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La Fira, amb els al·licients de sempre i dues noves
atraccions, s'instal·la al Parc Central 
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Disposem de refineria pròpia i treballem sense intermediaris.

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

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

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

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

PLATA

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

Peces antigues, noves o trencades.

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

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

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

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

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

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 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejores 
ocasiones. Vivienda 95m2, alto con ascensor, 
buena imagen. 4 dor. Salón comedor. Balcón. 
Gran cocina office. Baño comp + aseo. Suelos 
gres. Carp. aluminio. Arm. empotr. Calefacción. 

T 202.000€

PERFECTA UBICACIÓN
Ref. 12768 PERAMÀS: Jto ronda principal, 
calle comercial. Piso 87m2, ascensor. 3 dor. (2 do-
bles). Salón com., balcón. Cocina muy amplia y 
equipada. Baño + aseo. Aire Acond. frío y calor. 
Puertas cedro. Vivienda impecable, junto comer-
cios, transportes y colegios!!

T

212.000€

BUENA OCASIÓN
Ref. 12901 SEMI CENTRO-JTO. C/BIADA: 
Buena ocasión. Impecable, 108 m2 + aparc., 
exterior, 3 dor .amplios. Salón 24m2, balcón 
13 m2 sol. Cocina, galería 10 m2. 2 baños, 1 
suitte. Suelos parquet. Calefacc y Aire Acon-
dicionado. Parking incl.

T 227.000€

ÁTICO DUPLEX
Ref. 12651 Z/HAVANA: Excelente piso de 80 
m2. 2 plantas. 1ª Pl: salón-cocina, baño y 2 habit. 2ª 
Pl: Estudio, habit. principal, baño. Galería 5m2. Tza 
16 m2. Sólo 8 años.  A.A. Baño compl.+aseo. Ven-
tanas aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado.

T 248.000€

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 JTO. PL. FORN DEL VIDRE: Gran 
piso 95m2. 4 habit. (2 dobl). 2 baños compl. 
Amplio salón com., balcón terracita. Cocina, ga-
lería . Exterior y soleada.  Sólo 20 años, ascensor. 
Pl. párking y trastero!!!

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12900 VIA EUROPA-PARC CENTRAL: 
Vivienda exterior 3 dor. (2 dobl). Salón com. 
soleado. Balcón terracita. Cocina, galería, 2 
baños. Calef. y Aire Acond. Suelos parquet. 
Ext. aluminio. Pl. aparc incluida. 

T249.000€

TERRAZA DE 40M2
Ref. 12896 Z./ROCABLANCA:Ático-dúplex 
150m2, terracita sup. 40m2. Perfecto estado. 3 
habit. amplias. Gran salón com. chimenea. Coci-
na impecable office. 2 baños. Estudio, trastero. 
Posibil. comprar local de 120m2 misma finca

T

119.000€

PISO ALTO BIEN ORIENTADO
Ref. 12903 CENTRO- ALAMOS - JTO. ALFON-
SO X: Ascensor. Bien distribuido. Salón come-
dor ampliado con 1 habit. Balcón sobre calle 
tranquila. Cocina original. Galería. 2 dorm (antes 
3) Baño. BUENA INVERSIÓN!!

T

357.000€

LAMEJOR CASA DE LA ZONA
Ref. 12902 VISTAALEGRE-CAMÍ SERRA: 410 
m2, 5 pl. Local-garaje 90m2. Otro local 90 m2 
Planta baja 90 m2, salón 36m2, chimenea y te-
rraza a nivel 15m2. Cocina office perfecta. Aseo. 
3 dor. dobl. + 2 baños compl (1 en suitte) 2ª Pl. 2 
dor dobl. Lavadero. Tza 25m2. 

T
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La democràcia 
del Pròxim Orient

L’ENQUESTA

T'agrada el model de 
festes de barri?

57% No
37,2 % Sí
5,8 % Ns/Nc

JOAN LORENTE

LA PREGUNTA

Quants cops vas a la Fira 
normalment?

ADJUDICACIÓ AMSA

APLAUDIT:  El músic mataroní 

engega carrera en solitari i ho fa 

amb el primer disc català en format 

USB. Només per aquesta innova-

ció ja es mereix que sigui un èxit.

CASTIGAT: El projecte de la 
Ronda Bellavista, pel pedregar. 
L'Ajuntament parla d'error, CiU ho 
troba un escàndol. Una cosa és cla-
ra: les coses s'han de fer ben fetes. 

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Víctor Gonzàlez

 Segons l’Agència de Nacions Unides pels Refugiats a Palestina 
(UNRWA), han mort 55 persones, fi ns dimecres passat. Tots ells a 
mans de l’exèrcit d’Israel a la Franja de Gaza i dins una nova onada 
de protestes contra l’ocupació. I la pregunta de sempre, per què 
es comporta així Israel?

Quan em pregunten com és Israel, sempre explico la mateixa 
anècdota. Estava a Hebron, una de les ciutats sagrades pels jueus 
–  Abraham està enterrat allà – i amb episodis recents de revoltes. 
Imagineu-vos una ciutat amb un centre històric destacadíssim, 
però que per entrar-hi has de complir dues condicions: no ser 
palestí i no portar armes a sobre, a no ser que siguis israelià. Un 
cop passes els controls et trobes una ciutat fantasma. Carrers cen-
tenaris amb les persianes baixades i silenci. Als terrats persones 
escodrinyant amb la mirada i fusells a l’esquena. Militars a cada 
cantonada i pintades a les parets de pedra groguenca en hebreu.

Israel va convertir el casc antic d’Hebron en un assentament ex-
pulsant totes i cadascuna de les famílies palestines que des de 
generacions antigues havien poblat la ciutat. Per protestar, cada 
divendres es formen manifestacions davant dels checkpoints que 
separen els dos espais. Pedres a l’aire i corredisses tota la tarda fi ns 
que en algun moment determinat l’exèrcit israelià decideix inter-
venir. Ho fan entre riures i bromes, realment fastigós. Disparen a 
l’aire, amb sort, per dissuadir, entren amb cotxes blindats dignes 
de Mad Max i detenen a qualsevol menor d’edat que passava per 
allà entre deu soldats.

Això és Israel, la democràcia del Pròxim Orient. Compte, l’estat 
d’Israel, no els israelians. Un estat que ocupa, expulsa i crimina-
litza. Que marca els àrabs com a animals salvatges, ètnicament 
inferiors i contra els quals val tot. En el moment de la seva fun-
dació ja van deixar clar que eren ells o els palestins. David Ben 
Gurion, primer ministre que va proclamar la independència 
l’any 1948, va dir: “L’únic dret que reconeixem als palestins és el 
de marxar”. Ben clar.

I nosaltres aquí seguim, blanquejant un estat etnicista en el dia a 
dia. Ja sigui amb Eurovisió, amb la Pilar Rahola fi ns a la sopa o amb 
tuits celebrant el 70è aniversari d’Israel del MHP Carles Puigdemont.

del Pròxim Orient

Davant de tot
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www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Taques 

Acne

Estètica Científica i Benestar

DEPILACIÓ LASER: 
Tecnologia única, 

ràpida, indolora i eficaç

Microdermabrasió, fototeràpies,  
radiofreqüència i higiene facial. 

TRACTAMENTS 
FACIALS

TRACTAMENTS 
CORPORALS

Mai els teus jeans t’havien afavorit tant!

MÀGIA O REALITAT?

Remodelació corporal / Cel·lulitis / Flaccidesa

També tractem amb Radiofreqüència i 
pressoteràpia. 

Rejoveniment

Arrugues 

Flaccidesa 

Personalitzem els teus tractaments facials     
segons les teves necessitats. Indicats per:
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FIRA A TOCAR
Mataró celebra la Pentacosta amb deu dies 
d’atraccions, menjar i artesania
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Fusió Coromines-Angeleta?
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 Foto antiga Les portades

La davantera de la PBM

de 50 anys com la que ens ocupa 
aquesta setmana. En ella, hi veiem 
la davantera de l'equip de la Penya 
Barcelonista de Mataró del 1962 un 
dia de partit a Argentona. Hi fi gu-
ren, acotats com marca el cànon 
futbolístic per les fotos de rigor: 
Prat, Esquirol, Guillen, Estatuet i 
Torruella. El propi Estatuet la re-
corda com una davantera especi-
alment efectiva cara al gol.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Aquesta secció de la Foto Antiga, 
un dels elements del Tot Mataró 
més clàssics –en cada edició de la 
revista, 1821 fotos i durant 37 anys 
que es compleixen aquesta setma-
na, que es diu aviat– es nodreix de 
les aportacions dels nostres lec-
tors. Un dels més fi dels i que té un 
fons d'instantànies més important 
és Francesc Estatuet, que guarda 
amb zel moltes imatges de fa més 
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Grup Municipal de Ciutadans

Maqueta de l'ampliació del Mataró Parc. Foto Fede Cedó. La Vanguardia

 En el Grup Municipal de Ciutadans, considerem de vital im-
portància estratègica l'ampliació del Centre Comercial Mataró Parc, 
el projecte que dotarà la nostra ciutat de 30.000m² de nova superfí-
cie comercial amb la creació de 3000 llocs de treball.

La decidida aposta de Ciutadans

2P CIUTADANS 1821.indd   2 15/5/18   12:09



Grupo Municipal de Ciudadanos
La Riera 48, 2ª - Mataró - Tel. 93 7582474
ciutadans@ajmataro.cat

@CsMataro
@Ciutadans Mataró

Esquerra: aparcament actual i al fons on s'hauria de fer l' ampliació. A la dreta imatge de la façana 
principal del Mataró Parc.

 És per això que hem demanat  a l'Alcalde la tramitació d'urgència de 
la necessària modifi cació del Pla General d'Ordenació Urbana 
de la zona, per fer-ho possible com més aviat millor.

 L'ampliació projectada serà, sense cap mena de dubte, el motor 
de la nova locomotora que farà de Mataró l'eix comercial vertebra-
dor del Maresme.

per l'ampliació del Mataró Parc

2P CIUTADANS 1821.indd   3 15/5/18   12:09



 Daniel Ferrer

Sempre màgica la Fira de Mataró 
Més de 133 atraccions i casetes es converteixen en protagonistes durant 11 dies a la 
zona del Parc Central, també amb Fireta de Primavera i zona de restauració

Societat: Cugat Comas

  Torna la Fira, Mataró fa pont i 
el Parc Central –Vell i Nou– esde-
venen punt de peregrinació. És el 
mateix ritual de tota la vida i, en 
bona part, sense novetats especials 

o grans estímuls. A la capital del 
Maresme hi tenim una de les fi -
res més grans i consolidades de 
Catalunya i quan arriba la sego-
na Pasqua qui més qui menys hi 
fa cap. 

Passen els anys, les atraccions 

ens semblen cada cop més cares 
però hi tornem. A la zona de para-
des de menjar s'hi retroben grups 
i famílies en cita anual i bona part 
del teixit econòmic del rodal del 
gran pulmó verd de la ciutat també 
respira amb vigor especial durant 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Dimecres 23 de maig se celebrarà un dia amb promocions 
especials, iniciativa emmarcada en el conveni de col·laboració 
que signen anualment la Direcció de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Mataró i el Gremi d’Industrials Firaires de 
Barcelona i Província per organitzar la Fira d’Atraccions. Durant 
aquesta jornada, s’aplicaran descomptes del 50% en el preu 
dels tiquets de les atraccions. També durant el dimecres 23 de 
maig –en aquest cas durant el matí, de 10.30 a 12.30 h-, la fira 
d’atraccions s’obrirà en exclusiva per a les escoles d’educació 
especial. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els infants i 
joves amb discapacitats físiques, sensorials i psíquiques de 
les escoles d’educació especial i centres especials de treball 
de Mataró puguin gaudir d’una jornada de fira adaptada a 
les seves necessitats. Els centres participants són l’escola Les 
Aigües, l’escola l’Arboç i el Centre Especial de Treball CEO de 
la Fundació Maresme. A més, el darrer dia de la fira, dilluns 28 
de maig, el Gremi d’Industrials Firaires de Barcelona i Província 
realitzarà també promocions especials.

Dimecres, el dia més
especial

 Daniel Ferrer

11 dies. Del 18, divendres, al 28, que 
és dilluns i que es consolida com 
un dia de propina amb descomptes 
per fer una mica més trist el tòpic 
del darrer dia de Fira.

La Fira són atraccions, també la 
Fireta de Primavera que, per nom 
i per oferta, sembla haver enterrat 
defi nitivament aquell nom popu-
lar que els qualifi cava de "hippi-
es". Són, atenció, més de 9.000 
metres quadrats disposats perquè 
les famílies de tot gust o condició 
s'ho passin bé. Des de la perspec-
tiva enlairada de la monumental 
nòria o des del rupestre i també 
màgic joc d'enxampar aneguets 
de plàstic que neden per un circuit 
tancat d'aigua. Si ens atenim a les 
xifres, la de Mataró és una Fira de 
Champions –de les cinc més grans 
de Catalunya– i suma fi ns a 133 
atraccions i casetes de fi ra.

La Fira estarà oberta divendres i 
vigílies festius fi ns a les 3 h; dilluns 
21 de maig fi ns a les 24 h i, la resta 
de dies, fi ns a les 23 h.

Menjar a la Fira és tradició
Anar a menjar a la Fira és tradició 
per a molts grups i famílies. Els bars 
i restaurants estaran instal·lats a 
l’interior de l’antic Parc Central 
fi ns al diumenge 27 de maig. Hi 
haurà 9 bars i restaurants, que 
obriran els divendres i vigílies de 
festius fi ns a les 3 de la matinada, 
i la resta de dies fi ns a la mitjanit. 
Els caps de setmana obriran a par-
tir de les 11 h.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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Ho saps tot de la Fira de Mataró?

Cada any hi ha alguna atracció 
que és nova i per a aquest 2018 
la Fira recupera la barca de 
víkings i una altra atracció de 
tipus pendular com el Cheking 
però la novetat que segura-
ment captarà més l'atenció 
serà la del Crazy Bob. Es trac-
ta d'una atracció que permet 
experimentar als atrevits que 
hi pugin el que senten els es-
portistes que practiquen el 
Bobsleigh, una de les discipli-
nes més espectaculars d'hivern 
en la que agafes gran velocitat 
sobre un tobogan.

La novetat

Mentre molts busquen les no-
vetats d'un any per l'altre, pot-
ser els més grans precisament 
analitzen la Fira des d'una altra 
perspectiva: la de les atracci-
ons històriques. Entre aquestes 
trobem clàssics com el Tren de 
La Bruixa o els autos de xoc 
que, pràcticament, són els ma-
teixos des de fa dècades. Si hi 
ha però una atracció que resti 
immòbil –amb les millores de 
seguretat i revisions a l'ordre 
del dia– és la del Látigo. Una 
atracció simple amb una trac-
ció ben especial a les corbes.

Els històrics
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Ciutat
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Mataró va estar diferents anys 
sense la visió privilegiada que 
permet la nòria monumental. 
Per sort aquest 2018 és el 
tercer any seguit que una de 
les atraccions més especials 
repeteix a la ciutat i eleva la 
visió dels que hi pugen fins a 
53 metres d'alçada. La nòria, 
com a atracció, també havia 
estat coneguda com la Sínia o 
la Roda de París i ha canviat el 
cubicle respecte la de lustres 
enrere i ara és tancat i hi està 
totalment prohibit aixecar-se. 
La visió és espectacular.

La nòria

Tot i que amb l'actual model 
festiu i firal potser acaben per 
ser elements menys excepcio-
nals que abans, la Fira s'associa 
a una sèrie de menjars que 
pràcticament en són exclusius 
o, si més no, idiosincràtics. Des 
dels núvols de sucre per a la 
mainada, als trossos de coco 
refrescats o les llaminadures. 
Passant, ja a la zona de res-
tauració, pel genuí entrepà de 
bacallà, especialitats de peix 
fregit o carn a la brasa o, a la 
Casa de Andalucía, el rebujito 
i el "descorche de la Guita". 

Especialitats

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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on està escrit
que fer idiomes
a l'estiu sigui

avorrit?

Casals
d'estiu

Aprenentatge i diversió en un casal d’estiu
Si vols gaudir de l’estiu sense deixar d’aprendre i formar-te, els casals 

d’idiomes són la millor elecció

 Si bé és cert que per a alguns infants i joves apren-
dre idiomes és una mica avorrit, l’estiu pot ser un 
bon moment per passar-ho bé mentre es millora el 
nivell d’anglès, francès, alemany o l’idioma escollit. 
Els campus d’idiomes són una manera lúdica i diver-
tida d’aprendre perquè, a més de fer classe i estudiar 
conceptes nous, serà el moment ideal per fer jocs, 

tallers, excursions i activitats en l’idioma escollit.

Si ja domines algunes llengües, però vols comen-
çar a formar-te en una de nova, l’estiu i les vacances 
poden donar-te l’oportunitat de descobrir l’alemany, 
el xinès, l’àrab, l’italià, el francès o qualsevol altre 
que et proposis.

1
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CURSOS D’ESTIU 2018

MATRÍCULA ANGLÈS A PRIMER NIVELL O AMB ACREDITACIÓ (1)
dijous, 24 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
divendres, 25 de maig:  de 10.00 a 12:30h.
MATRÍCULA ALEMANY I FRANCÈS A PRIMER NIVELL O AMB ACREDITACIÓ (1)
dilluns, 28 de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
PROVES DE NIVELL: ALEMANY, ANGLÈS I FRANCÈS
(No cal demanar cita prèvia)
dimecres, 23 de maig, dos torns: a les 15.00h i a les 17.00h
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES
dimarts, 29 de maig a les 16.00h (al vestíbul del centre i al web de l’escola)
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ANGLÈS (2)
dimecres, 30 i dijous 31 de maig de maig: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.
MATRÍCULA PROVES DE NIVELL ALEMANY I FRANCÈS (2)
dilluns, 4 i dimarts, 5 de juny: de 10.00 a 12:30 i de 16.00 a 18.00h.

CALENDARI DELS CURSOS
Del 2 al 25 de juliol de les 9 a les 13:30, a excepció del 24 i 25 de juliol, 
quan les classes acabaran a les 13h.
Cursos de 80 hores: 338,80€ (preu del material obligatori no inclòs).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C. Onofre Arnau, 32 · Mataró
T. 93 790 57 92
www.eoimaresme.cat

Un reforç, un curs o 
unes colònies

Idiomes: objectiu de cada cop més estius

 Per a tots aquells a qui els sigui difícil aprendre 
idiomes, un campus d’estiu pot ser la millor manera 
de donar una empenta a la seva formació i millorar 
el nivell. Les acadèmies d’idiomes ofereixen diferents 
tipus de cursos adaptats a les necessitats dels nens 
i nenes o dels joves i adults. Així doncs, els que vul-
guin presentar-se a un examen de nivell per obtenir 
un títol com, per exemple, el First Certifi cate o l’Ad-
vanced en anglès, poden rebre formació adreçada 
exclusivament a aquest objectiu.

Colònies en anglès

De la mateixa manera que existeixen colònies es-
portives o temàtiques, ja fa anys que hi ha 
diverses organitzacions que impulsen esta-
des de diverses setmanes a l’estranger o que 
organitzen colònies a Catalunya destinades 
a millorar les competències en un idio-
ma. Pels infants i joves que vulguin viure 
aventures, passar uns dies fora i gaudir 
d’experiències diferents mentre aprenen 
una llengua, aquesta és la millor opció.

on està escrit
que fer idiomes
a l'estiu sigui

avorrit?

2
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Un Casal per gaudir 
amb l'handbol

El Casal d'Estiu del Joventut Mataró, 
pretén ensenyar l'handbol des d'una 

perspectiva lúdica i tècnica adaptada a 
les diferents edats dels participants.

 El Casal es caracteritza per proposar al llarg de 
les 4 setmanes planificades, moltes activitats per-
què aquells que decideixen apuntar-se durant tot 
el període, vinguin cada dia esperant trobar alguna 
cosa nova a fer. Des d'aquesta perspectiva en els 
matins hi ha previstes, sortides a la platja per jugar 
a handbol platja, sortides a la piscina, un dia setma-
nal amb www.tinnafalconi.jimdo.com. Jocs enfocats 
a treballar aspectes de psicomotricitat i en general 
moltes activitats on els nens i nenes passaran jor-
nades inoblidables. Entre elles amb dues sortides 
de tot el dia a Illa Fantasia i al Parc del Tibidabo. 
Com sempre acompanyats per monitors qualificats 
i titulats del nostre club i sota la direcció presencial 
d'Kike Fernández, director tècnic del CJHM.

Tecnificació a la tarda

La tarda tindrà planificades jornades més tècniques, 
aquest any cada setmana tindrem una jornada amb 
importants entrenadors de l'Handbol, entre ells: 
Carles Viver, Seleccionador absolut femení de la 
RFEBM, Antonio Rama (Entrenador Fraikin BMG), 
Ramon Plans (DHP. BM la Roca ) Jordi Fernández 
del 1a Nacional CJHM, així com altres entrenadors 
de la casa. També està previst que comparteixin 
pista amb jugadors de la Lliga Asobal i dels nostres 
primers equips, masculí i femení.

Les inscripcions són setmanals, i el Casal està 
dirigit a nens i nenes nascuts entre l'any 2004 i el 
2012, les tardes de tecnificació fins i tot per a joves 
nascuts l'any 2002 al 2012.

CASALS D'ESTIU

vols participar
d'una experiència
divertida, dinàmica 

i  inoblidable?

apunta't-hi: aquest any la teva opcióés l'handbol i el joventut mataró!

