiència en el 
sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² 
d'instal·lacions, tallers, magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

Que no t’enredin
Demana el certificat energètic

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05
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Crítica de teatre: Comas Soler

 Malgrat que la gran enverga-
dura de les obres de rehabilitació 
realitzades a les dependències del 
Centre Catòlic van hipotecar l’ús 
del teatre de la Sala Cabanyes du-
rant els primers mesos de l’actual 
temporada i fins i tot van retardar 
l’inici de les representacions dels 
seus emblemàtics Pastorets, l’en-
titat no va estar perdent el temps. 
No. Va aprofitar d’altres locals per 
continuar la seva dinàmica asso-
ciativa i artística i assajar-hi dos 
espectacles musicals de pes. Una 
estratègia eficaç per mobilitzar un 
bon nombre d’efectius i per garan-
tir dos plats forts que són claus per 
rematar el curs amb bona nota.

El primer ha estat ‘Billy Elliot’, 
que ja ha complert l’objectiu. I ho 
ha fet de primera: amb la impli-
cació de més de cent persones, 
entre intèrprets, creatius i tècnics, 
ha aconseguit un resultat d’una 
qualitat considerable i ha captivat 
els gairebé quatre milers d’espec-
tadors que han omplert les funci-
ons inicialment programades i les 
dues que s’han hagut de prorrogar.

Sala Cabanyes l’encerta, i prorroga, amb el seu 
‘Billy Elliot’  

Basat en una pel·lícula brità-
nica de l’any 2000, ‘Billy Elliot’ 
és un dels grans títols del teatre 
musical contemporani. Estrenat 
a Londres el 2005 amb música 
d’Elton John, situa l’acció a l’An-
glaterra de les dures mesures ne-
oliberals de Margaret Thatcher i 
narra les peripècies d’un noi, fill 
petit i sense mare d’una família 
de minaires, que vol ser ballarí. 
Viu en un poble de classe obrera 
on les mines signifiquen el pa de 
tothom, per això hi ha una llarga 
lluita contra el seu desmantella-
ment. En aquest context la vocació 
del noi, que s’acabarà acomplint, 
fa aflorar prejudicis sobre la con-
dició masculina.

Direcció insòlita, maneres 
habituals
Al capdavant del muntatge que 
n’ha fet Sala Cabanyes s’hi ha po-
sat Pere Vàzquez, un dels directors 
més solvents de la casa, expert en 
espectacles de format petit i pro-
per en què el matís compta més 
que el traç gruixut. Encara que 
inexpert en mogudes com les que 
implica un musical de multituds, 

Musical oportú

La Sala Cabanyes ha triomfat amb Billy Elliot Cedida 

l’ajut oportú de Heidi Consegal a 
la direcció coreogràfica i de Laura 
Martínez a la de les parts cantades, 
li ha permès superar les servituds 
de mimesi que el gènere sempre 
comporta i encaixar un bon treball 
coral que fa que tot l’elenc executi 
els números de ball, els cants sobre 
melodies pregravades i els diàlegs 
del llibret amb suficient destresa 
per aconseguir un balanç positiu, 
que no és menor en les facetes 
tècniques.

Inqüestionablement, l’exercici 
satisfactori que ha significat ‘Billy 
Elliot’ és fruit d’una suma susten-
tada en moltes aportacions, tant 
personals com grupals. Però no 
es pot negligir la influència del 
substrat centenari atresorat per 
Sala Cabanyes, almenys en tres 
aspectes. Un és l’habitud a saber 
combinar des de sempre escena i 
música, siguin les antigues sarsue-
les, els popurris de certes èpoques 
o l’emulació més recent de peces 
consagrades per Broadway o el 
West End. Un altre és la pràctica a 
desempallegar-se bé quan es trac-
ta de representacions amb molta 
gent a l’escenari i donar joc, com 
en aquesta ocasió, a un ventall in-
tergeneracional d’efectius, tant en 
rols destacats com de figurants. I el 
tercer és la intenció formativa i la 
cura a facilitar papers escaients als 
més joves del seu abundós planter 
d’actors i actrius. El d’ara també 
n’és un bon exponent, perquè l’en-
cís principal de cada funció ha es-
tat la desimboltura i la gràcia amb 
què han assumit les seves actuaci-
ons els tres vailets que s’alternaven 
en dos dels personatges infantils 
que són centrals: Quim Font, Joan 
Garcia i Josep Pons. Memorables.
Amb aquest precedent, per la Fira, 
d’aquí a no res, Sala Cabanyes ja 
té a punt ‘Els Miserables’, que serà 
un nou èxit i una altra avinentesa 
per a fer calaix. Merescudament.

Cultura
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Crítica de teatre: Comas Soler

 Quan el 1897 el marsellès 
Edmond Rostand va donar a co-
nèixer a París el seu ‘Cyrano de 
Bergerac’, una tragicomèdia com-
posta en alexandrins rimats que 
parla d’heroïcitats i d’un amor sa-
crificat, plena d’aires de roman-
ticisme, aquest corrent estètic ja 
criava malves. Bo i així va tenir un 
gran èxit i ha esdevingut una de les 
millors mostres de teatre popular 
de tots els temps. Encara ho és 
actualment i no només al país veí 
del nord dels Pirineus. Molts dels 
espectadors tenen ben present la 
versió que el 2013 va protagonit-
zar-hi Pere Arquillué i alguns fins 
i tot la de Josep Maria Flotats gai-
rebé trenta anys abans.