Especial Casals Handbol.indd   2 16/05/2018   10:36



CASAL ESPORTIU
CLUB JOVENTUT HANDBOL MATARO
Del 25 de juny al 20 de juliol

Antonio Rama
Entrenador 
Fraikin BMG 

Jordi Fernández
Entrenador Nacional 

CJH Mataró

Carlos Viver
Seleccionador Nacional 

Fem Absolut

Ramón Plans
Entrenador DIV H. 
Plata BM La Roca

Kike Fernández
CJH Mataró

Direcció Casal
dtecnica@cjhmataro.cat

PAVELLÓ TERESA Mª ROCA, C/ TERRASSA 33, 08304 MATARÓ

SORTIDES:

CASAL:
MATÍ DE 09:00 A 13:00h,
TARDA DE 15:00 A 18:00h
CATEGORIES:
PREBENJAMÍ A INFANTIL

TECNIFICACIÓ:
TARDA DE 15:30 A 18:00h
CATEGORIES: 
INFANTIL A JUVENIL
ESPECIAL PORTERS

INSCRIPCIONS
DLL/DX/DV- 17:30 A 20:00h
SEGON GERMÀ 10% Dte.
RESERVA ABANS DEL 26
DE MAIG I PAGANT ABANS 
DEL 9 DE JUNY 5% Dte.

Master Class
setmanal amb:

CLUB JOVENTUT HAMBOL 1821.pdf   1   15/5/18   17:08
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Formacions 
científiques i vivencials 

per desenvolupar la 
intel·ligència 

emocional
CIDIE ofereix dos postgraus 

d’especialització i dos màsters per a 
professionals del sector sanitari i social 
que ajuden a desenvolupar habilitats i a 

adquirir coneixements

 Ara que arriba l’estiu, és moment de plantejar-se 
la importància de continuar formant-se per adqui-
rir noves habilitats. Pel personal del sector sanitari i 
social, comptar amb una bona intel·ligència emoci-
onal i amb formació en aquesta branca, pot ser molt 
enriquidor de cara a les persones amb les quals tre-
ballen. És per això que des del Centre d’Investigació, 
Formació i Desenvolupament de la Intel·ligència 
Emocional (CIDIE) s’han especialitzat no només 
en les teràpies en intel·ligència emocional per a 
pacients, sinó també en la formació per a profes-
sionals del sector que puguin, un cop adquirits els 
coneixements, aplicar-los en la seva feina dia a dia.

En concret, ofereixen el Postgrau d’Especialització 

s'aprèn en 
classes

quinzenals i en
grups molt

reduïts

6

CASALS D'ESTIU
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7

en Intel·ligència Emocional en l’Àmbit de la Salut, el 
Postgrau d’Especialització en Intel·ligència Emocional 
en l’Àmbit Social, els quals duren 2 anys, la tercera 
edició del Màster en Intel·ligència Emocional en 

l’Àmbit Social i de la Salut i, per últim, un Màster en 
Teràpia Basada en Intel·ligència Emocional adreçat 
a professionals de la psicologia.

Formacions científiques i vivencials

Es tracta de formacions basades en el coneixement 
científic però, al mateix temps, molt vivencials, les 
quals es realitzen en classes quinzenals els diven-
dres i els dissabtes i en grups molt reduïts, fet que 
permet assolir la formació tant teòrica com pràctica 
que ofereixen. A més, els participants poden gaudir 
de congressos i jornades gratuïtes per ampliar co-
neixements i experiències.

Personal social i sanitari

Els cursos van adreçats als pro-
fessionals del sector sanitari i 
social com són, per exemple, 
treballadors socials, educadors 
socials, psicòlegs, metges, in-
fermers o mestres, perquè tots 
aquests han de comptar amb 
una habilitat tan bàsica com aquesta per poder-la 
transmetre a les persones amb les quals treballen.

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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25 JUNIO AL 20 JULIO 

INFORMACIÓN  E INSCRIPCIONES: 

666.11.58.95- 93.757.43.35 
(OFICINA CLUB CAMPO FÚTBOL) 

I CURSO FÚTBOL VERANO 
+ INGLÉS                                      

  

S:
)

PRECIOS A PARTIR DE  60 EUROS 
NIÑAS NO FEDERADAS PRECIOS ESPECIALES 

-OPCIÓN COMIDA 
-ROPA  ENTRENO 
-FRUTA Y ZUMOS 

2

A.D. LA LLANTIA 

PL
AZ
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MITA
DA

S colabora

Un casal pels 
petits artistes

Per als nens i nenes que vulguin gaudir 
d’un estiu diferent fent allò que més els 

agradi, no us perdeu les idees que us 
proposem per viure un estiu diferent fent 
teatre, circ, arts plàstiques o el que més 

us agradi

 Per tots aquells nens i nenes que desitgin expres-
sar-se, experimentar, ser creatius o aprendre sobre 
allò que més els agradi, la millor opció és apuntar-se 
a un casal de temàtica específi ca on desenvolupar 
les seves habilitats. N’hi ha de circ, d’arts plàstiques, 
de teatre, d’esports, de tecnològics i molt més. Així 
doncs, hi ha diversos espais al Maresme on poder 
gaudir fent manualitats originals, tallers amb dife-
rents materials, gaudir de jocs d’expressió artística 
i corporal, ballar, cantar, actuar i descobrir totes 
les possibilitats que ofereixen les arts plàstiques i 
escèniques sense límits. El més important és des-
cobrir i crear sense cap impediment. Alguns espais 
que ofereixen aquests cursos són, per exemple, la 
Destil·leria de Mataró, que proposa un casal artís-
tic des de ja fa diversos estius per a infants i joves. 
També cal destacar les dues propostes de l’Aula de 
Teatre de Mataró.

HI HA MOLTA
VARIETAT TEMÀTICA
EN ELS DIFERENTS

CAMPUS QUE ES FAN
A MATARÓ!

9

Tot i que, en aquest cas, no es tracta 
d’un casal artístic, cal mencionar 
la proposta del TecnoCampus. Ja 
fa diverses edicions que proposen 
un campus formatiu per a apas-
sionats de les tecnologies i la ro-
bòtica on aprendre, per exemple, 
programació de videojocs, anima-
ció 3D, concept art i molt més. Si 
el que voleu és aprendre a nadar, 
o millorar les vostres habilitats 
dins de l’aigua mentre feu esport 
i coneixeu nous amics, no us po-
deu perdre els cursets de natació 
de la Piscina Municipal. Es trac-
ta d’una proposta dividida per 
edats i nivells: d’1 a 3 anys i de 3 
a 12 anys dividits entre iniciació i 
perfeccionament.

CASALS D'ESTIU

ESPECIAL CASALS 11 1820.indd   2 16/05/2018   13:45



1P FITNESS FACTORY 1820.pdf   1   8/5/18   9:02



Política: Cugat Comas

   Un dels projectes estrella del 
darrer tram de mandat a Mataró ha 
començat amb mal peu. Setmanes 
després de fer-se públic el projecte 
d’urbanització del parc de la ronda 
Bellavista, que incloïa un dipòsit 
d'aigua a càrrec d'Aigües de Mataró 
ha transcendit que l'obra acumu-
larà un mínim de quatre mesos de 
retard pel que l'Ajuntament defi -
neix com "un problema de coor-
dinació" i que CiU eleva a "exem-
ple del model de gestió irregular 
i temerari" dels socialistes. El cas 
l'ha fet públic el grup convergent 
després de demanar un informe 
al Secretari i Quim Fernàndez la-
menta que "aquesta manera d’ac-
tuar només respon a la voluntat 
del govern d’inaugurar les obres 
abans de la convocatòria de les 
pròximes eleccions municipals”. 

L'anunciada urbanització del 
Parc de la Ronda Bellavista, que 
inclou un dipòsit d'aigua de 
grans proporcions, haurà de re-
fer la seva licitació. El motiu és 
que AMSA va fer aquest pas sense 
l'aprovació preceptiva per part de 
l'Ajuntament.

El govern haurà de refer la licitació i CiU critica que es torna “al model de gestió 
irregular i temerari que va fer tant de mal a PUMSA” 

El regidor Juan Carlos Jerez asse-
gura que "quan el Govern va tenir 
coneixement dels fets va prendre 
mesures per solucionar-ho i garan-
tir l’adequada tramitació adminis-
trativa del projecte". El govern va 
haver de recórrer al Secretari que 
en un informe va decretar que la 
licitació feta no s’ajusta a la Llei de 
Contractes del Sector Públic i, per 
tant, s'ha de refer. Jerez assegura 
que "l'alcalde ha demanat a Aigües 
de Mataró que aturi el procés de 

L'anunciat projecte de la ronda Bellavista 
es retardarà quatre mesos

El projecte d'urbanització de la Ronda Bellavista Arxiu

licitació iniciat i el torni a convo-
car quan se n’hagi fet l’aprovació 
defi nitiva, que es calcula que pot 
ser a inicis de juliol".

Error greu

La licitació no va passar 
per l'òrgan corresponent i 
s'ha de refer perquè sigui 
legal

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

 El primer grup de l'oposició considera el cas més greu que un 
problema de coordinació. El seu portaveu, Quim Fernàndez, 
assegura que “no entenem que després de tot el que hem vist 
durant aquests anys a PUMSA i el mal que ha fet a la ciutat 
aquesta manera de gestionar arbitrària, l’alcalde Bote hi torni" i 
afegeix que les presses en la licitació "només respon a la voluntat 
del govern d’inaugurar les obres abans de la convocatòria de 
les properes eleccions municipals”. 

Els convergents demanen a l'Alcalde "que ens expliqui per-
què ha autoritzat aquesta manera de procedir; perquè havent 
aprovat per decret un Codi Ètic actua de forma tan poc ètica; 
perquè posa en risc la seguretat jurídica de les empreses que 
han participat en la licitació i que tornaran a veure que el govern 
de Mataró no és de fiar".  

CiU ho fa públic després de 
demanar l'informe

Ciutat

Tot ciutat ronda bellavista.indd   2 16/05/2018   19:25



  El festival DocsBarcelona dei-
xa la capital catalana i estrena la 
secció ‘DocsBarcelona a Prop’, la 
qual es proposa acostar alguns dels 
documentals a un total de 10 po-
blacions catalanes. El 23 de maig 
al vespre al Cafè de Mar es podran 

El festival projectarà dos llargmetratges a Mataró el 
pròxim 23 de maig a les 19h i les 20.30h del vespre

veure dos dels fi lms que confi gu-
ren la programació del festival. 

A les 19 h es projectarà 'El 
Espanto', un documental argen-
tí dirigit per Pablo Aparo i Martín 
Benchimol. El fi lm situa l’acció en 
un recòndit poble d’Argentina en el 

Ciclisme i xamanisme al festival 
‘DocsBarcelona a prop’

qual les cures casolanes reempla-
cen la medicina tradicional. Tots 
els mals són tractats pels mateixos 
veïns excepte 'El Espanto', una rara 
malaltia que pateixen les dones i 
només es pot curar gràcies a les 
habilitats misterioses d’un pecu-
liar ancià dels afores del poble.

El segon documental, que es 
podrà veure a 2/4 de 9 del ves-
pre, es titula 'Wonderful Losers, 
A Different World'. El director li-
tuà, Arunas Matelis, dirigeix un 
documental que viatja a les en-
tranyes del ciclisme professional 
per mostrar tot el que no veuen els 
espectadors. Darrere els equips de 
l’elit del ciclisme hi ha uns lluita-
dors desconeguts que sacrifi quen 
les seves carreres professionals 
per la glòria dels seus companys 
d’equip. | Red

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018

El Espanto és un dels DocsBarcelona que es podran veure  Cedida 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

19 

de maig

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

BIG MOUTHERS,
VERSIONS INTERNACIONALS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concert Nº 3 per violí en Sol 
major de Mozart
Divendres 18 maig / 20.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 17€. Reduïda: 15€.
Concert a càrrec de Joan Espina 
(violí), EMMM i l'Orquestra de 
Cambra Catalana.

Black Sounds: 'JP Bimeni & 
The Black Belts'
Divendres 18 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Concert del cicle de músiques 
negres 'Black Sounds'. Soul i 
Rhytm&Blues vingut de Londres 
i amb origen a Burundi.

Kid Hyena
Divendres 18 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Barreja de cultures musicals amb 
percussió corporal, claqué, etc.

A la vora del mar
Dissabte 19 maig / 12h / Passeig 
del Callao (Mataró)
Alumnes de tradicional de l'EMMM 
ens faran gaudir amb músiques del 
seu repertori.

'Acústiquem'
Dissabte 19 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Miquel Fernández, amb un format 
íntim i acústic per presentar els te-
mes del seu últim disc en solitari.

Argentona Cor de Gòspel
Dissabte 19 maig / 22h / Museu 
del Càntir (pl. de l'Esglèsia, 9. 
Argentona) / Gratuït
Nit musical amb un concert de 
Gòspel per les diferents sales del 
museu. Nit dels Museus 2018.

Disconcert: PD Histèriques 
Diumenge 20 maig / De 17 a 20h 
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Preu: 5€.
Espai de lleure i música per a per-
sones amb diversitat funcional. 
Organitza: Associació Entramat.

Judit Nedermann
Diumenge 20 maig / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 10-12€.
Cantant i compositora, acaba de 
publicar el seu 3r disc titulat "Nua".

Guia cultural

El cicle de concerts-tribut 
que es fa setmanalment a 

Privat té el reclam, sovint d'un 
sol intèrpret a qui es ret home-
natge. Amb el preu d'aquesta 
setmana, però, entren al pack 
força grups en un. I és que Big 
Mouthers és el nom per si sol i 
està considerat la banda de ver-
sions internacionals de més 
nivell de Barcelona. Són 
veterans de l'escena, molt 
coneguts, i els grans mi-
tes del rock sonen quasi 
de forma genuïna gràcies 
al seu alt nivell musical. 
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'Numa Pastor & Rivera Sur'
Diumenge 20 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
El cantant i músic argentí, acompa-
nyat del duo de tango que fusiona 
amb música electrònica.

Actuacions musicals a la Fira 
de Mataró
22 i 23 de maig / 21h / Zona de 
bars al Parc Central (Mataró)
Dimarts 22: Combo de músiques 
del món, dirigit per Bart Barenghi. 
Conservatori Liceu. 
Dimecres 23: Grup d'havaneres 
Barca de Mitjana.

TEATRE I DANSA // 

18a Mostra Teatre als Instituts: 
'Sis contes per la Nadia'
Divendres 18 maig / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Espectacle de Núria Parera, a 
càrrec d'estudiants dels instituts 
Miquel Biada, Damià Campeny, 
Alexandre Satorras, Thos i Codina, 
Laia l’Arquera i Puig i Cadafalch.

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, Mataró).
Dissabte 19 maig / 12.30h: "En 
Pere sense por", grup El meu 

primer tast teatral (6 i 7 anys). 
20h: "Elogi de la lentitud", grup 
Aula Júnior (12 anys).
Diumenge 20 maig / 12.30h: "Cos", 
grup Dansa creativa i moviment 
expressiu (de 7 a 9 anys).

'Els Miserables'
Dies 19, 20 i 21 maig / Db. 21h, 
dg. i dl. 18h / Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) / Platea: 18€. 
Amfi teatre: 16€. També: 26, 27 
maig, 2, 3, 9, 10 i 17 juny. 
Joan Peran dirigeix aquest espec-
tacle musical basat en la novel·la de 
Victor Hugo, amb Àngel Valverde 
a la direcció musical.

TEATRE /

'El despertar de la primavera'
Dilluns 21 maig / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 21€. Amfi teatre: 17€.
Musical pop rock que tracta sobre 
l’amor adolescent, la repressió, la 
por, l’abús de poder i la incompren-
sió. D'Origen Produccions. 

MÚSICA /

'Cantem pel diàleg'
Dimecres 23 maig / 10.30h / 
Jardins Escorxador (Mataró) 
Cantata de l’alumnat del Centre 
Sant Pau de Càritas amb cançons 
populars catalanes, magrebines i 
subsaharianes. Lectura de poemes 
Haiku. 50 anys Càritas Mataró.
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POESIA /

VII Certamen de Poesia de 
Primavera
Dissabte 19 maig / 17h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada gratuïta
Recital de poetes i músics que han 
passat pel programa 'Poesia en 
viu' de Mataró Ràdio.

'L’auca dels Molfort’s'
Diumenge 20 maig / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1. Mataró). Entrada lliure.
Visita a la fàbrica de Can Marfà i 
activitat familiar per a nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Dimarts 22 maig / 11h: "La porta 
màgica", Tertúlia literària juvenil 
sobre 'Momo', de Michael Ende.
Dimecres 23 maig / 18h: Contes 
del món: 'A la Xina i aquí contes per 
compartir', teatrí d'ombres.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Dimarts 22 maig / 18h: L'hora del 
conte especial: 'Dibuixa’m un parc', 
a càrrec de l'il·lustrador Subi i la 
narradora Anna Obiols.

Buc de contes
Dimecres 23 maig / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració de 'Germans!' de Rocio 
Bonilla, i altres contes. 

TALLERS I CURSOS //

Ecstatic DANCE
Dissabte 19 maig / 19.15h / Espai 
Circular (C. Barcelona, 38, 3r. 
Mataró) / Preu: 10€. Inscripció: 
609 29 28 35.
Sessió de dansa i moviment lliu-
re, a través d'un viatge per multi-
paisatges musicals, per activar i 
alliberar l'energia creativa.

Cicle d’Art Sonor
Dies 19 i 20 maig / La Destil·leria 
(Camí Ral, 282 - 284. Mataró) / 
Preu: 9€/mòdul, 32€/4 mòduls.
Concerts: Taquilla inversa.
Activitats de tot tipus relacionades 
amb el món de l’art i el so: works-
hop, performances, concerts, etc. 

SARDANES //

Ballada de sardanes
Dissabte 19 maig / 19.15h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes, a càrrec de 
la Cobla 1 d'octubre.

XERRADES I LLIBRES /

'La Mestra'
Divendres 18 maig / 19h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Presentació de la novel·la de caire 
biogràfi c, de Rosa Maria Pascual.

'Les cases de cós al Maresme'
Divendres 18 maig / 19h / Ca l'Are-
nas (c. Argentona, 64. Mataró)
Xerrada a càrrec del doctor arqui-
tecte, Antoni Paricio Casedemunt.

'Grans Herois del Hollywood 
Clàssic – Part 2: 1940-1950'
Dimarts 22 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.

'A tort i a dret'
Diumenge 20 maig / 19h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 4€.
Escenes teatrals a càrrec de la 
Cia. La Fusta. 

8a Mostra Teatre a les Escoles
Dimarts 22 maig / 18h:  
Institut Miquel Biada (Av. Puig i 
Cadafalch, 89 Mataró): Actuacions 
dels alumnes de 6è de primària de 
les escoles Cirera i Torre Llauder.
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró): Actuacions dels alumnes 
de 6è de primària de les escoles 
Joan Coromines i Cor de Maria.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 18 maig / 17.30h:  El con-
te de la rotllana "Roger, el príncep 
poruc", de Rocio Antón i Lola Núñez, 
il·lustracions Clàudia Ranucci. 
Dimecres 23 maig / 17.30h: Art 
Time: 'El círculo de Miró quiere 
ser esqueleto', de Violeta Monreal. 
Conte i manualitats.
Dijous 24 maig / 17.30h: Els di-
jous a la biblio: 'En Bil s'avorreix', 
de Liz Pichon.

'Vols posar cara a una 
escultura?'
Diumenge 20 maig / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Taller a partir de les escultures 
exposades. Activitat familiar, per a 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

DANSA /

6è Tots Dansen
Dies 23, 24 i 25 maig / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 5€.
Projecte de dansa contemporània, 
350 estudiants d’ESO dels instituts 
Puig i Cadafalch, A. Satorras, Thos i 
Codina, D. Campeny i Laia l’Arquera.
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FESTES I FIRES //

Mercats amb D.O. Alella
Dissabte 19 maig / 12h / Mercat 
de Montgat
Esdeveniment gastronòmic on es 
podran degustar les millors ta-
pes dels paradistes d’El Mercat 
de Montgat maridades pels vins 
de Denominació d’Origen Alella.

3r Plenari de Les Santes
Dimarts 22 maig / 20h / Can 
Marfà (Pg. Can Marfà, Mataró)
Celebració del tercer plenari de 
Les Santes 2018, on es presenta la 
programació de Les Santes 2018.

Diada castellera universitària 
de primavera
Dijous 24 maig / 16h / Plaça del 
TecnoCampus Mataró 
Organitzada per la Colla Castellera 
Passerells del TecnoCampus.

RUTES I VISITES //

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Dissabte 19 maig / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró
Recorregut guiat que permet visi-
tar els escenaris relacionats amb 
la vida de Miquel Biada a la ciutat.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 20 maig / 11h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró. 

'Fonaments de la laïcitat a 
Catalunya' 
Dimarts 22 maig / 18h / Sala Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència de Jordi Serrano, 
llicenciat en Història Moderna i 
Contemporània UAB. Aula d'Exten-
sió Universitària Vilassar de Mar.

'Terri: el manyà encès fa 100 
anys'
Dimecres 23 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Manuel Cuyàs, es-
criptor i periodista.

'¿Creer en Dios o creer en 
Jesús?'
Dimecres 23 maig / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Roger Armengol, i Jaume 
Patuel, psicoanalista i teòleg.

'Quin és el preu de la llibertat?'
Dijous 24 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Julià de Jòdar, 
escriptor i ex-diputat de la CUP.

'L’etern retorn'
Dijous 24 maig / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Enric Prat de la 
Riba, 110. Mataró)
Presentació del llibre d'Asmaa 
Aouattah. Recull de contes de per-
sones de procedència amaziga i 
marroquina que viuen a Catalunya.

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 /

Fira de Mataró
Del 18 al 27 de maig / Nou Parc 
Central (Mataró) / Dv. i vigílies 
festius fi ns a les 3h, Dl. fi ns a 
les 24h, resta dies fi ns a les 23h. 
Fira d'Atraccions per a infants 
i adults, variada oferta gastro-
nòmica, i fi ra d'artesania i regal.  
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'Josep Font Heras'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: Divendres 
18 de maig a les 19.30h. Fins al 
10 de juny.
Obra recent de l'artista mataroní: 
dibuix, colors, ploma i aquarel·la.