El Monumental ha ofert en 
doble sessió el ‘Cyrano’ que es va 
estrenar pel desembre al festival 
Temporada Alta, protagonitzat per 
Lluís Homar amb direcció de Pau 
Miró. En aquesta posada en esce-
na tots dos han comptat amb el 

Lluís Homar fa un ‘Cyrano’ amb llesques de l’obra de 
Rostand  

mateix equip creatiu que fa dos 
anys i mig ja va oferir al públic de 
Mataró una visió contemporània 
de ‘Terra baixa’, el títol més famós 
d’Àngel Guimerà. La proposta ac-
tual té una voluntat similar, però 
amb un tractament distint. Si ales-
hores la destil·lació de l’essència 
argumental permetia condensar 
bé en quatre personatges repre-
sentats per Homar tot el conflicte 
dramàtic, aquí la tècnica usada 
s’assembla més a la vivisecció. I 
amb els talls es perd substància.

Por, amor propi i aïllament
En un dels moments més vehe-
ments de l’obra, a la seqüència 
de versos coneguda com la tirada 
del “Non, merci!”, el gascó de nas 
llarg i espasa inquieta no només fa 
una rotunda declaració de princi-
pis contra grimpaires, mediocres, 
llepaculs i d’altra fauna anàloga, 
sinó que reivindica la solitud com 
un mèrit moral. Aquesta convicció 
defensada amb arrogància èpi-
ca podria haver influït, almenys 

Clixés de solitud 

Lluís Homar, amb el nas inconfusible de Cyrano Cedida 

simbòlicament, en les opcions dra-
matúrgiques adoptades per Pau 
Miró, que de tant voler desbrossar 
amb una mirada actualitzadora la 
trama escrita per Rostand acaben 
portant l’espadatxí indomable cap 
a un aïllament quasi eremític.

Diversos són els factors que aju-
den a posar-li aquest accent. Un 
és el subratllat intencionat de la 
seva feblesa psicològica: la por de 
no ser acceptat fa que se senti més 
segur en la soledat interior, amb un 
amor propi que el duu a detestar 
qualsevol tracte amb la mesquine-
sa que percep arreu. Un altre són 
els decisius cops de bisturí operats 
en el muntatge, que han delmat 
tant el text com el repartiment. 
Si en origen el ‘Cyrano’ era el que 
a l’època s’anomenava “una peça 
de troupe”, pel joc que donava el 
seu elenc extens, ara tot és migrat. 
Aquesta escapçada sistèmica pres-
cindeix de molts papers, en des-
dibuixa alguns dels que resten i, a 
més, intensifica l’aparença solità-
ria del personatge central, perquè 
no ha d’implicar-se a contestar 
una diversitat de rèpliques que 
han quedat desarborades. D’altra 
part, tant la fredor i la parquedat 
del dispositiu escenogràfic com 
l’asèpsia cromàtica de la indumen-
tària dels cinc intèrprets, aporten 
també connotacions d’ambigüitat, 
desemparament i soledat. Fins a 
la bellesa de les falques musicals 
gravades a càrrec de Sílvia Pérez 
Cruz té ressons d’un plany desatès. 
Tot amb tot, Lluís Homar hi fa una 
interpretació de mèrit.

Per al públic assidu al Monu-
mental potser quedarà que si el 
‘Cyrano’ de Josep Maria Flotats era 
valuosament afectat i el de Pere 
Arquillué vital i trapella, aquest 
haurà resultat lacònicament en-
totsolat. Tant, que al final fins i 
tot el nas deixa d’acompanyar-lo. 
És una hipèrbole ben aclaridora.

núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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"Percebem molt interès en l'economia social"
Parlem amb Berta Mundó, directora de l'Ateneu Cooperatiu del Maresme que ha obert 
un punt d'informació quinzenal a Argentona

Societat : Cugat Comas

 L'Ateneu Cooperatiu del 
Maresme, amb seu al Cafè de Mar 
de Mataró s'ha proposat estendre 
els seus serveis de foment, suport 
i assessorament per a cooperati-
ves a tota la comarca. El primer 
punt d'informació obert ha estat 
a Argentona on quinzenalment i 
des del propi Ajuntament, l'Ateneu 
pretén ser un punt de suport que 
permeti fer créixer el cooperati-
visme a la vil·la. Berta Mundó n'és 
la coordinadora des de fa mesos.

Com arriba l'Ateneu a obrir 
un punt d'informació a 
Argentona?
Nosaltres difonem l'economia so-
cial i solidària, és a dir aquella que 
té una vessant transformadora. No 

és només el fet de ser cooperatives 
com a forma d'empresa sinó que 
quan parlem d'economia social i 
solidària vol dir que optem per un 
canvi de model econòmic, per de-
mocratitzar l'economia. Argentona 
té el primer punt d'informació de 
l'Ateneu fora de Mataró i prope-
rament estendrem aquests punts 
a Llavaneres, Masnou, Palafolls, 
Dosrius i Cabrils.

El primer acte va ser un cine-
fòrum amb estudiants, però.
Com Ateneu fem accions amb els 
instituts. L'Ajuntament d'Argen-
tona té ganes de promoure l'eco-
nomia cooperativa i solidària, de 
difondre aquesta acció d'alterna-
tiva al model predominant. Per 
això vam presentar un cine-fòrum 
amb els alumnes de l'institut per 

reflexionar sobre alternatives trans-
formadores en diferents àmbits, 
de l'educació, de la democràcia, 
de l'alimentació, de l'energia i de 
l'economia. Va ser una jornada 
molt interessant perquè els alum-
nes van veure una aplicació pràcti-
ca de com es poden generar canvis 
en el seu entorn més proper.

De què ha de servir el nou punt 
d'atenció?
El punt ha de servir per visualitzar 
el model cooperatiu arreu de la co-
marca. El posem en funcionament 
per totes les persones que vulguin 
conèixer l'economia social i soli-
dària en general i en concret per 
les persones que vulguin crear una 
cooperativa o transformar una as-
sociació en cooperativa. Busquem 
emprenedors col·lectius.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Quines cooperatives hi ha ac-
tualment a Argentona?
Actualment n'hi ha cinc i d'àmbits 
diversos com l'agricultura, l'educa-
ció, la cultura o el transport, el que 
serveix d'exemple que és un model 
a aplicar en sectors ben diferents. 
Hi ha l'Agropecuària d’Argentona, 
La Paparra,  El Gegant del pi, la 
Cooperativa Argentona, Argetrans. 
Esperem que puguin créixer en 
número gràcies al nou punt.

Quines d'entitats poden estar 
interessades en passar a ser 
cooperativa?
És un objectiu de l'Ateneu, aquest. 
Volem incentivar-ho en el cas d'as-
sociacions que tenen més activitat 
econòmica i professional que no 
pas associativa. Els acompanyem 
en el procés d'anàlisi i compren-
sió d'aquest funcionament per-
què analitzin si els convé aquesta 
conversió.

Quins altres projectes desen-
volupareu a Argentona?
Properament participarem de la 
mostra d'entitats del 12 de maig i 
estem valorant fer altres activitats 
de difusió en fomentar l'economia 
social i solidària i cooperativis-
me. Tenim una bona entesa amb 
l'Ajuntament per difondre el nostre 
model d’Argentona, La Paparra,  
El Gegant del pi, la Cooperativa 
Argentona, Argetrans. Esperem que 
puguin créixer en nombre gràcies 
al nou punt. 

Berta Mundó

Actualment a Argentona 
hi ha  ha cinc coopera-
tives i d'àmbits diver-
sos com l'agricultura, 
l'educació, la cultura o el 
transport, el que serveix 
d'exemple és que és un 
model a aplicar en sectors 
ben diferents"

www.totmataro.cat/argentona
núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018

El fi lm planteja preguntes com 
aquesta: La intel·ligència d’un nen 
es mesura a partir de  la seva ha-
bilitat per fer els deures que li im-
posen des del col·legi? Com això 
pot afectar a la seva autoestima 
i al seu futur desenvolupament 
emocional? Una petita perla ci-
nematogràfi ca que mostra com 
es poden enfortir o debilitar els 
vincles entre un pare i un fi ll amb 
el simple fet de dedicar una estona 
per fer els deures amb ell.

L’autor del documental, Ludovic 
Vieuille, és un director de cinema 
francès que també ha treballat 
com a càmera, editor i escriptor, 
entre d’altres. Ha signat una dot-
zena de documentals i curts de 
fi cció, seleccionats en diversos fes-
tivals. És cofundador de l’empresa 
Girelle Production. El 2014, va es-
criure i va dirigir el curtmetratge 
“Pointe-Noire”. Actualment està 
escrivint un llargmetratge i una 
nova sèrie, “Les Green Bonnet”. 
| Redacció

  Un pare fi lma l’esforç i el pati-
ment diari del seu fi ll per fer els 
deures. Completar els exercicis 
que li posen a l’escola és un cal-
vari que oprimeix la passió crea-
tiva d’un nen inquiet i imaginatiu. 
El pare s’implica a fons per en-
tendre el problema i dedica una 
hora cada dia a ajudar-lo a fer els 
deures. Passen els dies, les set-
manes i els anys, i observem com 
les ganes d’aprendre xoquen con-
tra el fantasma del fracàs escolar. 
L’entranyable relació pare-fi ll, tota 
una muntanya russa d’emocions, 
ens revela amb humor les con-
tradiccions del sistema educatiu 
francès.

Aquesta és la sinopsi de L’hora 
dels deures, un documental francès 
de 59 minuts que planteja el dilema 
que manté viu una part important 
del món de l’ensenyament i que 
es projecta el dijous dia 10 a les 
7 de la tarda a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament d’Argentona dins El 
Documental del Mes.

’L’hora dels deures’, de Ludovic Vieuille, es projecta 
el dijous dia 10 de maig a les 7 a la Sala de Plens

Una reflexió  sobre els deures a 
l’escola al Documental del Mes

Frame de 'L'hora dels deures' Cedida 
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PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
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BANNER INVERTIT: 35€* 
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GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
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concursos

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 BÀSQUET EN JOC
Final femenina Copa Catalunya 
de Bàsquet
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 SET DIES
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 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 DIUMENGE ESPORTS
I

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

Dissabte 5
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
10:00 THE WEEKLY MAG
11:30 UNICS
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 HOQUEI EN JOC
15:00 CREURE AVUI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
Semifinals femenines de la Copa 
Catalunya de Bàsquet
22:30 AL DIA CAP DE SETMANA
23:00 TOT JAZZ
23:30 CICLE JAJAJAZZ, 
 Concert de Pau Bombardó
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 6
7:00 SOM MEDITERRANIS
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
9:30 PICALLETRES

Dimecres 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 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
6:00 MATARÓ AL DIA

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

19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 11
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 THE WEEKLY MAG
1:00 MATARÓ AL DIA
2:00 CARNET ESPORTIU
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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importa el què, 
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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)

No tot es pot canviar, perquè no tot 

depèn de tu. Si deixes d'entossudir-te 

amb impossibles, podràs passar pà-

gina abans. Practicar l'altruisme et 

pot resultar alliberador.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Per estar a l'altura de la teva relació, 

et caldrà fer un veritable exercici 

d'empatia. Els altres també tenen 

necessitats emocionals. Millora de 

les condicions laborals.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tens ganes de contactar amb un amor 

del passat. Pensa-ho bé. Assumptes 

relatius al motor s'activen. Ja sigui 

una avaria al cotxe, burocràcia o la 

compra d'un nou vehicle.