'Zona intrusa 11. El ritual' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Inauguració: 
dissabte 19 de maig a les 22h. Fins 
al 10 de juny. 
Projecte de diferents centres edu-
catius de la ciutat.

'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 20 de maig. 
Visites comentades: ds. 19 maig 
a les 19h i dg. 20 maig a les 12h.
Vuit projectes articulats a partir 
de la idea d'errar.

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

'Estimat estany'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 3 de juny.
Obra recent de Carme Riera.

'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.

'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.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). 
Fins al 29 de juliol: 
• 'Colita, perquè sí!': retroespectiva 
de la fotògrafa catalana.
Fins al 23 de maig: 
• 'Certamen de les Arts 2018': 
Escola Pia Santa Anna.

Núria Morón
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de maig.
Exposició de dibuixos.

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

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

'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.

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). / Fins al 31 de maig:
• 'Cubs de Rubik': col·lecció perso-
nal de Pedro Luis Muñoz.
Del 18 al 31 de maig:
• 'Frente al espejo': dones empre-
nedores d’origen immigrant.

'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).

'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.

'S'ha escrit un crim'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 8. 
Cabrera de Mar) l Del 17 de maig 
al 7 de juny.
Exposició d'històries de misteri.

'Fotografi a. Una altre manera 
de pintar'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 27 de maig.    
De Joan Marlet.

'El silenci del traç'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 17 
de juny.
Obra d'Esther Viñals.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

 INAUGURACIÓ /

Diàlegs
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Inauguració: diven-
dres 18 de maig a les 19h. Fins a 
l'1 de juliol. 
Exposició de pintura abstracta 
de l'artista argentonina Glòria 
Badosa. 
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 MUSEUS /

Dia Internacional dels Museus 
Del 18 al 20 de maig.
Visites teatralitzades, activitats 
familiars, música, ball, etc. 

Nit dels Museus

Dissabte 19 maig: Portes obertes 
i horari especial de 17 a 24h. 

Perecoll t'explica 90 escultu-
res amb un vermut
Dissabte 19 maig / 12h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita guiada i col·loqui/vermut 
amb l'artista mataroní Perecoll.

'Els tresors de la Sala de 
Síntesi. Des de l'Imperi Romà 
fi ns al modernisme'
Dissabte 19 maig / De 17 a 20h / 
Museu Arxiu Santa Maria (Mataró)
Visites comentades al Museu. 

'Can Serra amb molt de tacte'
Dissabte 19 maig / 18h / Can Serra 
(El Carreró, 17, Mataró)

Visita sensorial al museu d'història 
de Mataró, forma lúdica i partici-
pativa, amb reptes i jocs. 

'Ca l'Arenas amb tot el cos'
Dissabte 19 maig / 19h / Ca l’Are-
nas (c. Argentona, 64. Mataró)
Visita sensorial, a partir de la dansa 
com a mitjà d'expressió per inter-
pretar les obres d'art.

'Can Marfà amb molta vista'
Dissabte 19 maig / 20h / Can 
Marfà (Pg. Can Marfà, Mataró)
Visita i activitat teatralitzada per 
reviure l'entorn publicitari dels 
anys 30-50.

'Escultures en penombra'
Dissabte 19 maig / 21h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita guiada en penombra, a 
l'exposició "Col·lecció Bassat. 
Escultures (I) 1911-1989".

Visita concert Casa Coll i Regàs
Dies 18 i 19 maig / Dv. 18h i Ds. 18 i 
20h / Casa Coll i Regàs. Fundació 
Iluro (C. Argentona, 55. Mataró).
Visita guiada i concert a càrrec de 
l'EMMM (divendres Grup Vocal i 
dissabte Duet de Cambra). 

'Torre Llauder amb molt de 
gust'
Diumenge 20 maig / 12h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró)
Visita i  vermut a la romana a l'an-
tiga vil·la d'Iluro.

Fi de festa amb molt de Swing
Dissabte 19 maig / 21h / Can Marfà  
(Pg. Can Marfà, Mataró)
Fi de festa amb música i ball de 
la mà de l’Associació Big Head 
Hoppers de Mataró acompanyats 
dels The Swing Makers.

Exposicions núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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 CASALS //

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

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 

ACTIVITATS //

'Seguretat a la llar i estafes'
Dimarts 22 maig / 17h / Associació 
Parkinson Maresme (c. Sant 
Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l’Ofi cina de 
Relacions amb la Comunitat dels 
Mossos d’Esquadra de Mataró. 16è 
cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

'Darrers avenços en fotònica 
i nanomedicina'
Dimecres 23 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Lluís Torner (Director de l'ICFO. 
Premi Nacional de Recerca).

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 24 maig / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "La memòria de 
l’arbre", de Tina Vallès.

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018

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.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Del 16 al 23 de juny 
Gran Creuer dels Fiords (preu 
1389€). Dimecres 4 juliol, sorti-
da a Andorra (2 dies) amb espec-
tacle del "Circ Du Soleil" (preu 
139€). • Ball dimecres 16,30h a 
la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coi-
xí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

Gent gran
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Política: Redaccio

  Els partidaris de la unitat d’Es-
panya tornen als carrers de Mataró. 
Després de les dues manifestaci-
ons que el col·lectiu ‘Mataró es 
queda a Espanya’ va convocar fa 
mesos, avui s’ha fet pública una 
nova convocatòria. Serà el 2 de juny 
i l’eslògan de la manifestació serà 
“Tornem a ser la locomotora d’Es-
panya!”. En aquesta ocasió convo-
quen la Plataforma per Tabàrnia, 
Resistencia Mataró i el grup ‘Els 
Segadors del Maresme’ que en les 
darreres setmanes s’ha concentrat 
en el que ells denominen “opera-
cions de neteja” de llaços grocs i 
altres elements com senyeres, este-
lades o pancartes de diferents mu-
nicipis del Maresme. Els Segadors 
del Maresme acostumen a actuar 
amb els rostres coberts si bé és 
públic que el seu portaveu és el 
mataroní José Casado, impulsor 
també de les marxes per la unitat 
d’Espanya a Mataró.

Les diferents manifestacions fe-
tes fi ns al moment sota el paraigua 
de ‘Mataró es queda a Espanya’ 
han comptat amb el suport i l’as-
sistència de Ciutadans, PP i PxC.

Els promotors, alineats amb el projecte de Tabàrnia, reivindiquen la capital del 
Maresme com a “locomotora” de l’unionisme 

L’eslògan escollit per a l’ocasió 
és eloqüent del que pretenen, amb 
la convocatòria, aquests grups. Els 
partidaris de Tabàrnia i la unitat 
d’Espanya, aglutinats en aquests 
col·lectius promulguen que Mataró 
esdevingui referent territorial de 
l’espanyolisme i jugaran amb la 
fi gura del primer ferrocarril i el seu 

El dia 2, nova marxa per la unitat d'Espanya

Serà la tercera manifestació d'aquest signe en pocs mesos a Mataró Daniel Ferrer

impulsor, Miquel Biada. La marxa 
començarà de la plaça dedicada a 
l’impulsor del tren el 1848 i es farà 
una ofrena fl oral a la seva fi gura. 
També anuncien un minut de si-
lenci per les empreses que han 
marxat de Catalunya que segons 
els càlculs de l’organització de la 
marxa ja són més de 4.000.

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

Els convocants asseguren que “Mataró s’ha convertit, juntament 
amb altres municipis catalans, en epicentre de la catalanitat i 
d'hispanitat, traient al carrer milers de persones que volen la 
convivència i no la imposició del separatisme”. En la convocatò-
ria el grup fins i tot es fa seu un eslògan de l’independentisme 
–original d’una cançó del grup Kop– i asseguren que “només 
el poble salva el poble” per estimular una bona assistència a 
la marxa del dia 2.

"Epicentre de la catalanitat 
i la hispanitat"

Ciutat núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018

Tot ciutat tabarnia.indd   2 15/05/2018   18:41



Sèniors

Renda bàsica

Perquè les properes generacions 
realment visquin millor que les ac-
tuals, és imprescindible i necessari 
un canvi cultural, en el que el més 
important no són els diners, si no 
l'autèntica felicitat de les persones. 
No acceptar-ho, suposa ignorar els 
principis defensats pel moviment 
sènior, d'una societat per a totes les 
edats, centrada en les persones i no 
en els diners i vàlida per a tothom.

Si es fa el gran i difícil esforç 
d'analitzar la Renda Bàsica, es 
constata que a la llarga és social-
ment negativa, no per problemes 
econòmics, sinó perquè no és més 
que la solució caritativa materialista 
d'una societat subsidiada, mancada 
del necessari esperit transformador 
cultural, que requereix l'actual cru-
ïlla històrica en la qual ens trobem.

És difícil acceptar que la gent, 
convertida en súbdits servils, en lloc 
de ciutadans compromesos, deixi de 
pensar i de lluitar per alguna cosa, 
que no sigui una altra, que construir 
entre tots, no un "Estat burocràtic 
del Benestar", sinó una altra cosa 
ben diferent, una "Societat auto-
gestionada del Benestar".

La Renda Bàsica no qüestiona 
l'òptica materialista del creixement 
econòmic, ni el seu model de des-
envolupament, generador d'una 
gran desigualtat social i precarietat. 
Suposa no tenir en compte l'experi-
ència negativa soviètica, d'una gran 
maquinària burocràtica, en la que 
la classe política, fidel servidora del 
capitalisme, frena el progrés de la 
humanitat, privant del desenvolu-
pament positiu de la llibertat a la 
majoria de la societat, i no el negatiu 
dels més rics..
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

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

Impotència /Indiferèn-
cia / Resignació/

Hi ha emocions que molesten molt, 
però cal ser-ne conscients.

IMPOTÈNCIA és aquella emoció 
que fa sentir petit, limitat, inútil. 
És sentir la incapacitat, percebre 
que no hi ha res a fer. Com si un 
piqués pedra. I això frustra molt. 
Per altra banda, és aprendre que 
tenim límits que no podem saltar. 
Aquí hi entra certament l’educa-
ció des de petits. I si la frustració 
que produeix el sentiment d’im-
potència no s’elabora, engendra 
violència contra un mateix o en-
vers els altres.

INDIFERÈNCIA és el contrari 
de l’amor, no l’odi va dir Wiesel, 
supervivent dels camps de con-
centració. És un sentiment de no 
importar res. És no constatar la 
diferència amb l’altre/a. És pas-
sar de llarg. És un sentiment de 
menyspreu. És insensible davant 
del dolor dels altres. Quin càstig per 
a una filla que la mare no li parli 
o li sigui indiferent!!! Una emoció 
realment ben tòxica, destructiva.

RESIGNACIÓ és els sentiment 
de derrota; no hi ha res a fer. La 
vida no els pot donar res més. 
Resignació vol dir: retirar el se-
gell d’un document. Però pot tor-
nar-se positiva si és sobre alguns 
àmbits que no s’hi pot arribar o no 
es poden tenir: aprendre a renun-
ciar a allò que no m’és possible. 
És un aspecte positiu que dona 
tranquil·litat i pau interior. És la 
“santa indiferència”.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1821 del 18 al 24 de maig del 2018

 EL TOT 1821.indd   5 16/05/2018   09:49



seva condició sexual. Cal destacar 
que el preu de l’entrada, de 5 eu-
ros, es destinarà al projecte Oasis, 
unes colònies d’apoderament per 
a adolescents LGTB.

Mataró lliure d’homofòbia
Actualment Mataró està portant 
a terme un diagnòstic per disse-
nyar les actuacions que l’Ajunta-
ment haurà de portar a terme en 
els propers quatre anys per garantir 
els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals 
i per aconseguir una ciutat lliure 
d’homofòbia, lesbofòbia, bifòbia 
i transfòbia. Per recopilar dades i 
la informació necessària s’ha des-
plegat la campanya ‘Totes i Tots 
som Mataró’.  | Red

 El 17 de maig se celebra el Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia 
i Mataró ha organitzat tres activi-
tats amb les quals esperen arribar 
a un gran nombre de mataronins. 
Es tracta d’una hora del conte so-
bre la diversitat afectivosexual i de 
gènere, una conferència sobre la 
infància trans i un espectacle tea-
tral. Aquest és el segon any conse-
cutiu que Mataró celebra aquesta 
diada amb l’objectiu de refl exionar 
sobre el tema, afavorir el dret a la 
igualtat i a la no discriminació per 
cap motiu. 

En defi nitiva, des de Mataró es 
proposen promoure que es pugui 
viure la diversitat afectiva i sexual 
en plena llibertat.

Teatre amb consciència
El diumenge 27 de maig, a les 18.30 
h, el Teatre Monumental acollirà 
l’espectacle teatral ‘Limbo’, una 
refl exió sobre la realitat de les per-
sones transgènere. L’espectador 
compartirà l’univers de l’Albert 
(que abans va ser la Berta) des de 
la zona d’espera d’un aeroport, 
on ha estat confi nat a causa de la 

Una obra de teatre, acte principal per celebrar el Dia 
Internacional contra la LGTBIfòbia a Mataró

Posen l’accent a les persones 
transgènere

 De Mataró a Terrassa, per vene-
ració rociera. L’Hermadad Divina 
Pastora surt aquest divendres en 
romeria des del seu local a la tor-
re de Can Palauet i camí del polí-
gon de Can Petit de Terrassa, on 
se celebra la versió catalana de la 
popular cita genuïna d’Almonte. 

Els peregrins rocieros sortiran de 
Mataró aquest divendres a la una 
del migdia després d’un vi d’honor 
i faran parada i nit a Montornès del 
Vallès, abans d’arribar a la desti-
nació. Són un centenar les perso-
nes de l’entitat que faran plegades 
aquest camí, segons els càlculs de 
l'entitat, per la qual el Camí és una 
de les activitats més importants 
del calendari.

25 anys de tradició
La Divina Pastora de Mataró porta 
gairebé un quart de segle assis-
tint al Rocío de Catalunya. Un dels 
moments més vistosos i emotius, 
al cap de 24 hores de fer camí, és 
l’entrada al Rocío prevista per dis-
sabte a les dues del migdia.  El ma-
teix dissabte a les sis de la tarda hi 
haurà la presentació dels diferents 
“Simpecaos” i el diumenge 20, a 
mitjanit, el rosari. 

El Rocío català se sol celebrar per 
Pentecosta. | Cugat Comas

La Hermandad Divina 
Pastora inicia el seu camí

De la Torre de Can 
Palauet al Rocío de 
Catalunya

La lluita LGTBI s'identifica amb la bandera de l'arc de Sant Martí

La sortida del Camí  Cedida 

 Arxiu 

2

Aquest és el segon any 
consecutiu que Mataró 
celebra aquesta diada 
amb una programació 
de ciutat

Ciutat
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Porta oberta a una llista 
unitària
El nomenament de Teixidó com 
a alcaldable respon al calendari 
intern dels republicans, que tam-
bé tenen l'operatiu de campanya 
muntat i ja preparen la cursa elec-
toral. Això no impedeix que des 
del partit no es tanqui la porta 
a la proposta d'una candidatura 
unitària independentista que un 
manifest impulsat per l'entorn del 
PDCAT ha posat sobre la taula. La 
Presidenta local dels republicans, 
Anna Salicrú, assegura que "cal 
estudiar i analitzar la situació ara 
però també durant tot l'any. Estan 
passant tantes coses en la polí-
tica nacional que és impossible 
fer pronòstics a un any vista per 
unes municipals que aniran acom-
panyades d'eleccions europees". 
Salicrú adverteix que "un projecte 
per a Mataró no pot estar cohesi-
onat només per anar en contra 
de ningú, ho ha de ser també un 
projecte en comú per a la ciutat, 
que il·lusioni i sigui positiu i, si es 
dona el cas, des d'Esquerra esta-
rem disposats a liderar-lo".  | C.C.

 Esquerra Republicana de Cata-
lunya ha complert amb el seu pro-
pi calendari i en l'assemblea local 
de dilluns va escollir a Francesc 
Teixidó com el seu cap de llista per 
a les eleccions municipals del 2019. 
Ho fan a un any de la cita i revali-
dant per quarta vegada la confi an-
ça en el que ja és el President del 
seu Grup Municipal. El regidor que 
el 2006 va entrar a l'Ajuntament 
arran de les dimissions dels dos 
electes republicans d'aquell man-
dat, bo i haver fi gurat en la posició 
17 de la candidatura, és un valor 
sòlid per a ERC a Mataró, que hi 
ha confi at la primera posició de 
la llista de forma consecutiva en 
els comicis de 2007, 2011, 2015 i 
ara el 2019.

Teixidó va ostentar durant el 
mandat del 2007 al 2011 la cartera 
d'habitatge en el tripartit mataroní 
que liderava Joan Antoni Baron. 
Del 2011 a 2015 va comandar el 
partit, sense representació i en 
l'actual mandat presideix un grup 
municipal amb quatre regidors, el 
millor resultat dels republicans en 
l'actual etapa democràtica.

Són els primers d'escollir cap de llista tot i que no tan-
quen la llista a una candidatura unitària independentista

Teixidó serà per quarta vegada 
l'alcaldable d'ERC

 El diumenge dia 13 de maig l’AM-
PA de l’Escola d’Educació Especial 
l’Arboç va organitzar la cinquena 
edició de la Caminada Solidària de 
l’Escola d’Educació Especial l’Ar-
boç. Es tracta duna jornada lúdica 
i esportiva que recorre 10 quilòme-
tres a peu entre el Passeig del Callao 
i l’Espigó del Port de Mataró. Tot i 
el mal temps d’aquest cap de set-
mana, l’activitat va continuar sota 
paraigües i impermeables. Tots els 
fons recaptats a la Caminada es 
destinaran a l’obtenció de mate-
rial específi c i a les activitats dels 
alumnes d’aquesta escola, nois i 
noies de la comarca amb pluridis-
capacitat funcional.

Tot i que fi ns ara, cada any l’acti-
vitat havia superat el nombre d’ins-
cripcions i l’objectiu d’enguany 
era arribar a 2.000, el mal temps 
ha fet que no poguessin assolir el 
seu propòsit. Tot i això, els organit-
zadors de l’Arboç, amb el suport de 
la Fundació Maresme, asseguren 
estar molt satisfets amb la jorna-
da. El mal temps, a més, va pro-
vocar que s’hagués de suspendre 
l’activitat de zumba programada.

Tots els participants van po-
der comprar la samarreta de les 
Dissantes 2018, que enguany és 
blanca i morada. | Laia Mulà

Èxit malgrat el mal temps 
al primer acte del 'Mou-te'

10 quilòmetres sota 
la pluja a la Caminada 
de l’Escola Arboç

Francesc Teixidó, en l'assemblea que el va nomenar

La caminada  Cedida 

 Cedida 
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Salut: Redacció

 La rinitis al·lèrgica és una de 
les malalties al·lèrgiques més 
freqüents, que es manifesta amb 
l’aparició de símptomes nasals 
com esternuts, secrecions nasals 
i d’altres. De fet, de les 8.000 pri-
meres visites que s’han registrat al 
Servei d’Al·lergologia del Consorci 
Sanitari del Maresme, un servei 
que fa 9 anys que funciona, 4.200 
han estat per la rinitis al·lèrgica. A 
escala global, cal destacar que mig 
milió de catalans pateixen algun 
tipus d’al·lèrgia i que, quatre de 
cada deu, és provocada pel pol·len. 
A més, en els últims deu anys, s’ha 
duplicat el percentatge de perso-
nes al·lèrgiques al pol·len.

Cal destacar que si bé algunes 
persones pateixen més al·lèrgies 
en moments determinats de l’any, 
d’al·lergògens n’hi ha tot l’any: 
àcars a la primavera i a la tardor, 
fongs a l’estiu i els epitelis d’ani-
mals i pol·len a la primavera.

Les gramínies
El pol·len que desprenen les gramí-
nies és la principal causa d’al·lèrgia 
a Catalunya perquè és el tipus de 

El 52 per cent de les primeres visites al Servei d’Al·lergologia del Consorci Sanitari del 
Maresme són per aquest tipus

pol·len més present a l’atmosfera. 
Aquest va seguit del plàtan d’om-
bra, els de l’olivera, els xiprers i 
els blets.

Controlar els símptomes
Segons els experts del CsdM, con-
trolar la simptomatologia de la 
rinitis al·lèrgica és possible si es 
segueixen els següents consells: 
identifi car l’agent al·lergen amb un 
especialista, tancar les fi nestres en 
èpoques de pol·len, evitar estendre 
roba a l’exterior, utilitzar ulleres de 

Les rinitis al·lèrgiques són de les més freqüents

Les al·lèrgies, especialment molestes en èpoques de l'any com la primavera Cedida

sol i controlar les concentracions 
de pol·len a través de la pàgina 
web de la Xarxa Aerobiològica de 
Catalunya.

Durant tot l'any

D’al·lergògens n’hi ha tot 
l’any: àcars a la primavera 
i a la tardor, fongs a l’es-
tiu i els epitelis d’animals i 
pol·len a la primavera.

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

Arxiu 

Tot i que la rinitis es pot tractar amb rentats nasals i oculars, 
antihistamínics orals o esprais de cortisona, l’única manera de 
modificar l’evolució de l’al·lèrgia és la immunoteràpia a través de 
vacunes. Es tracta d’injectar dosis repetides d’una substància 
al·lergògena per provocar canvis en el sistema immunològic.

El tractament que 
es pot fer

Ciutat
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  El TecnoCampus i la cooperati-
va nascuda a Mataró que promou 
la mobilitat en cotxes elèctrics, 
Som Mobilitat, han unit forces 
per l’objectiu de fer arribar la 
mobilitat elèctrica a la comu-
nitat d’empreses i treballadors 
del parc tecnològic. L’acord s’ha 
plasmat en la ubicació de dos cot-
xes elèctrics model Renault Zoe a 
l’aparcament del TecnoCampus, 
on també compten amb dos punts 
de recàrrega.

El TecnoCampus i Som Mobilitat arriben a un acord per 
fer arribar aquest vehicle a empreses i treballadors

Els treballadors de la Fundació 
TecnoCampus podran usar aquests 
vehicles en lloc dels particulars per 
a desplaçaments laborals. A més, 
està previst que es promogui una 
campanya perquè els membres de 
les 120 empreses ubicades al parc 
es facin socis del servei i facilitin als 
treballadors la mobilitat elèctrica 
a un preu competitiu. Aquests dos 
vehicles s’afegeixen a la fl ota que 
la cooperativa té repartida per la 
ciutat de Mataró.

Per promoure el vehicle elèctric Per al TecnoCampus, l’acord re-
presenta una aposta per la mobi-
litat no contaminant i una acció 
de suport a una nova cooperativa 
basada en el coneixement i la in-
novació. El TecnoCampus té una 
de les primeres càtedres d’eco-
nomia social de tot l’Estat, i té en 
marxa un postgrau sobre gestió de 
cooperatives on s’estudien casos 
com el de Som Mobilitat.

Reservar a través d’una APP
Els ciutadans que es vulguin fer 
socis de Som Mobilitat han d’efec-
tuar un pagament únic inicial de 
10 euros i, a partir d’aquí, poden 
usar la fl ota formada per 5 vehicles 
elèctrics i pagar per ús. Els cotxes 
es reserven des del telèfon mòbil, 
mitjançant una app i, quan arriba 
el moment d’usar-lo, el cotxe s’obra 
i es tanca des del mòbil. En el cas 
del TecnoCampus, els dos cotxes 
elèctrics estaran ubicats en les dues 
places amb punt de recàrrega ex-
clusiu per a Som Mobilitat situats a 
la primera planta de l’aparcament, 
a tocar de l’entrada. | Red

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018

El cotxe elèctric de Som Mobilitat  Cedida 
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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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 El Mis Ibérica empata a casa però continua a dos punts del tercer 

núm. 1526
Del 18 al 24 de maig de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

 ENCARA HI HA OPCIONS 

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

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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el Esporttot
Quim López
Hoquei Patins  Mis Ibérica CHMEl Personatge

El seu conjunt manté 
encara les opcions 
d'ascens a OK Lliga

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

Mentre a Girona celebren el seu 
"temps de flors" és el moment en 
què la majoria d'esports celebren 
el seu "temps de fases". Gairebé 
tots els campionats han acabat i els 
equips que han estat millors es dis-
puten l'ascens de categoria. No tots 
els esports funcionen igual. N'hi ha 
on directament s'assoleix l'ascens 
en l'anomenada fase regular. 

D'aquestes fases les més des-
tacades són aquelles que perme-
ten traspassar de l'àmbit català 
a l'àmbit estatal. I la temporada 
passada vam tenir alguns equips 
de la ciutat que van lluitar amb èxit 
per fer el salt. Recordem els ascen-
sos de l'equip femení del Joventut 
Handbol Mataró, del Futsal Aliança 
i del Mataró Parc Boet. I també 
va pujar sense necessitat de fases  
l'equip femení del Club Voleibol 
Mataró.... que ja ha baixat.

Aquest any de moment no hem 
fet cap salt cap a l'estat. Les pos-
sibilitats de poder celebrar algun 
ascens se centren per un costat en 
l'equip del Mataró Parc Dori Dori 

Boet que el cap de setmana vinent 
intentarà un històric ascens a Lliga 
Femenina 2, que el situaria ja entre 
els vuit millors equips catalans. 

I tenim l'hoquei patins. L'equip 
masculí no necessita fases, simple-
ment ha de quedar entre els tres 
primers de la lliga... i està a dos 
punts del tercer. 

L'equip femení, que va dominar 
la fase regular, en el "play-off" s'ha 
vist superat per un equip B d'un 
de l'OK Lliga quedant fora de la 
final. En aquesta final es trobaran 
dos filials, mentre l'equip mataroní 
s'enfrontarà amb l'Igualada pel ter-
cer lloc... i tothom creia que per la 
plaça d'ascens. Així passa en la res-
ta d'esports, on un equip filial no 
opta mai a l'ascens i la plaça passa 
al següent. Però ara es diu que el 
dret a pujar podria ser per a l'equip 
que quedi campió, que, com que 
no el pot exercir, podria vendre la 
plaça. I això creiem que seria un  
procediment ben dolent. No es pot 
convertir en un mercat i que l'as-
cens sigui per al millor postor!

És temps de fases
L'esport mataroní espera algun ascens a categoria estatal

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - MASNOU
Diumenge 20 | 17 h | Municipal del Centenari

FUTBOL 2a Catalana Femenina
CE MATARÓ - UD MOLINOS
Diumenge 20 | 19:15 h | Municipal Centenari

FUTBOL 3a Catalana
ROCAFONDA - PREMIÀ DALT
Diumenge 19 | 16 h | Mpal. Rocafonda
UD MATARONESA - UD MOLINOS 
Diumenge 20 | 12:15 h | Mpal. Camí del Mig 
PLA D'EN BOET - LA LLÀNTIA
Diumenge 20 | 12:30 h | Mpal.  Pla d'en Boet

               FORA
HOQUEI PATINS 1a Estatal masc.
JOLASETA- MIS IBÉRICA CHM 
Dissabte 19 | 18 h | Pav. Getxo

FUTBOL 3a Catalana
YOUNG TALENT - UD CIRERA
Dissabte 19 | 20 h | Mpal. Badalona Sud

HANDBOL Copa catalana fem.
LLEIDA PARDINYES - JH MATARÓ 
Dissabte 19 | 19 h | Pav. 11 Setembre

FUTBOL SALA 2a Divisió B Mas.
BELLSPORT- FUTSAL ALIANÇA
Dissabte 19 | 18 h | Pav. Bellvitge

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Queden dues jornades 
que poden ser d'infart
24a Jornada (12 de maig)
Rivas las Lagunas - Tordera ................... 2-3
Manlleu - Alcobendas .............................. 3-3
Taradell - Maçanet .....................................1-4
Calafell - Jolaseta ...................................... 3-1
Alpicat - Sant Cugat .................................6-6
MIS IBÉRICA CHM - Vilanova ................... 3-3
Vilafranca - Sant Feliu ..............................6-1

Classificació
Calafell 49; Sant Cugat 46; Alcobendas i 
Manlleu 39; Taradell, MIS IBÉRICA CHM i 
Vilafranca 37; Maçanet 36; Vilanova 34; 
Alpicat i Tordera 33; Sant Feliu 29; Rivas 
Las Lagunas 11; Jolaseta 6 punts.

No es pot fallar a Getxo amb el cuer
A falta de dues jornades i amb sis equips 
disputant la darrera plaça d'ascens que 
queda –després dels ascensos confir-
mats de Calafell i Sant Cugat–, el que 
està ben clar és que s'ha de guanyar a la 
pista del Jolaseta, cuer de la categoria 
que fa jornades que ha baixat i tan sols 
ha guanyat un partit en tota la tempora-
da. A casa el resultat va ser de 4-0.

Els altres resultats ho deixen 
tot igualat, amb sis equips 
disputant-se l'ascens 

Abans de jugar el partit de dissabte 
el Mis Ibérica CHM ja sabia que els 
resultats dels altres rivals directes 
eren favorables -amb l'empat entre 
Manlleu i Alcobendas, i derrota del 
Taradell- i que una victòria feia que 
depenguessin d'ells mateixos en 
les dues darreres jornades. Amb 
això l'equip va sortir tens, consci-
ent que era una gran oportunitat, 
i va costar molt contra un Vilanova 
molt tancat al darrere que busca-
va les seves opcions al contracop. 

Al descans es va arribar amb l'1-2, 
després que Cantero empatés el gol 
inicial visitant però rebent després  
el segon de Gual.

A la represa els àrbitres van anul-
lar un gol de Cantero, i llavors els 
locals es van estavellar diverses 
vegades amb en Jordi Esteve, altre 
cop molt solvent sota pals. Grané 
per la seva banda tampoc es va 
quedar curt, aturant tres faltes di-
rectes -una d'elles amb el temps 
acabat- i d'altres ocasions clares 
dels vilanovins. Després d'una falta 
directa desaprofitada dels mataro-
nins, Gual va fer l'1-3. Semblava tot 
dat i beneït, però va arribar el minut 
màgic local quan en faltaven menys 
de cinc pel final, amb dos grans gols 
de Lladó i Cantero que van suposar 
el 3-3 definitiu.

Encara opten a l'ascens. | D.F

3  MIS IBÉRICA CHM

3  CP VILANOVA

CH MATARÓ: Sergi Grané, Eric Floren-
za, Guillem Molist, David Montero, Oriol 
Lladó (1) equip inicial; Àlex Cantero (2), 
Conrad Xicota, Jordi Bartrés, Bernat 
Romero, Àlex Martínez (ps).

Tot i l'empat, el Mis Ibérica 
Mataró manté opcions d'ascens

Posem-nos en la situació que el 
Mataró guanya els dos partits i 
suma 43 punts. L'Alcobendas, que a 
més rep la visita del líder jugant-se 
el títol, ja quedaria superat.

Aleshores seria bàsic que fallés 
el Manlleu, com a mínim empatant 
un dels dos partits, ja que se li té 
el golaverage guanyat. I els rivals 
que té no són fàcils, Tordera es 

Sis equips per un lloc a l'OK Lliga 
a falta de dues jornades

juga la permanència i Sant Cugat 
s'hi podria jugar el títol.

L'altre equip perillós és el  
Taradell, amb el qual el Mataró té 
perdut el golaverage, i per tant 
hauria de punxar. I sembla que ho 
hauria de fer aquesta jornada a la 
pista del Vilanova, que no té la per-
manència assegurada, ja que en el 
darrer partit de lliga reben el cuer.

El Vilafranca, també té els ma-
teixos punts que els mataronins, 
però no és perillós, ja que se li té 
el golaverage guanyat.  

I el Maçanet no pot arribar als 43 
punts que faria el Mataró...

Això és el que queda (en majúscula partits de casa i en minúscula 
partits de fora):

Salven l'empat. | D.F
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PRIMERA ESTATAL 
FEMENINA

Es trenca el guió 
previst

Semifinals Play-off ascens 
Nacional Catalana femenina
Els dos equips sense representació a OK 
Lliga han perdut les seves eliminatòries 
d'entrada, en dos partits, les mataro-
nines contra el Palau de Plegamans B i 
l'Igualada eliminat pel Voltregà B –2-0 a 
Osona i 1-5 a l'Anoia–. Per tant el campió 
de Nacional Catalana serà el filial d'un 
equip d'OK Lliga.

A buscar la tercera posició sense 
garanties d'assolir l'ascens
Ara els dos clubs que juguen la final ja 
tenen equip a OK Lliga, i a priori sembla-
va que en aquest cas superant l'Igualada 
–en la lliga regular es van guanyar els 
dos partits– per fer-se amb el tercer 
lloc n'hi havia prou per obtenir l'ascens. 
Però sembla que qui guanyi la final 
podria buscar una fórmula per vendre la 
categoria, tot i que no està del tot clar. 
Per tant ara el Mataró ha de buscar el 
tercer lloc i quedar a l'expectativa dels 
despatxos federatius.

No poden forçar el tercer par-
tit i l'ascens a OK Lliga feme-
nina ja no depèn tan sols de 
quedar terceres

Després d'haver perdut el primer 
partit de la semifinal pel títol de 
Nacional Catalana a casa, el CH 
Mataró estava obligat a guanyar a la 
pista del Palau de Plegamans B per 
forçar el tercer partit. La pressió pel 
fet de jugar-se la temporada en un 
sol, partit lluny de casa va portar 
nervis a les jugadores mataronines, 

i això no els va permetre mostrar la 
seva millor versió. Les locals es van 
avançar amb un gol de rebot, però 
abans del descans l'equip d'Albert 
Bou va capgirar el marcador amb 
un gol de Florenza en transformar 
un penal i un altre de Soler en des-
viar un xut llunyà.

A la represa, tot i anar per da-
vant, el Mataró no acabava d'estar 
còmode a la pista, i a deu minuts pel 
final, una errada defensiva va portar 
l'empat a dos gols. Quan restaven 
cinc minuts hi va haver blava per 
Fontdeglòria, i amb la falta direc-
ta el Palau es va tornar a avançar, 
marcant el 3-2 que ja seria definitiu.

Acció del partit d'anada. | ARXIU

3  P. DE PLEGAMANS B

2  CH MATARÓ

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

El CH Mataró cau a la semifinal pel 
títol de Nacional Catalana a Palau

Handbol - Gran èxit 
de tres jugadors 
maresmencs

Informàvem la setmana passada 
del títol de campió d’Espanya del 
mataroní Eduardo Calle amb el FC 
Barcelona juvenil. Però hem de 
dir que al seu costat hi havia dos 
jugadors més del Maresme: Pablo 
Vela de Vilassar de Mar i Sergi Ala 
de Calella. Fa uns anys aquests 
tres jugadors formats a l’escola del 
Joventut Mataró, van incorporar-se 
a l’infantil del FC Barcelona i allà 
han aconseguit tres Campionats 
d'Espanya i tres Campionats de 
Catalunya, en les tres categories 
(Infantil, Cadet i Juvenil). Ara aca-
bada l’etapa base del FC Barcelona 
entren en la categoria sènior i de 
ben segur tindran destinacions en 
equips importants.

el Esporttot HOQUEI PATINS

Partit molt anivellat en el qual els 
dos equips van sortir a un ritme 
d’atac molt intens, amb ganes de 
resoldre aviat, amb el Joventut 
marcant des de l’inici diferències 
a favor seu, però mai superiors als 
3 gols. Les defenses es veien su-
perades i al minut 10 de la primera 
part el marcador ja estava en 7-8, 
cosa que feia pensar en un marca-
dor alt. Però fins al descans es van 
ajustar les defenses i les porteries 
van començar a treure pilotes i en 
arribar a l’intermedi el marcador 
estava en 12-13.

A la represa l’equip mataroní va 
fer una defensa més oberta i va 
tornar a marxar de 3 gols. També 
l’equip local va canviar la defensa 
i amb un parcial de 5-1 va donar la 

volta al marcador quan faltaven 10 
minuts. El Joventut es va encallar 
en atac i al minut 25 s’arribà amb 
un 23-20 que ja va ser definitiu, 
perquè l’equip local amb ofici va 
gestionar bé el seu avantatge en 
el marcador.

Ja no tornen a jugar fins al 2 de 
juny quan rebran el BM La Roca. Per 
la seva part l’equip femení jugava 
entre setmana a la pista de l’OAR 
Gràcia i el dissabte ho farà a Lleida.

24 ESPLUGUES

23 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola, 
Julian Felenbok porters; Dani Aguilera, 
jan Bonamusa, Berenguer Chiva, Sergi 
Fuster, Manel Núñez, Oriol Prat, Jaume 
Pujol, Oriol Vaqué i Eric Zambrano. 

El Joventut Handbol Mataró perd 
el primer partit de la Copa
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El femení del Joventut Handbol Mataró. | TOT MATARÓ

Bon debut del Joventut 
Mataró Femení a Divisió de 
Plata

Aquesta temporada l’equip femení 
del Joventut Mataró recuperava 
la plaça al segon nivell estatal, on 
ja havia estat als anys vuitanta. I 
l’experiència ha estat molt satisfac-
tòria, de la mà de Rosi Hernàndez, 
que substituïa a la banqueta a Jordi 
Fernàndez, l’entrenador de l’ascens, 
que passava al sènior masculí.

L’equip groc-i-negre, amb una 
sèrie d’individualitats molt desta-
cades, amb experiència a la Divisió 
d’Honor, ha fet una gran campanya, 
assolint la permanència guanyant 
a Lleida, després d’una bona ratxa 
de 5 victòries en 6 partits, quan 
faltaven sis jornades per acabar 
la lliga. 

El campionat que ha estat domi-
nat absolutament pel Morvedre sa-
guntí que només ha cedit un punt i 
que està intentant l’ascens a Divisió 
d’Honor.

Classificació final: Morvedre 51; La Salud 
Tenerife 39, Elda  34, Mislata 31, Sant Vicenç 
31, La Roca 26, Sant Quirze 25, Amposta 24, 
JH MATARÓ 24, Agustinos Alicante 22, Sant 
Joan Despí 21, OAR Gràcia 16, Dominicos 11, 
Lleidatana 9.

DADES ESTADÍSTIQUES
Primera volta: Morvedre 25, Mislata 19, 
Elda 18, La Salud Tenerife 16, Sant Quirze 
15, Agustinos Alicante 14, La Roca  14, OAR 
Gràcia 14, Sant Vicenç 14, JH MATARÓ 10, Sant 
Joan Despí 8, Lleidatana 6, Amposta 6, Do-
minicos 3.

Segona volta: Morvedre 26; La Salud Tene-
rife 23, Amposta 18, Sant Vicenç 17, Elda  16, 
JH MATARÓ 14, Sant Joan Despí 13, La Roca 
12, Mislata 12, Sant Quirze 10,  Agustinos 
Alicante 8, Dominicos 8, Lleidatana 3, OAR 
Gràcia 2.

L’equip groc-i-negre va tenir uns 
inicis dubitatius, però ha fet una 
millor segona volta, i es va anar 
enfilant-se a la classificació, arri-
bant al 6è lloc. Al final va afluixar, 
coincidint amb la marxa de Clara 
Poo. En altre cas, potser hauria 
estat al podi de la 2a volta.

Camp propi: Morvedre 26, La Salud 23, Elda 
20, La Roca 19, Agustinos 18, Sant Vicenç i 
Mislata 16, Sant Quirze i Amposta 15, JH 
MATARÓ 14, Sant Joan Despí 12, OAR Gràcia 
10, Dominicos 9, Lleidatana 3.
Camp contrari: Morvedre 25, La Salud 16, 
Sant Vicenç i Mislata 15, Elda 14, JH MATARÓ i 
Sant Quirze 10, Amposta i Sant Joan Despí 9, 
La Roca 7, Lleidatana i OAR Gràcia 6, Agusti-
nos 4, Dominicos 2.

El JH Mataró se situa millor en el 
balanç a camp contrari on ha re-
cuperat 10 dels 12 punts perduts 
a casa.

Gols marcats: La Salud 828, Morverdre 795, 
La Roca 718, Elda 712, JH MATARÓ 700, Sant 
Vicenç 678, S. Quirze 675, Mislata i Agustinos 
670, Amposta 654, OAR Gràcia 626, S. Joan 
Despí 595, Dominicos 578, Lleidatana 576.

Gols encaixats: Morvedre 533, Elda 620, 
Sant Joan Despí 630, Amposta 633, Mislata 
i Sant Vicenç 655, JH MATARÓ 687, La Roca 
692, Sant Quirze 711, Dominicos 712, OAR 
Gràcia 724, La Salud 728, Lleidatana 743, 
Agustinos 752.

L’equip mataroní se situa a la prime-
ra meitat tant en un aspecte com 
en l’altre, però destacant més en 
l’aspecte golejador, amb una bona 
mitjana de 27 gols per partit.

Les protagonistes del Joventut 
Mataró
Han format la plantilla: Noemí 
Pérez, Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Ona Muñoz (152 gols, mà-
xima golejadora del grup  amb 5,85 
gols de mitjana per partit); Clara 
Poo (130 gols, i té la mitjana més 
alta per partit del grup amb 6,19), 
Maria Murillo (117), Sandra Fargas 
(100), Saray Romero (72), Isabel 
Latorre (28), Marina Seda (23), Sara 
Ruiz (21), Irene Hernàndez (17), Zara 
Verdugo (16), Ivet Rodríguez (12), 
Clàudia Ruiz (11), Ainhoa Gonzàlez.

I també han tingut intervenci-
ons esporàdiques jugadores de 
l’equip juvenil: Laura Iglesias, 
Clàudia Grajal, Laura Puerto, Marina 
Camacho i Marina Fernàndez.

Ona Muñoz ha anotat 152 gols. | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 5HANDBOL

RESUMS 2017-18: HANDBOL
Joventut Mataró Femení
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el Esporttot FUTBOL SALA

3A NACIONAL
GRUP 1
Isur i Ripollet ocu-
paran les posicions 
d'ascens
28a jornada (12 i 13 de maig)
Montsant - Lliçà d'Amunt.................... 4-3
PREMIÀ MAR - SPALL MATARÓ ............6-4
Vallseca - S. JOAN VILASSAR .............. 2-4
Arrahona - Sant Cugat .......................... 2-1
Arrels - Vacarisses ................................ 7-6
Isur - Castellar ....................................... 5-3
Ripollet - Lloret ....................................... 3-1
Fund. Esp. Grama - Montcada .............4-1

Classificació 
Isur, 68; Ripollet, 65; Montcada, 52; 
Fund. Esp. Grama, 49; Montsant, 46; 
Vallseca, 43; Vacarisses i Arrels, 42; 
S.J. VILASSAR, 38; SPALL MATARÓ, 37; 
Arrahona, 36; PREMIÀ, 34; Sant Cugat i 
Lloret, 27; Lliçà Amunt, 22; i Castellar, 11.

29a jornada (20 de maig)
SPALL MATARÓ - ARRAHONA........... 13:00

6  PREMIÀ DE MAR

4  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Ivan Tejedor (p), 
Àlex Álvarez (1), Adrián De-Gea, Albert 
Carmona (1), Pol Aledo (1), Elias Essaghir, 
Lluís Macias (1), Adrià Dorca, Abderrahim 
El Merrouni i Ezequiel Martínez (ps).

als rivals.
Una primera part on l'SPALL s'ar-

ribaria a situar 0 a 3, però 2 gols 
dels locals abans d'arribar al des-
cans deixaven el partit molt obert.

Només comença la segona part, 
el Premià empataria l'enfronta-
ment, que entraria en una fase 
molt més igualada. A la recta final, 
però, la necessitat de la victòria 
del conjunt local per assegurar-se 
la permanència, va acabar sent 
definitiva.