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

Una persona que es preocupa per tu, 

pot oferir-te el seu ajut. És possible 

que tu intentis treure importància 

al que et passa però si necessites 

alguna cosa, demana-ho.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Aquests dies pots veure't entre as-

sumptes patrimonials que et dema-

nen atenció. Possibles notícies d'una 

amistat que viu a un altre país. El bon 

temps millora el teu ànim.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Emocions a flor de pell. Ets consci-

ent d'errors del passat. T'has trobat 

a l'altre costat de la situació i l'has 

patit en la teva pròpia pell. Decepció 

vers una amistat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots viure una situació sorprenent 

amb algú a qui acabes de conèixer. 

Deixa que les coses succeeixin, no 

forcis res. Reunions o trobades per 

parlar de recursos compartits.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si t'has privat d'alguns plaers, ara 

dius prou i cerques tornar a gaudir-ne. 

Compte amb l'augment de pes, si és 

el teu cas, i posa-li remei abans no 

sigui massa tar.

Bessons (21/5 al 21/6)

Els records et venen a veure i reme-

nes el passat per mirar d'entendre 

alguna cosa que no encaixa a la teva 

vida. El ball pot ser un bon aliat per 

apaivagar el nerviosisme.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Les mentides poden acabar sortint a 

la llum tard o d'hora. No tot val per 

sortir-te amb la teva. Millora en un 

assumpte de salut gràcies a la teva 

perseverança i voluntat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

En un assumpte delicat, relacionat 

amb una amistat pots no estar actuant 

de la manera correcta. Com més evi-

tis enfrontar-ho, més es complicarà. 

Modificacions en la dieta.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots sentir cert vertigen quan mires 

cap al futur i això t'amoïna. Tot plegat, 

si ho penses bé, et porta a gaudir més 

del moment present, doncs el futur 

pot ser incert.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

670 053 959
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per Francesc Ribera, 'Titot', ofe-
rirà un concert molt especial en 
què farà un repàs dels seus te-
mes més corejats durant els 28 
anys de trajectòria als escenaris. 
L'actuació a més, comptarà amb 

 El mític grup de rock català dels 
anys 90 Brams és la darrera forma-
ció que s'ha incorporat al cartell 
del CanetRock 2018, que tindrà 
lloc el 7 de juliol a Canet de Mar. 

La banda de Berga liderada 

La banda del rock donarà veu així a la música dels 90 
en el festival de música catalana

Brams s'incorpora al cartell del 
CanetRock 2018

Brams, el grup de Berga, també serà al Canet Rock Núria Xaubet

la col·laboració de diversos mú-
sics, com Cesk Freixas, Lady Witch, 
Joan Masdeu i Ivette Nadal. El 
Festival revela així la banda que 
faltava per completar la progra-
mació de la seva cinquena edició, 
que també inclou Macaco, La Raíz, 
Els Catarres, Els Amics de les Arts, 
Txarango, Animal, Zoo, Doctor 
Prats, Sense Sal, La Sra.Tomasa, 
Pupil·les, Miquel del Roig i els 
Dj Ernest Codina i PD Busquets.
Amb la presència de Brams, el 
CanetRock tornarà a donar veu a 
la música dels 90. Segons els res-
ponsables de la cita, es tracta d'un 
grup que representa "la música 
històrica i combativa catalana" 
amb un "marcat compromís na-
cional i social en les seves lletres 
que encarna l'esperit reivindicatiu 
del Festival". | Redacció

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

T

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12882 Z. PERAMÀS: Zona rodeada de servicios, médi-
cos, colegios, supermercados, etc. 1er piso sin ascensor. Vivien-
da reformada y bien cuidada. 80 m2, salón comedor luminoso 
balcón. Cocina, galería. Baño completo. 3 dorm. Puertas roble. 
Suelos gres. Aire Acondic. Entrar a vivir sólo una mano de pin-
tura. Ideal 1ª vivienda

T97.500Ð

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivienda 75m2+ terraza 
sup. 20m2 soleada. Calle tranquila, sólo 3 vecinos. 3 dorm. 2 
dobles. Salón comed., Balcón exterior. Cocina conserv. Baño 
estado original. Galería posterior. Disfruta de pequeña comuni-
dad y terraza a precio asequible. .

T

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

73.500Ð

OCASIÓN
Ref. 12869 CERDANYOLA: De las mejores ocasiones. Exce-
lente oportunidad! Piso 1/2 altura perfecto estado. Calle tran-
quila. 2 dorm. amplios. Salón comedor luminoso. Cocina ópti-
mo estado, galería. Baño con ducha. Suelos de gres. Ventanas 
aluminio. Carpintería madera barnizada.

T

149.000Ð

86.000Ð

REFORMADO
Ref. 12889 CERDANYOLA: LA PARTE MÁS COMERCIAL 
Y MÁS SERVICIOS. Piso no alto, sólo 4 vecinos, 1 por planta. 
Bien orientado, sol y vistas. Salón comedor luminoso. Cocina 
perfecto estado. 3 dorm. Baño reformado. Buen precio y en la 
mejor calle de la zona.