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró va trencar la ratxa de mals 
resultats de les últimes jornades 
guanyant a casa el darrer partit 
com a local de la temporada, i ho va 
fer  per un contundent 4 a 1 davant 
una Escola Pia Sabadell que arriba-
va a Mataró com a tercer classificat 
i que necessitava sumar els tres 
punts per assolit la classificació 

per jugar la temporada vinent la 
Copa del Rei.

L'Aliança Mataró trenca la mala 
ratxa a l'últim partit de lliga a casa

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El títol en joc a una 
jornada per al final
29a jornada (12 i 13 de maig)
CN Sabadell - Cerdanyola ...................5-6
Dènia - Catgas "B" ................................0-5
ALIANÇA MATARÓ - Pia Sabadell ........4-1
Pallejà - Hospitalet ............................. 10-6
Salou - Linyola ....................................... 6-3
Castelldefels - Floresta ........................6-1
Manresa - CANET ...................................2-0
La Unión - Barceloneta ........................ 5-2

Classificació 
Manresa, 68; Castelldefels, 67; Pallejà, 
56; Pia Sabadell, 55; Catgas "B" i Hos-
pitalet, 54; Pallejà, 53; La Unión, 46; 
Salou, 40; CN Sabadell, 38; Salou i Cer-
danyola, 38; Barceloneta i A. MATARÓ, 
37; CANET, 26; Floresta, 23; Linyola, 5; 
i Dènia, (ret).

30a jornada (19 i 20 de maig)
El Futsal Aliança Mataró posarà punt 
i final a la seva temporada visitant la 
pista de l'Hospitalet Bellsport el dissa-
bte a les 18h. Els hospitalencs ocupen 
la cinquena posició de la taula.

4  ALIANÇA MATARÓ

1  PIA SABADELL

ALIANÇA MATARÓ: Pakito Parés, Azhar 
Chiheb (1), Àlex del Barco (1), Pol Tolrà, Pol 
Novo (2), Heiderson, Eric Izquierdo, Isaac 
Fernandez, Mamadou Ceesay, Llibert Ca-
nal, Pablo Fernandez, Alagi Toure

Derrota en el derbi contra el 
Premià de Mar

L'Aliança anotant un dels 4 gols. | D.F

L'SPALL en una acció de joc. | ARXIU

El derbi maresmenc entre l'SPALL 
CFS Ciutat de Mataró i el Cover 
Premià de Mar va caure per la ban-
da dels premianencs.

El partit va tenir 2 cares, la del 
Ciutat que jugava en equip i arri-
bava amb facilitat a porta, i el que 
s'enganxava del joc local i perdia 
pilotes que posaven les coses fàcils 
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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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C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV)C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV)

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

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

www.gress.es

El próximo lunes 21 de mayo las instalaciones

abiertas en horario habitual.
en Argentona permaneceránde

LUNES

ABIERTO!

LUNESLUNES

ABIERTO!ABIERTO!
212121212121DE

MAYO
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NOVEDAD!

NOVEDAD!

DE
MAYO

Porcelánico
34x34cm
8mm de grosor

Porcelánico
33’3x66’6cm

Mod. Mornás Cuir
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8,18€/m2

8,18€/m2

Por sólo

Por sólo
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www.eltotesport.com |  P. 7GIMNÀSTICA

En les dos darrers caps de setma-
na hi ha hagut èxits destacats en 
l’esport de la gimnàstica per als 
clubs de Mataró, en les seves di-
verses modalitats.

Anna Serra (CG Mataró) quatre 
medalles en el Campionat d’Es-
panya de Gimnàstica Aeròbica
Al Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica Aeròbica, disputat a 
Sòria hi va participar la nostra gim-
nasta i entrenadora del club, Anna 
Serra Solís, gimnasta sènior que 
participa en la màxima categoria 
i és membre de la selecció espa-
nyola. Va obtenir molt bons resul-
tats, es va proclamar subcampiona 
d’Espanya en modalitat individual, 
campiona d’Espanya en les mo-
dalitats trio i grup (modalitats en 
que participa junt a gimnastes del 

“Club Gimnasia La Mina Gervasio 
Deferr”) i subcampiona d’Espanya 
en modalitat Aerodance.

Sis podis del CG Mataró en la 
Final de la Copa Catalana de 
Gimnàstica Artística
També aquest cap de setmana va 
tenir lloc la Final de Copa Catalana 
de Gimnàstica Artística Femenina 
a Salt (Girona), on hi van parti-
cipar 20 gimnastes del club, de 
les categories de Base i de Via 
Olímpica després de superar les 
3 fases classificatòries.

Van pujar al podi: Berta Gutierrez 
3a en salt de la categoria Base 
5; Irene Conty 3a de paral·leles 
de la categoria Base 5; Laia Solà 
3a en Barra de la categoria Base 
8; Andrea Lara 3a en terra de la 
categoria Via Olímpica 1; Clàudia 
Torrent 2a en Salt de la catego-
ria Via Olímpica 3; Etna Abella 3a 
de paral·leles de la categoria  Via 
Olímpica 9 – Elit Junior.

Etna Abella segon lloc amb 
Catalunya a Porto
El cap de setmana del 4 al 6 de 
Maig, l’Etna Abella, gimnasta del 
Club Gimnàstic Mataró, es va des-
plaçar a Porto amb la Selecció 
Catalana de Gimnàstica per par-
ticipar en el prestigiós torneig in-
ternacional Gymsport 2018. 

Anna Serra (al mig) a punt de sortir a actuar. | CEDIDA

Dissabte es va celebrar el torneig 
classificatori per aparells i la final per 
equips, l’Etna es va classificar per 
a tres finals, i per equips Catalunya 
es van proclamar subcampiona de 
la competició.  El diumenge va par-
ticipar en les tres finals per a les 
quals estava classificada amb grans 
resultats, quedant 2a de barra d’equi-
libris, 3a de paral·leles asimètriques 
i 4a en terra.

Maria Barbero campiona 
Catalunya del nivell VII
La gimnasta Maria Barbero del 
Club Rítmica Mataró es va procla-
mar Campiona de Catalunya del ni-
vell VII, nivell nacional a Lleida. La 
mateixa gimnasta uns dies abans 
també havia participat al campionat 
d’espanya Base.

Maria Barbero en acció. | CEDIDA

Etna Abella (esquerra) al podi. | CEDIDA

Intensa activitat gimnàstica amb 
èxits notables

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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el Esporttot FUTBOL

0   PIFERRER

7  CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Pol, Víctor Yustos, Kiku 
(Sergio López 46'), Isma (Marcel 64'), 
Parri (Ricky 64'), Peque (Maldonado 
46'), Sergio Gonzàlez, Aitor, Bargalló, 
Youssef (Tapha 64'), Pedro.
GOLS: 7' PEDRO (0-1); 9' BARGALLÓ (0-
2), 33' PEDRO (0-3); 51' YOUSSEF (0-4); 
53' BARGALLÓ (0-5); 79' PEDRO (0-6); 
83' MARCEL (0-7).

SEGONA
CATALANA

El partit no va tenir més interès 
que saber els gols que es farien

Després de tres ensopegades el CE 
Mataró va reaccionar amb una go-
lejada al camp del Piferrer Atlètic, 
un equip ja descendit a 3a Catalana. 
Però molt probablement aquest 
triomf serveixi de poc de cara a 
les possibilitats de pujar, que con-
tinuen sent molt reduïdes, ja que 
Guineueta i Argentona no van fallar 
i mantenen els 6 i 3 punts d'avan-
tatge a falta de només dos partits 
per jugar. Això vol dir que perquè 
el Mataró pogués superar aquests 
dos equips, el Guineueta hauria de 
perdre'ls tots dos i l'Argentona, com 
a molt hauria de fer un empat. Vaja, 

El Mataró continua 3r

32a jornada (12/13 maig)

Guineueta - Sant Adrià ............................4-0
Parc - Llefià .................................................. 1-2
S.Andreu Barca- SANT POL .....................0-2
ARGENTONA - Besós BV ........................... 3-2
HERMES - LLAVANERES..............................7-2
MASNOU - Europa B ...................................0-1
Canyelles - Montcada ............................... 4-2
Sarrià - Districte 030  ..............................6-5
Piferrer - CE MATARÓ................................0-7

Classificació 
Guineueta 69; ARGENTONA 66; CE 
MATARÓ 63; Europa B 62; SANT POL i Lle-
fià 57; MASNOU 52; Sarrià 51; Canyelles 
i Besós BV 46, Districte 030 CE 44, Parc 
40, Montcada 37; S.Andreu Barca 34; 
HERMES 31; Piferrer 18; LLAVANERES 16; 
Sant Adrià 6.
33a jornada (19/20 de maig)
CE MATARÓ - MASNOU  (DG 17 h)
ARGENTONA - SANT POL  (DS 17 h)
Europa B - HERMES (DS 19:30 h)
LLAVANERES - Canyelles (DS 19 h)

El Mataró rep el Masnou
El Mataró tanca la temporada a casa 
amb un derbi maresmenc davant el Mas-
nou, buscant la revenja del 3-1 de la 1a 
volta. La darrera visita masnovina va ser 
a 1a Catalana la temporada 2009-10 amb 
victòria visitant per 4-5. Els dos equips 
també s'havien trobat tres vegades a 3a 
Divisió sempre amb victòria local.

El juvenil campió de Preferent
Juvenil Preferent:  CEM A- Vilassar 2-1. 
L'equip acaba campió amb 72 punts amb 
d'avantatge sobre el Girona C. 
Europa B - CEM B 1-3; 
Cadet Preferent: Granollers - CEM 3-0;
Infantil Div. Honor:  CEM - Cornellà 1-1.

Aquest diumenge derbi
MOLINOS - Masnou At...............................8-0
El CE Mataró, que va veure ajornat el 
seu partit, és líder amb 62 punts, però el 
Molinos, ara amb un partit més, s'acosta, 
amb 58 punts.
Aquest diumenge (19:15 hores) hi ha 
derbi al Municipal del Centenari entre CE 
Mataró i UD Molinos, els dos equips que 
lluiten per l'ascens.

Golejada, probablement estèril, del 
Mataró fora de casa

Instant del partit. | CE MATARÓ

molt, molt complicat... 
El partit jugat a Can Dragó a 

Barcelona, no va tenir més història 
que anar veient com queien els gols 
i saber fins a quina xifra arribaria 
l'onze mataroní, quant al descans 
ja dominava per 0 a 3.

2a Catalana fem.

El juvenil cadet femení de la UD 
Cirera puja a la 1a Divisió Catalana

L'equip juvenil cadet femení "A" de 
la UD Cirera va assolir el passat cap 
de setmana l'ascens, i la tempo-
rada vinent jugaran a la 1a Divisió 
Catalana. En el partit jugat el passat 
diumenge al camp del Sant Gabriel 
"B", el 2n classificat, van guanyar 
per 0 a 1 amb gol de Júlia Morell. 
A falta de quatre partits són líders 
destacades i ja assoleixen l'avan-
tatge suficient per tenir l'ascens 
de forma matemàtica. 

A l'equip cirerenc només li falten 
dos punts per assegurar el títol, 
però ja té l'ascens perquè el Sant 
Gabriel "B" no pot pujar.

En aquest últim partit van jugar: Naomi 
Luque, Laia Urrea, Marina Lázaro, Júlia Mo-
rell, Marta Masferrer, Irene Bertolín, Valeria 
Camacho, Irene Gonzàlez, Laia Martí, Diana 
Bertolín, Ainoa Cros, Marta Pastrana, Ariad-
na Recio, Marta Sàez, Ariadna Vidal i Gerogi-
na Sala. Completa la plantilla Anna Lorente.
L'equip tècnic el formen Carlos González i 
Juan Cristóbal López.

La plantilla de l'equip. | CEDIDA
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0  UD CIRERA

1  SINGUERLÍN

CIRERA: Toni, Ximillo, Kaddur, Cristian 
Romero, Isaac (Pereira 64'), Baba, 
Albert Garrido (Matas 75'), Gerard, 
Othman, Pol (Morales 78') i Aleix.

1   POBLE SEC

1  MATARONESA

MATARONESA: Rabassa, Guti, Koke, 
Navarro, Espín, Beltrán, Nogales, Mi-
guel, Sissoko (Moya 46'), Axel (Palanco 
46'), Marcelo.

1  MOLINOS

0  PLA D'EN BOET

MOLINOS: Ramos, Marc (Sergio 
Cobo 70'), Abel Moreno, Héctor, Sergi 
Carmona, Roca (Gorka 70'), Javi Bustos, 
Augusto Campos, Toni Martín, Óscar i 
Keita (García Mesa 53').
PLA D'EN BOET:  Moreno, Javi, 
Carrasco, Ordóñez, Reyes, Farro, Eric 
(Farissi 64'), Cortés (Elías 64'), Valle, 
Miquel (Vela 59') i Moussa.

TERCERA
CATALANA

Empat en un partit intranscendent i que man-
té l'equip arlequinat en el 7è lloc. Va marcar 
primer l'equip local als 25', però un minut 
més tard el golejador Marcelo va empatar.

Rocafonda és cuer
32a jornada (12/13 maig)
LA LLÀNTIA- Pomar .................................... 2-1
CIRERA - Singuerlín ...................................0-1
Cabrils- Santvicentí ................................... 2-1
La Salut - Young Talent ...........................0-3
Poble Sec - MATARONESA  ......................... 1-1
MOLINOS - PLA D'EN BOET  ......................1-0
Vilassar B - ROCAFONDA ...........................4-1
Arenys Mar- Calella ...................................0-1
Premià Dalt - Lloreda ................................ 1-2
Classificació 
Young Talent 79; Singuerlín 76; CIRERA 
69; Cabrils 60; MOLINOS 59; Lloreda 
51; MATARONESA  49; Premià Dalt i 
Santvicentí 41; Poble Sec 40; LA LLÀNTIA 
39; Vilassar Mar B 37; Arenys Mar 35; 
PLA D'EN BOET 34; La Salut i Calella 30; 
Pomar 28; ROCAFONDA 26.
33a jornada (19/20 maig)
MATARONESA - MOLINOS  (DG 12:15 h)
ROCAFONDA - Premià Dalt  (DS 16 h) 
Young Talent- CIRERA   (DS 20 h)
PLA D'EN BOET - LA LLÀNTIA (DG 12:30 h)

Dos derbis en la penúltima jornada
En la penúltima jornada del campionat 
teim dos derbis al Camí del Mig i Pla d'en 
Boet. En aquest últim l'equip local busca 
certificar la permanència. 
El Rocafonda també té un partit decisiu. 
Si perd serà equip de 4a altra vegada.

El Cirera perd i se li escapen les 
possibilitats d'ascens

El Cirera s'estavella a casa. | D.F

4   VILASSAR B

1  ROCAFONDA

ROCAFONDA: Zain, Benguerel, Rosa, 
Fran, Marc Bou, Soto, Youness, Guillem 
Bou (Bohum 75'), Paby, Águila (Bakkali 
53'), Canteros (Hamza 53').

Amb un equip molt minvat per baixes i 
sancions, els d'Antonio Gonzàlez ho van 
intentar i van tenir ocasions per desnive-
llar el marcador, igual que els visitants que 
també van posar a prova a Toni. Però ja en 
temps afegit l'equip de Santa Coloma va fer 
el gol que li donava en triomf i encara li 
permet lluitar per l'ascens directe. El Cirera 
veia així trencada una ratxa d'onze partits 
seguits sense perdre.

Un gol de Toni Martín, quan només faltaven 
tres minuts per al final, va decantar la ba-
lança a favor dels molinencs, que asseguren 
el 5è lloc i aspiren encara al 4t.

L'equip de Pla d'en Boet que buscava la per-
manència matemàtica encara haurà d'esperar 
una mica més per tenir-la, després d'un partit 
intens jugat en condicions no massa bones.

L'equip local es va avançar als 13' amb gol 
de Guillem Bou. Però l'equip vilassarenc va 
reaccionar empatant abans del descans i 
avançant-se al quart d'hora de la represa. 
El Rocafonda va patir dues expulsions i ja al 
tram final va rebre dos gols més.

2  LA LLÀNTIA

1  POMAR

LA LLÀNTIA:  Lloret, Hassa, Llavero, 
Guedes (Arafan 63'), Jordi Cano, 
Chamarro (Yusupha 46'), Ibra, Vega 
(Omar 63'), Ibu (Lamin 83'), Salvia, Said 
(Delfín 89').

L'equip llantienc va trencar la seva mala ratxa 
(8 partits sense guanyar) per assegurar la 
permanència. Said va marcar al quart d'hora 
de la represa i va repetir poc després. El gol 
visitant va arribar prop del final, quan els dos 
equips jugaven amb 10.

El derbi mataroní es queda als Molinos. | DANIEL FERRER
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Sergi Adalid preseleccionat per 
als Jocs Olímpics de la Joventut

Sergi Adalid en acció. | GALLUISOS.CAT

L’atleta del GA Lluïsos Sergi Adalid 
és notícia, ja que ha estat prese-
leccionat per disputar els Jocs 
Olímpics de la Joventut, que es 
disputaran a Buenos Aires el mes 
d’octubre. La seva marca en 400 m 
tanques de 56.06 està per sota de 
la mínima exigida. Dir també que 
en la temporada de pista coberta, 
junt amb els seus companys Víctor 
Ballesta, Oussama Blal i Pau Rey, 
van establir un rècord de Catalunya 
sub-20 en 4x400 m amb 3:29.85.

GA Lluïsos subcampió de 
Catalunya de clubs sub-10
Durant el cap de setmana passat es 
va disputar al Prat de Llobregat el 
Campionat de Catalunya per clubs 
sub-16, sub-14, sub-12 i sub-10. I allà 
hi va anar una bona representa-
ció del GA Lluïsos, destacant el 
subcampionat de l’equip masculí 

sub-10, empatats a punts amb els 
campions. Amb victòria en 4x60 
(Luca Itchart, Víctor Ruiz, Pau 
Sànchez i Adrián Soto).

L’equip femení sub-10 va acabar 
en 4t lloc, els sub-12, tant femení 
com masculí, van acabar enb 5è 
lloc i les sub-16 femenines van aca-
bar 14enes. Van guanyar les seves 
proves Marina Polo (sub-12) en 60 
m tanques amb 10.10, i Laia Venteo 
(sub-10) en 1 km marxa amb 5:59.60

Gran cap de setmana per al triatló 
del Centre Natació Mataró

L'equip femení del Centre va tancar un gran paper a la Triatló Sprint. | CEDIDA

Dissabte dia 12 es va celebrar la 
XXVII edició d'una de les triatlons 
històriques de Catalunya, la de Sant 
Feliu de Guíxols amb el seu recor-
regut de ciclisme espectacular, que 
recorre la carretera de la costa que 
va direcció a Tossa.

Aquest any era prova de Copa 
Catalana i entre els participants 

hi havia 7 membres del Centre 
Natació Mataró.

L'actuació més destacada va ser 
la de la triatleta francesa, Alexandra 
Cassan, nova incorporació d'aquest 
any, assolint la 2a posició absoluta 
femenina, seguida per Gabriella 
Bucci, 15a absoluta. 

En categoria masculina, el més 

destacat va ser Marco Games, el 
112è. En la classificació per equips 
el CNM va finalitzar 19è.

Èxit al Canal Olímpic
L'endemà, diumenge 13, era el torn 
del plat fort del cap de setmana 
amb la disputa del VII Triatló sprint 
del Canal Olímpic a Castelldefells,  
que obria el calendari de compe-
ticions puntuables per a la Lliga 
Catalana de Triatló. Amb un equip 
molt competitiu, van destacar 
les noies, on Clàudia Luna va ser 
3a absoluta, Ivana Peralta, 11a i 
Alexandra Cassan 14a. Més enrere 
van quedar Jessi Brillas, Gabriella 
Bucci i Viky Roura. Per equips es 
va assolir un meritori podi en la 
3a posició.

En categoria masculina, Dani 
Gonzalez va ser 11è, 22è Guille 
Cortijo i 30è Jordi Fernandez, es-
capant-se el podi per una posició, 
ja que van finalitzar en la quarta 
posició definitiva.

Comunicat de la 
Sirena CNM

A principis de setmana el Centre 
Natació Mataró, fent referència a 
l'equip de la Sirena, feia arribar 
un comunicat arran del que havia 
publicat l'entrenador de l'equip, 
Florin Bonca.

Bonca informava de la seva des-
titució com a primer entrenador de 
l'equip després de 5 temporades, 
mentre que el club es limitava a 
informar que un cop finalitzada la 
temporada, s'estaven valorant les 
opcions pel que fa a la direcció de 
l'equip sènior de waterpolo femení 
per seguir millorant els resultats.

En aquest sentit, el club -més 
enllà de destacar la magnífica tra-
jectòria de l'equip femení al llarg 
dels anys- ressaltava que les deci-
sions encara no estan preses i que 
quan siguin definitives s'informarà 
de les mateixes pels canals oficials 
de l'entitat.
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La plantilla del Quadis Centre Natació Mataró. | CEDIDA

El Quadis CN Mataró ha fet 
una gran campanya 

Aquesta temporada ha estat nota-
ble per al Quadis CN Mataró, sobre-
tot tenint en compte que a l’equip 
hi ha molts jugadors de la pedre-
ra, i que es lluita contra equips de 
pressupostos molt més alts. I ha 
fregat l’excel·lent, que s’ha escapat 
per petits detalls.

Magnífic retorn a Europa
Ha estat la temporada del retorn del 
Quadis CNM a Europa. Va superar la 
primera fase de l’Eurocup LEN, en 
la qual el CNM va arribar a la cin-
quantena de partits de competició 
europea. Després va fer una sen-
sacional segona fase a Budapest, 
on va empatar amb l’Split croat i 
va guanyar el Kotor montenegrí, i 
només va quedar fora dels quarts 
de final per una actuació lamen-
table dels montenegrins en l’últim 
partit contra els croats.

A les competicions del K.O. es 
topa amb el Barceloneta

A la Supercopa Estatal després 
de superar el CNB, va jugar la semi-
final caient davant el Barceloneta, i 
a la Copa de Rei va tenir la mala sort 
de trobar-se amb el Barceloneta a 
quarts de final.

Un bon balanç a la lliga
I en la lliga va acabar en un bon 5è 

lloc, aconseguint la classificació per 
Europa. I igual que la temporada 
passada s’ha caigut a quarts de 
final davant del CNB, després de 
dos partits molt igualats.

Anem a fer una mica de balanç 
del que ha estat la fase regular 
d’aquesta competició de la regu-
laritat, que és la que marca millor 
el que ha estat una temporada.

La classificació final, com sempre domi-
nada absolutament pels equips catalans, va 
estar aquesta:  Barceloneta 64, Sabadell 55, 
Terrassa 52, CN Barcelona 40, QUADIS CN 
MATARÓ 40, Sant Andreu 36, Mediterrani 35, 
Canoe 27, Catalunya 15, Navarra 13, Echeyde 
Tenerife 8, Molins 1.

Primera volta i segona volta
El Barceloneta va sumar tots els punts 
a la 1a volta (33), per davant de Terrassa 
(28), Sabadell (27), QUADIS CNM (20), CN 
Barcelona (19) i Mediterrani (17).

A la segona volta el Barceloneta domina 
(31), per davant de Sabadell (28), Terrassa 
(24), CN Barcelona (21), QUADIS CNM (20) i 
Sant Andreu (20).

El Quadis, regular al màxim. Ha 
clavat el balanç a cada meitat, amb 
6 victòries, 2 empats i 3 derrotes. 

Casa i fora
Com en tot, el millor a casa ha estat el 
Barceloneta que ha sumat els 33 punts pos-
sibles, per davant de Terrassa 27 i Sabadell 
25, QUADIS CNM i CN Barcelona 24.

A fora també Barceloneta per davant amb 
31, seguit de Sabadell 30, Terrassa 25, 
QUADIS CNM i CN Barcelona 16.

Gran balanç del Quadis en tots dos 
aspectes. Només ha perdut un par-
tit a casa, destacant l’empat davant 
del Barceloneta, i a fora va puntu-
ar on ho havia de fer, destacant 
la victòria a la piscina del “Medi”.

Gols 
Gols marcats: Barceloneta 304, Sabadell 
257, Terrassa 228, Sant Andreu 222, QUADIS 
CNM 213 (mitjana de 9,7 per partit), Canoe 
207, CN Barcelona 203…

Gols encaixats: Barceloneta 98, Sabadell 
140, CN Barcelona 143, Terrassa 150, Medite-
rrani 151, QUADIS CNM 154 (mitjana de 7 gols 
exactes per partit), Sant Andreu 188,…

Balanç equilibrat també de l’equip 
mataroní en aquests dos aspec-
tes del joc, sempre prop del grup 
capdavanter i dins de la primera 
meitat de la lliga.

Els protagonistes del Quadis
Han format la plantilla: Mario Lloret, 
titular amb grandíssimes actuaci-
ons, i Xavier Casabella, suplent, 
com a porters.

Germán Yáñez (81 gols en el total 
de competicions, 53 dels quals a 
la lliga on ha estat el quart màxim 
golejador del campionat), Ramiro 
Veich (34), Marc Corbalán (33), 
Víctor Fernàndez (37), Edu Mínguez 
(21), Àlex Codina (29), Lluc Bertran 
(21), Pol Barbena (30), Josep Puig 
(10), Raul Loste (6), Albert Merino 
(6) i Samu Ruiz (3).

RESUMS 2017-18: WATERPOLO
Quadis Centre Natació Mataró 
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Cartell de la competició. | CEDIT

edats de 5 i 13 anys.
L'objectiu de la competició 

serà la promoció de l'esport del 
taekwondo a la ciutat i l'ensenya-
ment dels valors que comporta 
la pràctica de les arts marcials, 
com ara la disciplina, el respecte, 
la companyonia, etc.

El Tonbal suma 6 medalles a 
l'Open Ciutat de Figueres
El passat 12 de maig es va disputar 
a Figueres la IV edició de l'Open 
Ciutat de Figueres de combat, on 
el club mataroní del Tonbal va su-
mar 6 medalles en una exitosa 
participació.

Els metalls, que es van dividir 
en un or, 2 plates i 3 bronzes, van 
ser per a Sergio Garcia -or-, Wail 
Eddehbi i Ariana Larrosa -plates- 
i Diego Garcia, Carlota Hidalgo i 
Hafsa Samadi -bronzes-.

L'equip adaptat de l'Iluro HC i, el vencedor, el Barceloní Stik-Paidea. | CEDIDA

Bona tarda de Hockey la que es va 
viure el dissabte passat, dia 12 de 
maig, amb el IV TORNEIG SANT 
JORDI d'SPECIAL HOCKEY+ CIUTAT 
DE MATARÓ. Els equips Barceloní 
Stik-Paidea, Catalònia HC, i Iluro HC. 
van disputar el torneig amb gran 
intensitat i esperonats pel públic 
assistent. Al final del torneig el 

President de la Federació Catalana 
d'Hockey, el sr. Xavier Adell, va 
fer entrega d'una copa al primer 
classificat, al club Barceloní Stik-
Paidea, mentre que el president de 
la Fundació Maresme, el sr. Albert 
Vidal amb el sr. Jordi Lobo, van fer 
entrega a tots els participants de 
la medalla participativa al torneig.

El passat diumenge 6 de maig es va 
disputar a Banyoles el Campionat 
de Catalunya de Llaüt Mediterrani. 
Amb aquesta prova es tancava la 
temporada d’enguany d’aquesta 
embarcació. Malgrat la pluja es van 
poder disputar totes les classifica-
tòries i finals. Rem Capgrossos de 
Mataró hi va participar amb les ja 
habituals quatre tripulacions com-
petitives i va aconseguir dos podis, 
en sènior femení i veterà masculí.

Les jugadores mataronines Marta 
Torrejón i Leila Ouahabi, que juguen 
amb l'equip femení del Futbol Club 
Barcelona, es van proclamar aquest 
cap de setmana subcampiones de 
la lliga espanyola per segon any 
consecutiu, per darrere l'Atlético 
de Madrid.

Les blaugranes havien de vèncer 
al camp del Llevant mentre espe-
raven que el conjunt matalasser 
perdés a Saragossa. Al final però, 
tot i que les catalanes van fer la 
feina i es van imposar al camp del 
Llevant, un dels millors equips de la 
lliga, per 0 a 5, el conjunt vermell-
i-blanc va fer el mateix contra les 
aragoneses, per 1 gol a 5.

Ara, les noies que entrena Fran 
Sànchez, intentaran acabar la tem-
porada amb un bon regust de boca, 
buscant la conquesta de la Copa 
de la Reina.

Es disputa la 5a edició del Torneig 
Sant Jordi d'Special Hockey

Dos podis per al 
Rem Capgrossos

El dia 20 es disputarà el 5è Camp. 
Infantil Ciutat de Mataró

L'equip femení al podi. | CEDIDA

Torrejón i Ouahabi 
subcampiones

El dia 20 de maig, el Club Esportiu 
Taekwondo Mataró organitza el 
cinquè Campionat Infantil de 
Taekwondo Ciutat de Mataró al 
Pavelló d'Euskadi a partir de les 
9:30 del matí.

En la competició hi participa-
ran més de 200 esportistes de tot 
Mataró i el Maresme d'entre les 

TOTESPORT 1526 (7-12).indd   6 16/05/2018   19:05



Presentem l'Eclipse Cross, el nou SUV compacte d'inspiració
esportiva de Mitsubishi.
Únic en la seva espècie, l'Eclipse Cross combina un disseny impactant amb la més avançada tecnologia 
per oferir una increïble experiència de conducció. Equipat amb un motor gasolina d'última generació 1.5 
Turbo MIVEC de 163 CV, i canvi manual de 6 velocitats o automàtic INVECS-III de 8 relacions i lleves 
en el volant, l'Eclipse Cross s'ha construït sota els més exigents estàndards de qualitat, i està dotat d'un 
espaiós habitacle multi-configurable. Disponible amb tracció davantera o 4WD Super All Wheel Control, 
l'Eclipse Cross ofereix, entre molts altres elements: Head Up Display, sistema de connectivitat SDA, 
Touchpad Controller, fre de mà elèctric, fars bi-LED, càmera 360º i sostre panoràmic practicable. Oblida't 
dels límits amb el nou Eclipse Cross, i gaudeix a més del compromís Mitsubishi, amb 5 anys de garantia 
i 5 d'assistència.

10 DIES AMB PREUS ESPECIALS A

Des de 150 € / mes 
36 quotes. Entrada 6.614,98 €. Última quota: 13.334,10 €
T.A.E. 9,60%

Models visualitzat Mitsubishi Eclipse Cross 150T 8CVT Kaiteki 4WD. Oferta  financera “Clever Option” del Mitsubishi Eclipse Cross 150 T Challenge 
vàlida a Península i Balears sobre un preu de 21.800,00 € (inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport). Entrada: 6.614,98 €. 
Termini 36 mesos, 1 quota de 148,21€, 34 quotes de 150 € i 1 quota de 13.334,10 €. T.I.N.: 7,95%, T.A.E.: 9,60%. Comissió d'Obertura 3% 455,55 €. 
Import Total del Crèdit 15.185,02 €. Import Total Degut 19.037,86 € (Ex: dia de contractació 09/01/2018 i 1er pagament el 05/02/2018). Finançant amb 
Santander Consumer, E.F.C., SA. Oferta vàlida fins al 31/05/2018.

DEL 21 AL 31 DE MAIG

1P MITSUBISHI ELIPSE CROSS 1820.pdf   1   8/5/18   15:25



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 
Dijous la programació es pot veure afectada per la 
pre-estrena de 'Han Solo: Una historia de Star Wars'

Deadpool 2  [dv.-dg.+dc.] 18:45  21:20

 12:00  16:00  17:00  18:00  19:35  22:10  23:10  00:00  00:45

 [exc. dm.] 20:35        [VOSE dm.] 20:35       [VOSE] 12:20

Borg vs McEnroe  12:10  16:30  19:00  00:00

 [exc. dm.] 21:30        [VOSE dm.] 21:30       [VOSE] 12:20

Operación: Huracán 16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Mi familia del Norte 12:10  15:50  18:00  20:05  22:25  00:45

Verdad o reto 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Sherlock Gnomes 12:15  16:00  18:05

 [En català] 12:30

Sexpact 00:40          [exc. ds.-dg.] 18:00

Mi querida cofradía 16:00          [dl.-dm.+dj.] 18:35

Vengadores: Infi nity War 

 12:00  16:00  17:00  19:05  20:05  22:10  23:10  

  [VOSE] 12:20

Noche de juegos 15:50  20:15  22:50  01:00

Un lugar tranquilo [dl.-dm.+dj.] 20:40  22:45          

 [exc. ds.-dg.] 16:00

Campeones 16:00  18:40  20:15  22:00

Ready player one 12:00  22:25

Peter Rabbit 12:15  18:00 

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

Cosas de la edad 18:00  20:00  (21 maig)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Deadpool 2  16:00  17:00  18:15  19:15  20:30  21:30  22:45  

 [dv.+dl.-dj.] 18:00  19:30  20:15  21:45  22:30

Borg vs McEnroe  16:15  18:15  20:15  22:15

Mi familia del Norte 20:30         [dv.+dl.-dj.] 20:15

Verdad o reto 16:00  18:00  20:30  22:30

Sherlock Gnomes 16:00  17:45  18:45   

  [dv.+dl.-dj.] 18:30  20:15

Maratón Deadpool 1+2 [dj.] 19:45  22:00

Sexpact 22:40         [dv.+dl.-dj.] 22:30

12 valientes 21:15         [dv.+dl.-dj.] 22:00

Vengadores: Infi nity War 16:00  18:15  19:30  20:15

El príncipe encantador 16:30         [dv.+dl.-dj.] 17:45

Campeones 18:10  20:00  22:30        

 [dv.+dl.-dj.] 18:00

Peter Rabbit 16:15          [dv.+dl.-dj.] 18:15  

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 La catalana Carla Simón, di-
rectora d''Estiu 1993', va rebre 
diumenge el premi 'Women in 
Motion' en la categoria de joves 
talents del Festival de Cinema 
de Cannes. Aquest és un guardó 
que anteriorment havien rebut 
actrius com Jane Fonda, Geena 
Davis i Susan Sarandon i que en 
aquesta 71a edició també ha re-
but Patty Jenkins, directora de 
'Wonderwoman'. 

Aquest premi és una iniciativa 
posada en marxa el 2015 pel grup 
d'empreses comercials Kering en 
col·laboració amb el festival de ci-
nema i pretén equiparar el paper 
de la dona al de l'home en un món 
tradicionalment masculí. El premi 
joves talents és com una beca, està 

Carla Simón, premiada a Cannes

dotat amb 50.000 euros i permetrà 
a Carla Simón fi nançar els seus 
pròxims projectes cinematogràfi cs.

Aquest és un reconeixement 
més per a Simón, que ha sumat 
en un any una notable quantitat 
de premis, tant del propi sector, 
com de sectors més amplis com 
el de la Ciutat de Barcelona que li 
va atorgar  el premi a la categoria 
d'audiovisuals ‘per l’excel·lència 
tècnica i artística i, en particular, 
pel treball amb les actrius’ del seu 
primer llargmetratge. 

La cineasta sempre reivindica 
el paper del cinema per "expli-
car històries" en tenir la capaci-
tat d'acostar-se a la gent i fer-los 
refl exionar arran del gran èxit de 
la seva òpera prima.

  

Pregunta de la setmana
Quants cops seguits va guanyar 
Roland Garros i Wimbledon el 
mític Björn Borg?

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

Resposta del núm. 1819
"Tiempos de gloria"

Guanyadors:
• Joel Menendez García
• Ferran Garcia Garcia

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

Rep el premi al jove talent del 'Women in Motion'

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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Cinemes Les estrenes núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018

DEADPOOL 2

Després de sobreviure a un atac boví, 
Wilson, un xef de cafeteria, intenta 
convertir-se en el cambrer més famós, 
mentre intenta fer front a la recent pèr-
dua del sentit del gust. Haurà de lluitar 
amb ninges, gossos violents i molt més.
Direcció: David Leitch
Intèrprets: Ryan Reynolds, Zazie Beetz,  
Josh Brolin
111min

BORG MCENROE

La pel·lícula explica la història de riva-
litat entre dues llegendes del tenis: el 
suec Björn Borg i el nord-americà John 
McEnroe. Es tracta d'un enfrontament 
llegendari que va culminar en una gran 
final de Wimbledon l'any 1980.
Direcció: Janus Metz Pedersen
Intèrprets: Sverrir Gudnason, Shia La-
Beouf, Stellan Skarsgard
103min

LAS ESTRELLAS DE CINE 
NO MUEREN EN LIVERPOOL

L'any 1981 un actor es veu obligat a aco-
llir a casa seva i a cuidar a una examant: 
una gran actriu guanyadora d'un Òscar. 
Conviure els farà reviure l'experiència 
de l'amor apassionat que havien sentit.  
Direcció: Paul McGuigan
Intèrprets: Annette Bening, Jamie Bell,  
Julie Walters
106min

LEAN ON PETE

En Charlie Thompson és un jove a qui el 
seu pare ha abandonat. Amb un cavall 
de carreres robat, emprèn un viatge 
perillós per trobar la seva tieta a la qual 
fa anys que no veu i formar així una 
nova llar.
Direcció: Andrew Haigh
Intèrprets: Charlie Plummer, Travis Fim-
mel, Steve Buscemi
121min

EL TALLER DE ESCRITURA

L'Antoine va a un taller d'escriptura amb 
un grup que ha estat seleccionat per 
escriure una novel·la amb l'ajuda d'una 
famosa escriptora. Preocupat per la 
societat actual i no pel passat, Antoine 
xocarà amb el grup i l'escriptora.
Direcció: Laurent Cantet
Intèrprets: Marina Foïs, Matthieu Lucci,  
Florian Beaujean
114min

SANSÓN

Després d'haver perdut l'amor de la seva 
vida, un jove d'origen hebreu amb una 
força desmesurada defensa al seu po-
ble amb convenciment. Està disposat a 
sacrificar-ho tot per venjar al seu amor, 
al seu poble i al seu Déu.
Direcció: Bruce Macdonald
Intèrprets: Jackson Rathbone, Billy 
Zane, Taylor James
109min
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Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959

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

8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 PICALLETRES
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
13:00 HOQUEI EN JOC
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 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

Dilluns 21
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 CALIDOSCOPÌ
10:00 SET DIES
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 LA CONVERSA
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 SET DIES
16:00 LA CONVERSA
16:30 CAMINANT x CATALUNYA
17:00 CALIDOSCOPI
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 BA-BA
18:30 EN JOC

Dissabte 19
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 THE WEEKLY MAG
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 DE TEE A GRENN
14:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:30 TRAÇ DE CULTURA
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 EL CLUB DELS POETES  
 MORTS. EL CÀSTING
21:00 PICALLETRES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TRAÇ DE CULTURA
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 TOT JAZZ
23:30 CICLE JAJAJAZZ
 Avui: Ivó Oller
1:00 ÚNICS
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 20
7:00 SOM MEDITERRANIS
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 23
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 PICALLETRES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TERRITORI CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONETIC.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 24
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 25
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 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

19:00 BEN TROBATS
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 EN JOC
22:00 JOSEP PALAU I FABRE. 
 RETRAT CUBISTA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 ÚLTIMA SESSIÓ
1:00 CALIDOSCOPÌ
1:30 SET DIES
2:30 CAMINANT x CATALUNYA
3:00 LA CONVERSA
3:30 TELÓ DE FONS
4:00 TERRITORI CONTEMPORANI
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 SOM MEDITERRANIS

Dimarts 22
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 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 x CATALUNYA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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És temps de 
patata nova!
Gastronomia: Laia Mulà

 Ara que ja hem entrat al mes de 
maig, ha arribat el moment de menjar 
un producte de temporada de pri-
mera: la patata nova. Es tracta d’un 
tipus de patata que es conrea a la 
comarca del Maresme i que és, per 
tant, un producte de proximitat del 
qual no es pot prescindir. 

La patata nova és aquella que es cull 
fresca, quan la planta de la patata ha 
assolit el màxim desenvolupament i 
encara no s’ha pansit. És per això que 
conserva totes les seves propietats i 
nutrients, que conté molta aigua al 
seu interior i que és menys calòrica.

La cuina
Es tracta d’un tipus de patata amb 
molta aigua que és ideal per a bullir. 
El resultat és una patata dolça i de 
bon sabor que es pot menjar amb 
receptes com, per exemple, el trinxat 
o la tradicional patata i mongeta ten-
dra, entre molts altres. També es pot 
fer fregida pel seu intens gust però, 
cal mencionar, que el resultat pot ser 
una mica tou per la gran quantitat 
d’aigua que conté aquesta patata.

Producte de casa!

Durant el maig i el juny es pot 

gaudir de les primeres collites 

de patata del Maresme, 

un producte dolç i que conserva 

totes les propietats

taulataulaA taulataulataula
Producte de casa!Producte de casa!

taula
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LA PATATA NOVA

El conreuEl conreuEl conreu

TRADICIÓ MARESMENCA

Segons explica l’agricultor Jaume Burgués, les pata-
tes noves que ara podem consumir van ser plantades 

a principis de gener. Després de quatre mesos crei-
xent, ara les cullen i la posen a la venda com un dels 

productes de proximitat estrella a la comarca. 
La patata nova es cull quan la planta encara és viva, 
fet que provoca que conservi els seus nutrients i que 

contingui una gran reserva d’aigua.

Quan una patata es cull en un moment de més 
maduresa, sol tenir més fècula de patata i menys 
aigua. En Jaume Burgués explica que això és així 

perquè la planta de la patata ja ha mort i el tuber-
cle va perdent aigua sota terra. Assegura, però, que 
la patata madura també és un producte de primera 
qualitat i ideal per a altres tipus de plats per la seva 

consistència més carnosa i dura.

Hi ha diversos productes agrícoles amb especial 
tradició a la comarca com són la maduixa i el pèsol, 
per exemple. Durant una època, però, la patata de la 
zona va ser un producte estrella que s’exportava a 

Anglaterra, la denominació d’origen ‘Mataró potatoes’. 
El cultiu de patata des de principis fi ns a mitjans del 

segle XX va ser, doncs, molt potent a la comarca i molt 
benefi ciós pels pagesos.

núm.1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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nanferreres

fresisui13

guanya
el premi de
mueta

"Tast i maridatge"

sorbetedemofl ete

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Tres en raya"

sergimen

guanya
el premi de
el quiosc

"Una mica d'Itàlia"

letimartinez_

guanya
el premi de
espinaler

"Ensalada de bogavante al vinagre 
de sidra"

guanya
el premi de
LA BOHEME

"Mató de Montserrat"

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 4 premis més!

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

etiquetar-les amb #totataula 

Aprofi ta l'etiqueta per fer públics els teus tre-
sors culinaris, compartir receptes o descober-
tes i fer créixer la comunitat iger #totataula

*És imprescindible seguir l'instagram del 
@totmataro per optar als premis

AA taula
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ESCALIVADA A
LA BRASA AMB
ANXOVES DEL

CANTÀBRIC
Gaudeix del nos-
tre menú de mig-

dia entre semana, de 
13 a 16h. Cuina d’elabo-
ració i de proximitat! 
Menú no apte per celíacs

RECOMANA:RECOMANA:

ESPINALER

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

Ingredients
• 1 tassa d‘avellanes

• 1 tassa de nous

• 1 tassa d‘escates de coco

• 1/2 tassa de llavors de carbassa

• 1/2 tassa de llavors de gira-sol

Elaboració
1. Preescalfa el forn a 220ºC.

2. Barreja tots els ingredients, a excepció del coco, 
i trosseja’ls una mica amb un processador d’ali-
ments o un ganivet.