C15 SU CASA.indd   1 02/05/2018   18:52
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Atenció per afrontar els deutes de l'habitatge
Arenys de Mar presenta el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) per 
als habitants d’Arenys de Munt, Canet de Mar i Sant Iscle de Vallalta

Arenys de Mar: Laia Mulà

 Arenys de Mar ha presentat el 
nou punt d'assessorament del 
Servei d'Intermediació en Deutes 
de l'Habitatge (SIDH), un servei 
gratuït per a aquelles persones o 
famílies hipotecades que es troben 
en difi cultats per pagar el préstec 
o crèdit hipotecari. També està 
destinat a ajudar aquells que pre-
veuen que no podran fer-ho en el 
futur. Aquest punt, des del qual 
s'atén també als veïns d'Arenys de 
Munt, Canet de Mar i Sant Iscle de 
Vallalta, és un dels cinc oberts al 
Maresme i que donen cobertura 
a la totalitat de la població de la 
comarca.

Es tracta d’un servei impulsat 
per la Diputació de Barcelona i 

concertat amb els ajuntaments, 
consells comarcals, col·legis 
d’advocats i la Generalitat de 
Catalunya, el qual forma part dels 
41 punts SIDH en funcionament a 
la demarcació de Barcelona. En ells 
ja s’han atès més de 5.800 famílies 
des de la seva creació l'any 2012. El 
SIDH és el fruit de la coordinació 

amb Ofi deute, un servei de medi-
ació hipotecària de la Generalitat, 
prestat per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya nascut l’any 2010.

Estendre a les famílies
L’objectiu del SIDH és augmentar 
i estendre els punts d’atenció a les 
famílies que tenen problemes per 
afrontar deutes hipotecaris o de 
pagament del lloguer. Es proposa 
establir així una acció coordina-
da i un model i circuit únics de 
mediació en tot el territori de la 
demarcació.

El SIDH al Maresme
Tot i que el SIDH d'Arenys de Mar 
està en servei des de l'any 2015, 
aquest era gestionat pel Consell 
Comarcal del Maresme fi ns al mes 
de març. Amb el traspàs de gestió 
a l'Ajuntament d'Arenys de Mar es 
considera completat el desplega-
ment a la comarca. L’únic muni-
cipi sense cobertura del SIDH és 
Mataró perquè ja disposa d'un 
servei d'intermediació propi. La 
comarca del Maresme disposa 
de punts SIDH a Arenys de Mar, 
Pineda de Mar, Premià de Mar i 
Calella, a més del de Badalona, 
que dona servei als ciutadans de 
Montgat.

L'accés a l'habitatge i el finançament del mateix segueix essent un problema social important Cedida

La presentació del punt de Servei d'Intermediació en Deutes

32

Des de l'any 2015 el SIDH 
d'Arenys de Mar ha trami-
tat un total de 32 expedi-
ents, gairebé el 80% dels 
quals corresponen a ser-
veis de prevenció per l'im-
pagament de quotes sòl

Cedida
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utilització d’aquest servei s’equi-
pararà a portar les restes a la dei-
xalleria i permetrà a les persones 
usuàries benefi ciar-se de les bo-
nifi cacions de l’ordenança de re-
sidus per a l’any següent, que pot 
arribar a ser d'un 20% de bonifi -
cació de la taxa.

Per a jardins
Aquesta actuació municipal ve 
a satisfer una antiga reivindica-
ció de les persones propietàries 
de jardins. De la mateixa manera 
s’espera que, amb la seva posa-
da en marxa baixi la quantitat de 
restes vegetals que es diposita als 
contenidors de rebuig i orgàni-
ca, reduint d’aquesta manera la 
despesa en matèria de gestió de 
residus. | Laia Mulà

 Des de l’Agència Catalana de 
Residus es considera que la recolli-
da de la fracció verda que es genera 
als habitatges i jardins dels munici-
pis és una actuació necessària per 
a la millora del medi ambient i de 
la qualitat de l’aire. Cabrera de Mar 
serà la primera població de la co-
marca en disposar d’aquest servei. 

El funcionament del servei és 
ben senzill: les persones que en 
vulguin fer ús, un cop disposin de 
la targeta verda de la Deixalleria, 
han de dirigir-se al consistori per 
presentar una sol·licitud, acom-
panyada d’una còpia de la targe-
ta, i recollir un dels nous sacs del 
Servei de Recollida de Jardineria i 
Fracció Verda. El primer dels sacs 
es donarà gratuïtament mentre 
que en cas de ser necessaris més 
es cobraran a 7 euros per unitat.

Possibilitat de bonificacions
Les deixalles recollides seran de-
gudament tractades pel consistori 
per tal de ser emprades posterior-
ment com a adob als espais verds 
municipals. Cal destacar que la 

És el primer municipi de la comarca de tenir recollida de 
restes vegetals, pensat per als veïns amb jardí

Cabrera, els primers de recollir 
la fracció verda

 Arenys de Munt i Cabrils exerci-
ran d'acusació popular a la causa 
pel doble crim de Susqueda. Els 
dos joves, en Marc i la Paula, eren 
veïns d'aquestes poblacions i els 
seus ajuntaments van decidir co-
ordinar-se en una acció judicial 
conjunta. Segons han explicat a 
través d'un comunicat, el Jutjat 
d'Instrucció Número 2 de Santa 
Coloma de Farners  que porta el 
cas els ha acceptat la petició. 

L'advocat penalista i membre del 
Col·legi d'Advocats de Barcelona, 
Josep Riba, serà l'encarregat de 
representar-los. A l'escrit, publi-
cat al web municipal d'Arenys de 
Munt, remarquen que el jove era 
una persona "implicada en la vida" 
del poble i que ha deixat un buit 
"irreparable" entre els seus com-
panys i companyes. 

"Resposta ferma"
L'alcalde, Joan Rabasseda, afi r-
ma que "encara que mai hi haurà 
prou justícia davant d'un fet tràgic 
i irreversible com aquest, hem de 
procurar una resposta ferma de la 
justícia".  En aquest sentit, recorda 
que el passat 20 d'abril l'Audiència 
de Girona va desestimar el recurs 
presentat per la defensa del de-
tingut, Jordi Magentí, demanant 
la llibertat.  | Laia Mulà

Els joves assassinats eren 
veïns d'aquestes viles

Arenys de Munt i de 
Cabrils, acusació al 
cas Susqueda

Les restes de vegetació no s'han de barrejar amb rebuig o orgànica

El crim de Susqueda, present  Cedida 

 Cedida 

La mesura ha de perme-
tre al municipi una gestió 
més eficient dels seus 
residus

Maresme núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

- NUESTRAS EXCLUSIVAS -

GL-14950. Z. PRAT DE LA RIBA: Primer piso seminuevo, en fi nca de pocos vecinos. Ubicación perfecta por su proximi-
dad al centro histórico de la cuidad y a la vez en calle tranquila. Superfície aprox. de 65 m² útiles + 12 m² de patio muy solea-
do. Gran salón en 2 ambientes diferenciados, salida a balcón, cocina muy espaciosa y luminosa, 2 habitaciones amplias y 
baño con ducha. Acabados de calidad. En exclusiva para nuestros clientes. 169.900€

Z. PRAT DE LA RIBA:

GL-14946. Z. PLAZA FIVALLER: Atención a este piso, en exclusiva para nuestros clientes. Edifi cación 2005, pocos 
vecinos, en calle tranquila, 5 minut. centro. Superf. 75m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero incluidos. Salón en 2 am-
bientes diferenciados, con un total de 25 m², cocina tipo haya, 3 habitaciones, (1 tipo despacho de 5,5 m²), baño completo. 
Acabados de calidad. Muy luminoso y soleado. Pida información. 259.900€

Z. PLAZA FIVALLER:

1P GRUP LAUDEM.indd   1 2/5/18   11:45



La festa va coincidir amb una 
nova Festa de la Primavera que té 
el Concurs d’aparadors i balcons 
com una de les activitats més des-
tacades. El premi al balcó més ben 
guarnit va ser per a la Perruqueria 
Teresa, i el millor aparador del mu-
nicipi va ser el de la Farmàcia Juan 
Antonio Rodríguez Vargas. A més, 
els vilatans encara poden escollir 
el guardó al premi popular del mi-
llor balcó i el millor aparador a 
través dels seus vots pel Facebook 
de l’Ajuntament.

Èxit del RoomEscape
També cal mencionar una novetat 
d’enguany: la celebració del primer 
RoomEscape del Pèsol, la Coca i 
el comerç de Llavaneres. Es tracta 
d’una gimcana urbana on els seus 
participants van recórrer el muni-
cipi per resoldre trencaclosques i 
endevinalles. Hi van participar 4 
equips, els quals van valorar molt 
positivament la proposta. El diu-
menge va ser el dia d’escollir, per 
segon any, a la Princesa del pèsol 
i al Príncep Verd. | Laia Mulà

 L’organització de la Festa del 
Pèsol de Sant Andreu de Llavaneres 
qualifi ca la seva 19a edició d’èxit 
rotund. Tot i el mal temps, gairebé 
3.000 visitants van participar de 
la festa durant els dos dies i van 
degustar més de 200 kg de pèsol 
garrofal amb la pesolada popular 
i la degustació dels restauradors. 
A més, cal destacar l’alta partici-
pació amb un total de 5 hortes, 6 
establiments i 29 empreses, 17 de 
les quals eren d’alimentació, 8 de 
complements i artesania i 4 entitats 
del municipi. Aquesta festa ja s’ha 
consolidat com una de les activi-
tats preferides dels vilatans i rep 
ciutadans d’arreu de la comarca.

El torneig Llavamasterxef
En el transcurs de la 19a edició de 
la Festa del Pèsol, també es va ce-
lebrar el torneig Llavamasterxef, 
una proposta d’activitats fresca i 
divertida per a totes les edats i que 
ha celebrat la seva tercera edició. 
Aquest any, el primer premi va 
ser per a l’equip capitanejat per 
Aleix Homs.

29 empreses, 5 hortes i 6 establiments han protagonit-
zat activitats, degustacions i concursos de tota mena

3.000 assistents a la 19a Festa 
del Pèsol de Llavaneres

 Per tercer any consecutiu el Nit 
i Tapes torna a Caldes la nit del 5 
de maig. Després de l’èxit de les 
edicions anteriors, torna aquesta 
iniciativa al Mercat Municipal on 
tothom està convidat a degustar 
les tapes més delicioses a partir 
d’1 euro. Es tracta d'un dels esde-
veniments que, sense cap mena 
de dubte, omplen més l'espai del 
mercat.

Des de les 20.30h i fi ns a les 24h 
de la nit, el Mercat Municipal obri-
rà les seves portes per oferir les 
tapes dels comerços de Caldes. El 
“Tapes i Música” és una iniciativa 
del Mercat que amb el suport de 
l’Ajuntament volen donar a conèi-
xer els seus productes en un am-
bient festiu. Enguany està previst 
que se celebrin quatre vetllades del 
“Tapes i Música”, com l’any passat. 
La vetllada anirà acompanyada de 
la música en directe del DJ Fidel, 
gràcies a un entarimat que estarà 
situat al Carreró.  | Redacció

La Nit de Tapes sempre ha 
estat un èxit

Dissabte de tapes al 
Mercat de Caldes 
d'Estrac

La Festa del Pèsol ha estat un èxit

Les tapes al mercat de Caldes  Cedida 

 Cedida 

Ajornat

La Nit de Tapes de Caldes 
d'Estrac s'havia de 
celebrar el 14 d'abril però 
es va suspendre per mal 
temps

Maresme núm. 1819 del 4 al 10 de maig de 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

8438

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis d’obra 
nova a ple centre de Mataró. Consta de 3 dorm. 
2 banys, cuina independent. Terrassa de 45m2. 