3. Si vols afegir-hi espècies i/o endolcidor, posa-ho 
tot en un bol i barreja-ho bé ajudant-te d’una cu-
llera de fusta.

4. Estén-ho sobre una safata de forn, abaixa la 
temperatura a 180ºC i enforna-ho uns 5 minuts, 
remena-ho i enforna-ho 5 minuts més o fins que 
la massa estigui cruixent i daurada.

5. Retira la safata del forn i deixa-ho refredar.

6. Afegeix-hi escates de coco (també poden ser 
baies de goji o encenalls de cacau…) i guarda la 
granola en un pot hermètic.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

GRANOLA SENSE
CEREALS

Granola sense cereals, amb fruita seca, llavors i 
escates de coco, que podràs combinar amb una 
beguda vegetal, fruita del temps o iogurt. La idea 
d’aquesta granola és descobrir una base perquè tu 
puguis deixar-te portar per la teva intuïció i afegeixis 
els ingredients que tinguis en el teu rebost com es-
pècies, flocs, ratlladura de llimona o taronja, endol-
cidors ecològics, etc.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

4

Aquesta curiosa aplicació l'han desenvolupat en 
conjunt dietistes i pares de família, preocupats 
per l'alimentació dels seus fi lls.  El seu funciona-
ment és molt senzill, mitjançant un programari 
el codi de barres de qualsevol aliment apareix la 
informació d'aquest producte, explicada sense 
tecnicisme d'una forma senzilla i clara. 

L'App útil!
FOODUCATE

RECEPTA VERITAS 1821 reco.indd   2 16/05/2018   16:38



Els certificats originals de la universitat russa

La Marina Fedorova Orejo és una ma-
taronina de 48 anys. Pel cognom és 
evident que no és nascuda aquí, però 
ja fa 17 anys que viu a Mataró. I 22 

que va arribar a Catalunya, on abans va viure a 
Prats de Lluçanès, Bagà i Igualada. La Marina 
és enginyera de camins, canals i ports però per 
culpa d'un error en l'homologació del títol no 
ha pogut obtenir mai, a l'Estat espanyol, el re-
coneixement del seu nivell d'estudis i les seves 
competències professionals. Ja fa 22 anys que 
ho intenta. Sense èxit.

La història de Fedorova té tints de novel·la. La 
Universitat Estatal Politècnica de Sant Petersburg 
és germana de la Politécnica de Madrid i en aquest 
prestigiós centre es va llicenciar. Enginyeria de ca-
mins, canals i ports. Especialitzada en enginyeria 
sanitària ambiental, tota la referent al cicle inte-
gral de l'aigua. El seu títol original és del 1990, fa 
28 anys. La legislació russa obligava als estudiants, 
per completar la titulació, a exercir durant tres anys 
treballant. Així ho va fer. Quan el 1996 la Marina ve 
a viure a Catalunya ja ha treballat, d'acord amb el 
nivell estudiat, al seu país natal. Una carrera com 
la seva, de cinc anys d'estudiar i tres més de feina, 
propicia un perfi l professional demandat. No li costa 
de trobar feina a casa nostra, però una constructora 
en la qual treballa li fa el primer avís. Li han donat 
gat per llebre.

Arribada a l'Estat espanyol, el primer que fa 
Fedorova és buscar el reconeixement del seu títol. 
Al Ministeri d'Educació, delegació de Barcelona, pre-
senta la documentació. Còpia manuscrita i traduïda 
del rus. La resposta del Ministeri, que ella dona, la 

20 anys sense   
reconeixementREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Cugat Comas

Una mataronina lluita per la correcta 
catalogació dels estudis cursats a Rússia

Tot reportatge russa.indd   2 16/05/2018   19:02



  

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

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

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

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
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Respon que "sí" 
quan se li pregunta 
si l'origen rus pot 
haver estat el motiu 
del seu cas

Marina Fedorova ha obert una petició a change.org perquè revisin el seu cas

classifi ca com a enginyera tècnica d'obres públiques. 
Se'n refi a i fa la paperassa. Poc temps després veurà 
que aquesta translació del títol és un error.

La professional entra a treballar a l'Agència Catalana 
de l'Aigua. L'òrgan públic l'alerta. Segons el Ministeri 
té uns estudis de diplomada, de tres anys de carrera, 
no pas dels cinc més tres que ha cursat. Fedorova 
inicia el camí de recursos que la duu fi ns als nos-
tres dies, sense èxit. "El que em diuen és que amb 
la catalogació feta pel Ministeri no puc exercir del 
que sóc, no puc signar projectes ni aspirar a con-
cursos públics. Ja em costava trobar feina essent 
una dona al món de la construcció i a sobre em vaig 
trobar amb aquest error del Ministeri". Comença el 
laberint burocràtic.

Reclamant sense èxit

Des de llavors, la Marina ha intentat per tots els mit-
jans, i sense èxit, que el reconeixement correcte del 
nivell d'estudis es fes ben fet, però ha estat incapaç 
de trobar cap gest del Ministeri més enllà d'un do-
cument, que també ensenya, que la reconeix com a 
llicenciada però no diu de quina especialitat: "a l'ho-
ra de buscar feina és com no tenir res"; es lamenta. 
Mai ha pogut exercir a Catalunya d'acord a la seva 
formació tot i que reconeix que alguna vegada ho 

ha fet "d'estranquis, i en empreses que tenien una 
enginyera superior a preu de diplomada". 

La paperassa que ha hagut de fer i presentar la 
mataronina en tots aquests anys, en desenes de re-
cursos i instàncies, no te l'acabes. "Des del primer 
moment al Ministeri  vaig veure clar que defensaven 
aquell error davant de tot. Van arrossegar literalment 
l'expedient durant dos anys dins el Ministeri i llavors 
van fer un informe desfavorable, perquè deien que 
més d'un 45 per cent de les assignatures que havia 
fet a Rússia no concordaven amb les d'aquí". Així 
creen un segon topall.

La Universitat de Sant Petersburg ha emès re-
coneixements dels estudis cursats o ha facilitat 

Reportatge
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continguts dels programes cursats. La Marina ha 
presentat el 90 per cent dels continguts estudiats: 
"demostro clarament que l'excusa del 45 per cent del 
contingut no s'aguanta per enlloc", explica. A més, 
afegeix que "hi ha una despesa de temps i de petits 
pagaments entre enviaments, missatgeria, taxes o 
instàncies, realment desesperant". Finalment li ofe-
reixen una solució: sol·licitar la convalidació a una 
universitat espanyola del títol d'enginyera superior.  
16 anys després de llicenciar-se. "És una trampa 
perquè les universitats són molt reactives a això. Et 
poden dir que no tenen plaça, cada universitat tira 
de criteri diferent i totes es remeten a l'informe del 
Ministeri i em diuen que he de cursar dos terços de 
l'enginyeria, són dos o tres anys més". Ho intenta a 
Madrid, universitat agermanada amb la russa, però 
se la treuen de sobre. 

Opció de denúncia?

La Marina s'ha plantejat denunciar el cas per la via 
judicial però un advocat li va desaconsellar. "El sistema 
públic, en aquest cas de les universitats i el Ministeri 
es defensen entre els diferents actors". Ni l'entrada 
del conveni de Bolonya –que avança teòricament cap 
a l'equiparació de títols– no va canviar la situació de 
la mataronina nascuda a Rússia. Reconeix que ja la 
coneixen a les delegacions del Ministeri de Barcelona 

i Madrid i fins i tot reconeix que algun funcionari li 
ha reconegut que té raó. Però la situació segueix 
essent la mateixa.

De l'error inicial d'equiparació penja tot el cas. 
"Es van equivocar, no ho reconeixen i durant dues 
dècades prefereixen defensar-se sense rectificar. 
No els dona la gana reconèixer l'error i tenen tot 
l'armament burocràtic destinat a defensar el seu 
propi error, és desesperant". 

Proteccionisme professional

Fer pressió pública és un dels pocs extrems que li 
queda. Per això va obrir una petició a la coneguda 
web change.org i el Ministeri, ràpidament, li va tor-
nar a obrir la porta a presentar recursos pel mateix 
laberint administratiu on porta temps encallada. El 
cas de Fedorova, però, té tots els números per no 
ser l'únic. "Em diuen que hi ha molts casos de gent 
que no té el títol ben homologat, trobo sorprenent 
que hi hagi més casos així i aquí no passi res", expli-
ca. I encara més en un país sacsejat per l'escàndol 
de Cristina Cifuentes. 

Marina Fedorova porta anys buscant feina però li 
resulta difícil sense el reconeixement dels seus estu-
dis reals. Un quart de segle després de llicenciar-se 
no pot exercir. "No em puc col·legiar, no tinc accés a 
les ofertes de feina del col·legi, no puc exercir com 
a enginyera de camins, no puc signar projectes". 
El seu és un àmbit professional amb alta demanda 
professional però ella no hi té accés. Per un error 
del Ministeri de l'època de les pessetes. Reconeix 
que pràcticament ja ha perdut l'esperança i respon 
taxativament amb un "sí" quan se li pregunta si 
creu que pel fet de venir de Rússia ha tingut més 
problemes. I apunta a un motiu subjacent al seu cas, 
tants anys de preguntar-se el perquè del seu cas: "jo 
tinc clar que hi ha molt proteccionisme en relació a 
l'enginyeria de camins. El meu cas podria ser mala 
praxi, però és evident que en aquest país una figura 
com l'enginyer de camins ha gaudit d'un nivell i una 
importància que la feia intocable, reservada pels 
formats a Espanya. Arribo a pensar que em van mal 
informar intencionadament. Per ser dona, per ser 
russa, pel que fos", afirma. "Tot i que potser també 
és ineptitud, veient com funciona l'administració", 
acaba reblant. No sap quina de les dues causes és 
pitjor. La conseqüència és un cas que porta un quart 
de segle arrossegant. 

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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Teló amunt per ‘Els Miserables’ de la Sala
Arriba per Fires aquest gran espectacle amb direcció escènica de Joan Peran i amb 
una orquestra en directe dirigida per Àngel Valverde

Espectacles: Redacció

 Un dels musicals més coneguts arreu de món, 'Els 
Miserables', s'estrena aquest cap de setmana a l'es-
cenari de la Sala Cabanyes. El muntatge, en el qual 
hi participen més de 200 persones desenvolupant 
funcions diverses, compta amb una orquestra en 
directe formada per una quinzena de músics i amb 
vora de 60 intèrprets. Sota la direcció escènica de 
Joan Peran i direcció musical d'Àngel Valverde, hi 
ha previstes un total de 10 representacions entre el 
19 de maig i el 17 de juny.

Per fer realitat aquest gran musical, la Sala Cabanyes 
ha treballat en una escenografia que trasllada l'es-
pectador a la França de principis del segle XIX i en 
elaborar més de 900 peces de vestuari per al reparti-
ment. Sota la direcció coreogràfica i dels moviments 
d'escena de Cristina Castellà i amb la producció de 
Diana Pagès, el muntatge s'estrena aquest dissabte 
dia 19 de maig a les 21h del vespre.

Una història complexa
Basat en la novel·la de Victor Hugo, l'obra explica 
la història de Jean Valjean (interpretat per Ferran 

Camps), un home que passa 19 anys a la presó per 
haver robat un rosegó de pa. Quan surt de la presó, 
intenta refer la seva vida amb una nova identitat i 
esdevé l'alcalde del municipi de Montreuil, on es 
creua amb Fantine (Coral Consegal), una obrera que 
li demana que cuidi la seva filla, Cosette. Passen els 
anys i la situació política i social a França empitjo-
ra. Els joves, representats per Màrius (Arnau Fadó) 
i Enjolràs (Gerard de Diego), inicien una revolta 
per recuperar els valors de la Revolució Francesa. 
Màrius s'enamora de Cosette (Maria Codony / Mireia 
Federico) i no s'adona dels sentiments d'Eponi-
ne (Júlia Plaza), la filla dels extravagants hostalers 
Thénardier (Mia Castellví i Eva Canals). Mentrestant, 
Valjean continua sent perseguit per l'inspector Javert 
(Genís Mayola), un antic oficial de presons que està 
convençut que la gent no canvia i que un lladre sem-
pre torna a delinquir.

El musical es va estrenar a París l'any 1980 i cinc 
anys més tard va assolir fama mundial als teatres de 
Londres. Actualment és el segon muntatge teatral 
que fa més temps que es representa a la capital bri-
tànica. S'ha representat a desenes de països, traduït 
a 22 llengües i la pel·lícula va guanyar tres Òscars.

Jordi Molins 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Els Miserables és un 
dels musicals més 
coneguts, sobretot 
arran de l'adaptació 
al cine
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 Segons el Col·legi Oficial de Gestors Administratius 
de Catalunya el 30% dels esborranys de la declara-
ció de la renda que els contribuents reben per part 
de l’Agència Tributària són erronis. És a dir que si 
acceptem l’esborrany que ens envien amb un clic 
hi ha un 30% de probabilitats que la declaració que 
estem presentant estigui malament. Això denota la 
necessitat que tenim d’avaluar amb més profunditat 
que mai la correcció de l’esborrany. Addicionalment 
aquest 2017 l’Agència Tributària ha desplegat una 
aplicació per telèfons mòbils, en la qual es dona 
l’opció al contribuent a aprovar la declaració de la 
renda a través d’un clic. Revisar l’esborrany de la 
declaració de la renda pot resultar laboriós si afe-
gim la dificultat de fer-ho a través d’una pantalla de 
telèfon mòbil les possibilitats que se’ns passi alguna 
deducció a la qual tenim dret augmenta de manera 
considerable.

En aquest sentit, les principals deduccions que cal 
recordar i han d’estar plasmades en el nostre es-
borrany són les deduccions per compra o lloguer 
d’habitatge habitual.

Deducció per compra d'habitatge habitual.
La deducció per compra d'habitatge habitual es va 
eliminar el 2013 per a les noves compres, però es 
va mantenir pels contribuents que van adquirir la 
seva casa abans d'aquesta data. Per a ells, s'esta-
bleix un règim transitori que els permet continuar 
practicant la deducció en les mateixes condicions 
que venien fent-ho.

Deducció per lloguer d'habitatge habitual. 
La reforma fiscal va suposar la desaparició de la 
deducció per lloguer d'habitatge habitual per a tots 
els inquilins que van signar un contracte a partir de 
2015. Se suprimia així el previst en l'article 68.7 de 
la Llei de l'IRPF però es va establir un règim trans-
itori que permet, als contribuents que tinguessin 
un contracte d'arrendament anterior a 1 de gener 
de 2015; que, en relació amb aquest contracte, ha-
guessin satisfet amb anterioritat a aquesta data 
quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual; i 
que haguessin tingut dret a la deducció pel lloguer 
d'aquest habitatge en exercicis anteriors, seguir 
gaudint d'aquesta deducció d'acord amb el regulat 
en la Llei d'IRPF vigent a 31 de desembre de 2014.

A Catalunya es manté la deducció pel lloguer de 
l’habitatge habitual, del 10% de les quantitats sa-
tisfetes amb el límit de 300 euros anuals en el cas 
de contribuents que tinguin 32 anys o menys, hagin 
estat a l’atur més de 183 dies, tinguin un grau de dis-
capacitat superior al 65%, o siguin vidus i majors de 
65 anys, i a més a més, tingui una base imposable 
general i de l’estalvi inferior a 20.000 euros, i que les 
quantitats satisfetes com a lloguer excedeixin en un 
10% dels rendiments nets del contribuent.

Arrendaments d’habitatges
Per a l'arrendador, es manté la reducció del 60% per 
als rendiments que li genera el lloguer. Desapareix la 
reducció del 100% quan l'inquilí té menys de 30 anys.

El 30% dels esborranys de la declaració 
de la renda són erronis
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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

Més de 100.000 turistes a Mataró
La ciutat va superar aquest llindar per primer cop el 2017, 
amb un 56 per cent d’estrangers

Economia: Redacció  

  L’aposta mataronina pel turisme 
va reeixint. Els hotels i el càmping 
de la ciutat van superar per prime-
ra vegada a la història el llindar dels 
100.000 turistes. Concretament, 
es van allotjar als establiments 

de la ciutat 102.677 visitants (un 
16,7% més que el 2016), el 56% 
dels quals són estrangers i el 44% 
espanyols. Pel que fa al nombre de 
persones que s’han dirigit als dos 
punts d’informació turística de la 
ciutat, ha augmentat en un 26,7%. 

L’Ofi cina de Turisme de 

l’Ajun tament va atendre 8.934 vi-
sitants i, el nou punt habilitat a la 
Nau Cabot i Barba durant els me-
sos de juliol i agost, en va atendre 
3.271. Pel que fa a la procedència, 
el 35% de visitants atesos són es-
trangers, percentatge que s’enfi -
la fi ns al 70% en el cas de Cabot i 

AMB EMPENTA
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50 joves en el campament 
d’innovació
Alumnes del Thos i Codina i l'Escola Pia proposen 
solucions per al front marítim mitjançant l'esport adaptat

Innovació: Redacció 

  El passat dijous 3 de maig va te-
nir lloc la primera edició del cam-
pament d’innovació, una inicia-
tiva que té lloc entre l’IES Thos i 
Codina i l’Escola Pia Santa Anna 
de Mataró. Durant les jornades, els 
grups van comptar amb el suport 
de mentors de l’àmbit universitari 
amb experiència i formació em-
prenedora. La proposta que es va 
emportar el reconeixement del 
jurat i la possibilitat de mantenir 
contacte amb l’empresa, va ser la 

idea de posar en marxa campa-
ments de rehabilitació. En segon 
lloc, el grup B-route també va re-
bre un reconeixement.

El front marítim i l’esport 
adaptat
El repte es proposa donar contin-
gut al front marítim de Mataró mit-
jançant l'esport adaptat. D’aquesta 
manera es poden treballar la pro-
moció i la identitat de la ciutat, així 
com la salut, tot sota el paraigua 
de l'economia social i solidària.

· Anticipo venta propiedad · Aceptación herencias
· Stop embargos o remates

· Dinero para Negocios, reformas, lo que necesites
· Gestión profesional inmobiliaria

IMPULSA TU LIQUIDEZ
DE 6.000€ A 500.000€ EN 48H

SÓLO CON GARANTÍA DE PROPIEDAD

671 322 518       935 476 427       hola@impulsing.es

IMPULSA TU LIQUIDEZ

Barba. Pel que fa a la procedència 
del públic estranger, un 41% són 
francesos; un 17% del Regne Unit 
i un 10% d’Alemanya.  

Truisme cultural, el reclam
Les principals motivacions per 
segments són el turisme cultural 
(52%) i les compres (18%). Les ru-
tes i visites guiades han registrat 
8.970 usuaris, que les han valora-
des amb un 9,47 sobre 10. De fet, la 
cartera de rutes i visites guiades és 
el principal punt d’interès (19%), 
seguit de la Capella dels Dolors 
(9%). Les rutes audioguiades han 
registrat 808 usuaris.

A Alemanya a la recerca de 
nous turistes
Mataró es promociona de for-
ma directa per primera vegada 
a Alemanya a la recerca de nous 
turistes. Si bé prèviament la ciutat 
maresmenca havia participat en 
la fi ra ITB de Berlín sota el parai-
gua de la Diputació de Barcelona, 
aquesta vegada ha participat en 
un workshop amb una trentena 
d’agències de viatge i tour opera-
dors que té lloc a Köln, a Colònia. 
La ciutat participa en aquesta ac-
ció directa juntament amb altres 
destinacions turístiques de la de-
marcació de Barcelona i sota la 
Gerència de Serveis de Turisme. 
Prèviament, la ciutat havia promo-
cionat la seva oferta a altres paï-
sos com Holanda, Bèlgica, Rússia, 
Bulgària i França.

Al mateix temps, durant els 
mesos de maig i juny, Mataró es 
promociona a esdeveniments 
sectorials estatals com la Fira 
Expovacaciones de Bilbao, el 
Mercat d’Escapades de Barcelona 
i la nova Family Experience de 
Girona, entre altres. Durant el 
2017, la ciutat va superar per pri-
mer cop el llindar dels 100.000 
turistes, el 56% dels quals van ser 
estrangers.
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Amb Empenta

Formació per a pares i mares amb el 
‘Créixer en família’
Arriba a Mataró aquest programa que es proposa brindar eines als pares i mares per 
tal de reforçar el seu paper educatiu de forma positiva

Educació: Redacció 

 'Créixer en família’ és el nom 
del cicle formatiu per a famílies 
del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies que ara arriba 
a Mataró. 

Els pares i mares del municipi 
que hi participin podran treballar 
el seu paper educatiu de manera 
positiva compartint experiències 
amb les altres famílies participants 
i amb l’ajuda d’un dinamitzador.

En aquesta ocasió, el cicle està 
dirigit a pares i mares d’infants de 
6 a 12 anys i, tot i que va comen-
çar al passat 8 de maig, encara 
compta amb places disponibles 
pels que vulguin inscriure-s’hi a 
través del correu creixerenfami-
lia@peretarres.org. La formació 
tindrà lloc cada dimarts de 10h a 
12h del matí fi ns al dia 12 de juny al 
Centre per a la Igualtat i Recursos 
per a les Dones, al Carrer de Cosme 
Churruca, 88.

6 sessions que són un èxit
‘Créixer en família’ és un dels pro-
grames públics dirigit a pares i 
mares més coneguts, el qual any 
rere any segueix obtenint resultats 
d’èxit. Segons les dades extretes de 
les valoracions dels pares i mares 
que han realitzat el cicle de 6 ses-
sions, el 93% dels que van assis-
tir-hi durant el 2017 ha realitzat 
canvis en l’educació dels seus fi lls 
i fi lles després de participar en el 
programa. A més, cal destacar que 

un 98% creuen que han fi nalitzat 
el cicle amb més recursos dels que 
disposaven abans de començar-lo.