Finca amb ascensor y opció a pàrquing. Vivenda 
sobre plànol.

300.000€

PERAMÀS (Ref. 251209). 1r pis sense as-
censor de 70m2, consta de 3 habitacions, 
cuina independent, bany saló menjador i 

balcó exterior. Al costat de tots els serveis.
129.990€

CIRERA (Ref. 235194) Planta baixa 
independent amb pati i terrassa. 100m2, 
menjador de 22m2, 3 hab. cuina ind, bany 
complet amb plat de dutxa i petit traster. 

Situat en avinguda principal.
149.000€

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA DE 25M PRIVADA 
I LOCAL ( Pàrquing i entrada independent) (Ref. 

255718). 2 dorm. dobles, cuina ind.(reformada), 1 bany 
complet amb plat de dutxa i reformat i un altre de corte-
sia. Finestres d´alumini, parquet, menjador amb sortida 

a la terrassa (ext.), 2 terrasses una int. y un altre ext.
102.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PRIMERA LÍNIA DE MAR (Ref. 253703) 
Pis d’obra seminova de 80m2 amb 

pàrquing inclòs. Consta de 2 habitacions, 
totes exteriors, bany i cuina amb sortida a 

balcó de 20m2. Vistes a mar.
320.000€

PARC CENTRAL (Ref. 255454) 8è amb ascensor 
de 110m2, consta de 4 hab. balcó a carrer, cuina 
independent, ampli saló menjador, dos banys 

complets i balcó exterior a carrer. Possibilitat de 
Pàrquing en la mateixa fi nca

229.990€

ELS MOLINS (Ref. 251250) Pis de 73m2 
amb garatge a la planta baixa de 74m2, 

menjador de 22m2, 2 hab. dobles, bany i 
cuina ind. Local amb espai per 2 vehicles 

i estudi.
195.000€

FINCA AMB ASCENSOR. IDEAL PARA INVERTIR 
(Ref. 255657). Pis de tres dorm. (2 dobles), cuina 
offi ce ind., saló-menjador de 20m2 amb sortida 

a balcó amb tancament d´alumini, bany complet 
amb plat de dutxa i safareig. A/A amb bomba de 

calor. Es lliura moblat i totalment equipat. 
97.500€

T

T

T

T

T T

T

T
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És el coordinador d’activitats de la Casa de la Música de Mataró

Pol Ducable,
tradicions musicals

Laia Mulà

 “Sóc músic, etnomusicòleg, gestor cultural i pe-
dagog”: així es defineix en Pol Ducable, un mataroní 
de cap a peus d’aquells que sempre està a tot arreu. 
Al llarg de la seva trajectòria ha treballat en diversos 
projectes i des del gener de 2017 és el coordinador 
d’activitats de la Casa de la Música de Mataró i es 
dedica a gestionar el dia a dia d’aquest espai. Molt 
implicat amb els músics locals, Ducable treballa 
per difondre la música arreu i per impulsar i donar 
força a projectes de la Casa de la Música com, per 
exemple, als Vermuts Musicals dels barris.

“Mataró és una ciutat molt inquieta i plena de cre-
adors”, defensa en Pol, el qual té clar que la Casa de 
la Música és una molt bona eina per a donar-los a 
conèixer i crear oportunitats. Si bé és cert que grà-
cies a les tasques d’aquesta organització els artistes 
gaudeixen de major difusió, té clar que han de tre-
ballar per “ampliar el nombre i tipus de públic, el 
qual sovint està limitat”.

En Pol toca la gralla i la tarota i es centra en la 
música tradicional catalana i els seus instruments 
característics. “He tocat en diversos grups i n’he cre-
at quatre”, confessa. El primer va ser Ministrers del 
Sabre, el qual va néixer l’any 2005 i encara existeix, 
seguit dels Laietans (2006). Reconeix que l’experiència 
amb aquesta segona formació musical l’ha marcat 
i l’ha ajudat a aprendre elements de gestió cultural 
i d’etnomusicologia que desconeixia fins llavors. 

Concretament amb Els Laietans van treballar per 
intentar portar la gralla, un instrument tradicional 
català, “al primer pla mediàtic”. Safreig és el nom del 
tercer grup en el qual va tocar Ducable, un grup de 
folk rock creat l’any 2007, i per últim, des del 2015 i 
encara actualment toca en el grup Músx.

Dos protagonistes especials

Al llarg de la seva trajectòria cal destacar que ha 
participat escrivint en dos llibres i formant part 
en dues exposicions. Concretament va redactar 
uns articles a ‘Nans centenaris’ de tot Catalunya 
i va escriure la part relativa als gegants de barris 
i d’escoles del llibre ‘Les figures de Mataró’. Cal 
remarcar, a més, que també va compondre una 
peça per a ser tocada amb els flabiols el dia de 
l’Estrena, anomenada La marxa del toc de novena.

APunts

Defineix-te: apassionat, alegre i extravertit

un llibre: la saga 'La espada de la verdad'

una pel·licula: ‘Where the wild things are’

un somni: veure créixer el meu fill

un repte: morir feliç

un viatge: a Cuba

un referent: el meu avi

Daniel Ferrer

Perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO: 
3 hab. 2 dobles, balcón a zona comunitaria, 
baño con ducha, carpinteria exterior alumi_
nio, suelos gres.

GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE 
REFORMADO Y AMUEBLADO:Entrar a 
vivir, 3 hab. + vestidor, cocina office, galería, 
salón, balcón exterior. 1/2 altura sin ascensor

PISO REFORMADO CON ASCENSOR Y 
PK Y TRASTERO: 3 hab. 1 doble, baño, 
cocina off., galería, balcón vistas a mar, 
calefacción central. Todos los servicios.

EXCELENTE PISO CON PARKING Y TRAS- 
TERO: 120m2, salón 30m2, chimenea y 
balcón, 4 hab., 2 baños con bañera, cocina 
oficce, galería, calefacción y ascensor.

PRIMER PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES:5 hab. 4 dobles, cocina 
officce de roble, galeria, salón comedor con 
balcón exterior, comunidad reducida.

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLU-
IDO: De las mejores zonas , comunidad redu-
cida, ascensor, 4 hab., 2 baños, cocina office 
y galeria, balcón exterior orientado a mar. 
.

Ref. 4500 
Z. CERDANYOLA:

117.000€

Ref. 4175 
CERDANYOLA ALTA:

127.000€

Ref. 3207 
Z.P. CUSACHS:

189.000€

Ref. 6215
Z. MOLINOS:

259.000€

Ref. 4493 
CERDANYOLA ALTA:

118.000€

Ref. 1424 
Z. CENTRO:

245.000€

T

Tiene 4 hab. (3 dobles), baño completo y aseo 
con ducha, cocina office y galería, trastero en 
terrado comunitario. Muy bien conservado.

PRIMER PISO TOTALMENTE 
REFORMADO: A.A. con bomba de calor, 
persianas eléctricas, baño completo, 3 hab. 
2 dobles, balcón exterior.

Ref. 2502 
Z. PERAMÀS:

151.000€

T

TT

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

159.000€

T EN EXCLUSIVA PARA 
NUESTROS CLIENTES!
PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES.

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLU-PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLU-Ref. 1424 T

GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE Ref. 4175 PRIMER PISO TOTALMENTE PRIMER PISO TOTALMENTE Ref. 2502 T

PISO REFORMADO CON ASCENSOR Y Ref. 3207 TTTTT

EXCELENTE PISO CON PARKING Y TRAS- 

TT

T

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

1P C&M.indd   1 2/5/18   17:00



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

117.260 €MATARÓ - Rocafonda

85m², 3 dorm., 1 bany, cuina office, saló amb balcó. Excepcio-
nal tssa 45m², traster 10m², terres gres, tanc.alumini. T151371

PIS AMB GRAN TERRASSA I A UN PREU IMMILLORABLE!

220.000 €ARGENTONA - Can Raimi

4 habit. + estudi, 2 banys compl cuina americ. refor. equipada, gran saló 
menj. llar de foc, calefacció, tanc. alumini, garatge jardí!!!  T 202714

CASA AMB PISCINA I AMB JARDÍ DE 850M2!!

65m², saló menj., 2 habit., arm. encast., 1 bany, cuina refor., aa/
cc, calefacció, alumini, balcó, etc. Ideal petites famílies!! T 151421

PIS COMPLETAMENT REFORMAT A CERDANYOLA!

122.260 €MATARÓ - Cerdanyola

155.000 €MATARÓ - Molins

 116 m², 3 habit., gran saló menj. 24 m², balcó , vistes . Cuina office, galeria. 
1 bany compl+ lavabo. Calef. gas + aire condic Arm. encast.!  T151228

GRAN PIS AMB PRECIÓS BALCÓ AMB VISTES!

100m², 3 habit, (2 dobles), saló gran, 1 bany, cuina i pati. Terres terratzo. 
Golfes amb vigues al sostre. Per reformar completament! T250278

CASA DE COS MOLT BEN SITUADA AMB PATI DE 30M2!

225.000 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.
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93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

625 €LLAVANERES - Centre

70m², 2 habit., 1 bany comp, cuina office, saló-menjador, terres de gres, 
zona comunitària, etc... Molt assolellada!! T 110042

PLANTA BAIXA AMB JARDÍ I PISCINA COMUNITÀRIA!

MATARÓ - Centre 990 €

115m², a la zona de l’Havana. saló, 4 hab, arm. encastats, 2 banys, 
cuina off, aa/cc, terres ceràmica, tanc. alumini, balcó...!  T 101923

GRAN PIS ASSOLELLAT AMB VISTES A MAR I MUNTANYA!

2n pis sense ascensor. 45m², 1 habit, 1 bany complet, cuina office equipa-
da, calefacció, aa/cc, tanc. d’alumini, etc... Totalment moblat! !! T 107187

APARTAMENT AL CENTRE HISTÒRIC DE MATARÓ!

650 €MATARÓ - Centre

70m², 3 habit, 1 bany, cuina office, saló amb balcó, ascensor, pàrquing. 
Vistes. Mascotes no. Disponble AL MAIG! ! T110605

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA DE 50M2 TOT REFORMAT!

925 €MATARÓ - Centre

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

865 €MATARÓ - Centre

130m², 4 hab, 2 banys compl. cuina office, galeria, saló-menj., 2 balcons, 
calefacció, portes fusta, tanc. alumini, etc... Inclou mobles!!! T 110224

GRAN PIS AMB MOLTA LLUM AL CENTRE!
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