155 cicles anuals pel territori
Aquesta iniciativa es realitza a di-
versos indrets del territori Català 
i, concretament, l’any passat més 
de 2.000 famílies van participar en 
algun dels 155 cicles anuals. Els ci-
cles estan repartits per 37 de les 42 
comarques catalanes. El programa 
està dissenyat en diferents formats, 
dividits per franges d’edat per a 
l’educació dels infants d’entre 0 i 
3 anys, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 
16 i de 16 a 18 anys. Contacte

Els col·lectius de mares i 
pares, i les entitats i 
associacions que hi 
estiguin interessades, 
poden sol·licitar que es 
realitzi aquesta formació 
enviant un correu 
electrònic a creixerenfa-
milia@peretarres.org

155

En total s'han fet 155 
cicles en els quals, l'any 
passat, hi van pren-
dre part més de 2.000 
persones

C. Sant Pere 31, Mataró

C. del Parc 48, Mataró

T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

ENS HEM
TRASLLADAT!
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700 PIMES s’estalviaran  
l’impost de societats 
Les empreses són majoritàriament fabricants de  
productes i sumen uns 10.000 treballadors en plantilla

Empreses: Redacció 

 PIMEC ha detectat que unes 
700 petites i mitjanes empreses 
maresmenques podrien arribar 
a estalviar-se centenars de milers 
d'euros amb l’impost de societats. 
La patronal conclou que més del 
90% de les petites i mitjanes em-
preses desconeixen les deducci-
ons fiscals que existeixen en les 
activitats de generar nous produc-
tes o millorar els seus processos 

productius, que poden arribar a 
suposar fins a un 59% d'estalvi en 
l'impost de societats. 

Cal destacar que aquest estalvi 
els pertocaria per la naturalesa de 
la seva pròpia activitat d'innovació 
empresarial.

Procés d'acompanyament
Davant aquest fet, PIMEC s'ofereix 
per acompanyar totes aquelles 
pimes del Maresme que generin 
nous productes o que introdueixin 

millores en alguna part dels seus 
processos productius. PIMEC es 
proposa ajudar-les a identificar 
totes aquelles activitats suscep-
tibles de deducció, generant la 
documentació necessària i oferint 
seguretat jurídica.

Unes ajudes governamentals
Les ajudes van ser introduïdes pel 
Govern per fomentar el canvi de 
model productiu i la millora de la 
competitivitat, tant en relació a la 
innovació tecnològica, com en la 
innovació en processos, productes 
o procediments. Cal remarcar que 
permeten deduir hores pròpies 
del personal, subcontractacions i 
col·laboracions externes, patents, 
entre d'altres.

Problemes de documentació
Des de PIMEC també han detectat 
un nombre destacat d'empreses 
del territori que no estan docu-
mentant correctament aquestes 
deduccions davant l'Administra-
ció. Això provoca en molts casos 
una pèrdua d’estalvi, un augment 
de les incidències derivades de la 
gestió, un creixement dels requeri-
ments i, en definitiva, que s’allar-
guin i es compliquin els processos.

C. Sant Pere 31, Mataró

C. del Parc 48, Mataró

T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

ENS HEM
TRASLLADAT!
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: 
MUÑECAS, juguetes antiguos, 
coches scalextrics, tebeos, co-
mics, álbumes, cromos, objetos 
religiosos, militares, vinos, licores, 
cajas de puros, tabaco, mecheros, 
plumas, bolígrafos, consolas, vide-
ojuegos, musica, cine, libros, restos 
de pisos herencias. Tasación justa. 
Pago inmediato 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  
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-CENTRE: Local en llo-
guer de 260m2 amb divisions 
fetes. Preu: 1.200€. Ref 5805 T 
93.798.00.50
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: Despatx en llo-
guer de 85m2. Zona Plaça Espanya. 
450€. Ref 5753 T.93.798.00.50
ALQUILO HABITACIÓN MATARÓ, 
parquing, WiFi. A chica 40 años 
aprox. con vehículo. 620.800.262

TRASPASSOS-LLOGUERS

VIA EUROPA. Local en lloguer o ven-
da de 176m2 amb zona d’ofi cines 
Informi’s Ref 6099 T.93.798.00.50

TREBALL

CAFETERIA LLAVANERES BUSCA 
cambrera. Experiència demostrable. 
Vehicle. mjosesalavives@gmail.com 
619.555.987 tardes
SE PRECISAN ENCARGADAS pa-
ra 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
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina
SEÑORA CUIDA SEÑORAS mayo-
res, lunes a viernes. Referencias. 
625.842.033 WhastApp
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, ayudante cocina, canguro. 
631.612.223
CHICA BUSCA TRABAJO por horas 
mañanas. 687.099.964
JOVE 22 ANYS. Disponibiitat tem-
porada d'estiu, amb possibilitat de 
treballar a temps parcial la resta de 
l'any. Experiència en restauració, 
magatzem i reposador. Responsable 
i seriós. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidar 
ancianos, canguro. 661.065.160
SE OFRECE CAMARERO fi n de sema-
na. Con experiencia. 698.670.152 Jose
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo 
interna. 600.617.649
CHICA BUSCA TRABAJO interina o 
externa. 637.263.838

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

REFORMES INTEGRALS DE LA LLAR

T 937 588 400
Via Europa 125, Mataró

sceimedina@gmail.com
sceiadriana@gmail.com

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals al millor preu. 
677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, REPA-
RACIONES, albañilería, electricidad, 
fontanería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.56.56.28 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp

núm. 1821 del 18 al 24 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!
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

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

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t
havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PROFESSIONALS

PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
JARDINERO. 664.317.196
DECLARACIÓ RENDA. CLÀUSULES 
sòl. Herències. Liquidació im-
postos compravenda. Impagats. 
93.038.13.98 / 609.782.438
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E l e c t r i c i ta t ,  A i g u a ,  G a s . 
669.067.869 /619.801.066. 
info@rtornay.es
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados 629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PALETA. 697.685.580  
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 16€/h. Presupuesto 
sin compromiso. www.zoly.es 
606.919.761
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim 
piscines, diposits de reg, manteni-
ments, autoritzats per el transport 
de residus (ADR), inspecció clave-
guerem. 93.750.20.71 /93.750.63.77

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç, problemes apre-
nentatge, tècniques estudi. 12€/h. 
Antònia 693.484.186

TAROT

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

Econòmics
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

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

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t

@totmataro
twitter.com/totmataro

CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
PATRICIA, sensual, buenas curvas, 
100 pecho, educada, elegante. 
Independiente. 698.624.767
DANA DIFERENTE 688.440.784
LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
NOVEDAD TRAVESTI LAIDY. 
Femenina. Morbosa. 656.464.173
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 48 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE CHINO. Zona Rocafonda. 
2 chicas. También a domicilio. 
688.019.808
NOVEDAD NORA  2 1  años. 
631.129.242
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
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Cultura: Laia Mulà

 Els Miserables és un dels 
muntatges més potents que 
s’ha fet a la Sala Cabanyes?
És un dels espectacles més grans 
que s’ha proposat l’entitat pel que 
fa al pressupost, estructura, per-
sones implicades, difi cultat del 
muntatge, sonorització i per l’or-
questra en directe, entre altres.

Com vas encarar la direcció 
d’un espectacle tan potent?
Fa uns dos anys que vaig començar 
a desglossar tot el que calia treba-
llar i a planifi car els timings amb el 
calendari. Llavors vam començar 
a treballar la part musical amb en 
Genís Mayola i, per altra banda, la 
traducció al català. Seguidament 
es va incorporar l’Àngel Valverde, 
director musical del muntatge, i 
vam treballar la música amb pro-
funditat. Al mes de febrer de 2017, 
quan ja comptàvem amb la tra-
ducció defi nitiva, vam obrir els 
càstings per escollir la companyia 

Joan Peran és el director d'Els Miserables, una obra que s’estrena aquest dissabte dia 
19 de maig a la Sala Cabanyes i que es podrà veure fins al 17 de juny  

d’actors i a l’abril vam començar 
els assajos.

Quin ha estat l’enfocament 
per portar-lo a escena?
El muntatge original està molt ben 
pensat perquè les escenes dures 
van seguides d’escenes més su-
aus, fet que manté l’equilibri de 
la història. Així l’hem pogut anar 
treballant per parts i l’espectacle ha 
anat agafant forma amb facilitat.

Quin ha estat el repte més 
destacat de plantejar-se Els 
Miserables?
Sens dubte el fet de coordinar les 
209 persones que participen del 
muntatge, a les que cal agrair l’es-
forç i les hores dedicades. A més, 
un altre repte era decidir l’estil, 
l’estètica i el color que volíem que 
tingués el muntatge i que els caps 
de cada àrea el captessin. Amb el 
treball conjunt amb vestuari, at-
trezzo, escenografi a, il·luminació 
i sonorització hem pogut treballar 
per obtenir aquest estil conjunt.

“El repte ha estat coordinar les 209 persones 
que participen en el muntatge"  

Joan Peran és el director del musical de Sala Cabanyes Jordi Molins 

Per què us vau decantar per 
tenir música en directe amb 
músics professionals?
En un primer moment teníem 
dues opcions paral·leles: la mú-
sica gravada o en directe. La Junta 
de la Sala Cabanyes va aprovar la 
proposta de disposar del so en 
directe, fet que ha permès que el 
resultat sigui més potent i agafi  
una brillantor especial. El cost de 
l’orquestra professional s’ha po-
gut assumir gràcies a un procés 
de mecenatge amb empreses de 
Mataró que han col·laborat amb 
publicitat i patrocini.

Les entrades s’estan venent a 
un ritme vertiginós. És proba-
ble que feu més funcions de 
les 10 previstes?
Tot i que encara no hem estrenat, 
els seients de platea gairebé estan 
plens cada dia. Les bones pers-
pectives de públic fan pensar en 
la possibilitat d’una pròrroga i una 
possible reposició de l’espectacle 
més endavant.

Cultura
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Música: Laia Mulà

 El dissabte 21 de juliol entre les 
17.30h de la tarda i les 5.30h del 
matí tindrà lloc una nova edició de 
les Dissantes, la festa organitzada 
cada any per la Fundació Maresme 
que enguany arriba a la sisena edi-
ció. Després de diverses edicions a 
l’espai Firal del Parc Nou, la festa 
canvia d’ubicació i se celebrarà a 
la platja del Varador de Mataró, 
espai que es proposa acollir un 
dels concerts més multitudina-
ris que s'hagi vist a les Dissantes, 
el de Txarango. Enguany la festa 
comptarà també amb la música de 
la cantautora Suu, Germà Negre i 
Mataró Rumba All Stars. A més, el 
punxadiscos Pawesome and Kieb 
omplirà l’escenari de bona música 
per cloure la jornada.

L’inici de les Dissantes 2018 
serà a les 17.30h amb l’organit-
zació d’activitats i jocs infantils. 
Seguidament, a les 20.30h del ves-
pre tindrà lloc la Flashmob i el 
sopar amb en Santi. Un cop so-
pats, serà el torn d'una Mataró de 
concerts: la nit començarà amb els 
temes de rumba, folk i funky de 

La platja del Varador també serà testimoni el 21 de juliol de Suu, Germà Negre i dels 
Rumba All Stars, que fan la cançó del 'Jo sóc com tu'  

la cantautora Suu, seguit del folk 
festiu de Germà Negre, un grup 
vingut de Banyoles. Txarango serà 
l’encarregat de continuar omplint 
de bona música a la nit, un grup 
que de ben segur reunirà públic 
de tota la comarca i que, segons 
els organitzadors de la festa, po-
drien portar vora 30.000 persones 
de públic de totes les edats. La nit 
continuarà amb els festius Mataró 
Rumba All Stars, un grup mataroní, 
i el Dj Pawesome and Kiev.

La cançó de la Flashmob
Com ja és tradició, cada any un 
grup de música catalana del mo-
ment s’encarrega de compondre 
una cançó sota el lema ‘Jo sóc 
com tu’ per a la fl ashmob de les 
Dissantes. Després que ho hagin fet 
grups com la Pegatina, Strombers, 
Bongo Botrako o els Catarres, en-
guany serà Mataró Rumba All Stars 
qui posarà música i lletra a la tra-
dicional Flashmob.

El canvi d'ubicació
Després de diversos anys organit-
zant les Dissantes a l'espai Firal 

Txarango tocarà a la platja per les Dissantes 

Foto promocional de Txarango, cap de cartell de les Dissantes 2018 Cedida 

del Parc Nou, enguany se celebra-
ran a la Platja del Varador perquè 
aquest espai proporciona la pos-
sibilitat d'un aforament il·limitat. 
La Fundació Maresme ha accedit 
a la proposta de l'Ajuntament del 
canvi d'ubicació, elecció que com-
porta certa incertesa entre els or-
ganitzadors per la novetat. De fet, 
expliquen que hauran de buscar 
la manera de proporcionar ombra 
als nens i nenes que participin en 
les activitats de tarda i que caldrà 
buscar una solució que faciliti l'ac-
cés a les persones amb discapaci-
tat física a l'espai pel públic dels 
concerts, el qual està fet de sorra.

Grup compromès

Txarango és un dels grups 
més populars del país i 
encapçalarà les Dissantes 
per segona vegada. El 
grup va donar la recapta-
ció en drets d'autor d'una 
cançó del darrer disc a la 
Fundació Maresme

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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Cultura: Redacció

  Amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus, que se celebra el 18 
de maig, i la Nit dels Museus del 
19 de maig, la Direcció de Cultura 
se suma a la celebració d’aquestes 
dues efemèrides obrint els prin-
cipals equipaments museístics i 
les sales d'exposició de Mataró 
al públic. Amb la participació del 
Museu Arxiu de Santa Maria i de 
la Fundació Iluro, els equipaments 
oferiran una visió diferent i més 
amena de les seves sales amb la 
celebració de 17 activitats per a 
tots els públics i ampliant l’horari 
d’obertura la nit del 19 de maig. Es 
tracta d'una celebració promoguda 
per l'ICOM (Consell Internacional 
dels Museus), la qual compta amb 
el suport del Consell d'Europa i la 
UNESCO i que té lloc sota el lema 
de 'Museus hiperconnectats: nous 
enfocaments, nous públics'.

Els equipaments que participen 
de la iniciativa són Can Serra, Ca 
l’Arenas i Can Marfà Gènere de 
Punt del Museu de Mataró, Can 
Palauet, la Nau Gaudí, la vil·la ro-
mana de Torre Llauder, la Casa Coll 

S'organitzen activitats i amplien els horaris dels diferents espais locals entre el 18 i el 
20 de maig per tal que el màxim de mataronins assisteixin a les exposicions i actes

i Regàs, el Museu Arxiu de Santa 
Maria i l’Ateneu de la Fundació 
Iluro.

Visites teatralitzades, espec-
tacles, dansa i molt més
Ja és la tercera vegada que se cele-
bren aquests actes amb una pro-
gramació gratuïta i aforament 
limitat compostos per visites te-
atralitzades, visites – concert, per-
fomances, visites guiades als equi-
paments museístics, espectacles, 
dansa i fi ns i tot propostes com un 
vermut a la romana a Torre Llauder 

El Dia i la Nit dels Museus de la ciutat 

La Fundació Iluro obre també els seus dos espais: l'Ateneu i la Casa Coll i Regàs Daniel Ferrer 

i una ballada de swing a Can Marfà.

Zona Intrusa 11
Una de les activitats de la Nit dels 
Museus serà la inauguració de l’ex-
posició relativa a l'11a edició de 
Zona intrusa que es podrà veure 
a Can Palauet fi ns al 10 de juny. 
És una iniciativa i producció del 
M|A|C (Mataró Art Contemporani), 
destinat a estudiants de 2n cicle de 
secundària i batxillerat per apropar 
l’art contemporani als joves amb 
l’objectiu de produir un espai de 
coneixement i experimentació.

La Vil·la Romana de Torre Llauder, entre els espais que obriran D.Ferrer 

Cultura
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Fotografia: Redacció

  El nom de Colita no és un qual-
sevol, més aviat al contrari. És el 
d'una de les grans autoritats de 
la fotografi a catalana contempo-
rània, protagonista d'una expo-
sició d'obligada assistència de la 
Fundació de La Pedrera que ara ar-
riba a l'Ateneu de la Fundació Iluro. 
Isabel Steva Hernández (Barcelona, 
1940), més coneguda per Colita, 
és un dels referents indiscutibles 
de la fotografi a catalana. Directa, 
sensible, sense prejudicis i crítica, 
la seva producció es defi neix, més 
enllà de l’estètica, pel seu sentit 

La mostra 'Colita, perquè sí' que es pot visitar a l'Ateneu fins a Les Santes, 
la conformen més d'un centenar d'instantànies de la famosa professional  

de l’ètica i del compromís, tant 
professional com social.

La seva obra, no és simplement 
un document de la realitat, sinó la 
projecció de les seves experiències 
i opinions. Allunyada de l’artifi ci i 
de tota pretensió artística, confor-
ma un corpus vital que recull mig 
segle de la nostra història recent. 
El seu temperament, criteri ferm 
i claredat d’idees impregnen tot el 
seu treball, on les fronteres entre 
encàrrecs professionals i sèries 
personals sovint es dilueixen.

Personalitats i altres passions
La mostra la componen més d’un 
centenar de fotografi es, des de 

Exposició obligada d'un referent de la fotografia 

L'exposició 'Colita, perquè sí' es pot visitar a l'Ateneu de la Fundació Iluro Daniel Ferrer 

Carmen Amaya a Orson Wells, pas-
sant per Gabriel García Márquez 
o Joan Manel Serrat, alguns dels 
amics de la fotògrafa que es po-
dran veure a l’exposició. 

“Colita, perquè sí!” presenta més 
d’un centenar d’imatges i docu-
mentació gràfi ca diversa que ofe-
reix una retrospectiva completa de 
la seva obra i posa de manifest la 
versatilitat del seu treball a través 
de la seva mirada carregada d’in-
tenció i humor: des del món del 
fl amenc a la lluita feminista, el 
cinema, la Nova Cançó, la Gauche 
Divine, el món de l’espectacle o la 
vida a la seva ciutat de tota la vida, 
Barcelona.

L'exposició

Es podrà veure a la sala 
d’exposicions de l’Ateneu 
de la Fundació Iluro, des 
del 10 de maig fins al 29 
de juliol de 2018, en la que 
serà la darrera oportunitat 
de veure l’exposició que 
es va mostrar a 
La Pedrera l’any 2014

Serà la darrera ocasió que es podrà veure després de 4 anys D.Ferrer 

núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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Música: Laia Mulà

 El cantautor Joan Lorente de-
buta amb ‘Punt de Partida’ (Auvi 
Records), el seu primer disc en 
solitari que representa un inici, 
un llançament i, en defi nitiva, tor-
nar a començar. Per Lorente és un 
nou camí en la música que sem-
pre l’ha acompanyat. Amb un so 
fresc, melòdic i enèrgic, ‘Punt de 
Partida’ arriba amb cançons plenes 

El mataroní debuta amb ‘Punt de Partida’ i continua la seva trajectòria 
com a cantant del grup Leds  

d’històries personals on les lletres 
neixen de l’esperança, de la for-
ça, l’amistat i sobretot de l’amor. 
Els temes es proposen traslladar a 
tothom la idea que sempre és bo 
tornar a començar.

El mataroní Joan Lorente pre-
senta el primer disc català en for-
mat USB, una manera innovadora 
que arriba directament des dels 
Estats Units i que deixa de banda 
el format CD tradicional. El disc 
es pot adquirir en format targeta 
USB, fet que permet escoltar la 
seva música en dos formats (.mp3 
i .wav), afegir-hi el videoclip, la 
imatge de la portada del treball i 
dos continguts extres.

Lorente ja ha publicat el 

Joan Lorente fa el primer disc català en USB 

Joan Lorente fa el seu 'Punt de Partida' com a cantautor Cedida 

videoclip de la cançó ‘Crida’, el 
primer single d’aquest primer àl-
bum en solitari del cantautor. El 
videoclip va ser enregistrat a diver-
sos espais d’Alella com la plaça de 
l’Església o Can Jana.

Una desena de col·laboracions
La gravació de ‘Punt de Partida’ s’ha 
fet als estudis de Groove Factory 
Studios situats a Cardedeu i a 
Tinyroom de Mataró. Tot el tre-
ball ha comptat amb la produc-
ció de Nico Canet i una desena de 
músics col·laboradors. Finalment 
el treball ha estat mesclat a Wheel 
Sound Studio de Cerdanyola del 
Vallès i masteritzat a Ultramarinos 
Mastering de Barcelona.

Leds continua

El grup de música mata-
roní Leds ha comptat des 
dels seus orígens amb 
Joan Lorente a la veu i la 
guitarra. La formació ja 
ha publicat dos àlbums 
al llarg de la seva trajec-
tòria, els quals es titulen 
‘Ningú com tu’ i ‘Racó’. 
Joan Lorente continua-
rà al capdavant d’aquest 
grup mentre impulsa, 
paral·lelament, el seu pro-
jecte en solitari com a 
cantautor.

El disc, en l'innovador format USB Cedida 

Cultura núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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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)

Consultes relacionades amb l'eco-

nomia. A causa de l'estrès, menges 

massa ràpid i el teu aparell digestiu 

es pot ressentir una mica. T'anirà bé 

practicar hàbits de relaxació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Dones voltes al futur. Deixes de mirar 

enrere per projectar-te en objectius 

personals. La casa pot ser un tema 

d'interès i poses energia en procu-

rar-te un mínim de confort.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Estàs més sensible i la parella o altres 

persones poden posar-te en alguna 

situació incòmoda. No dubtis en do-

nar a conèixer el teu malestar si vols 

que les coses s'arreglin.

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

Et mostres més calculador del que és 

habitual i fins i tot vigiles algú de qui 

sospites activitats en contra la teva 

persona. No t'obsessionis, segueix 

amb la teva vida.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Amb l'entrada d'Urà a Taure, trànsit 

que durarà uns anyets, els nadius 

del teu signe viuran situacions im-

previstes i així podran, per fi, sortir 

de la zona de confort.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Agafes seguretat en el terreny pro-

fessional després d'unes setmanes 

de reflexió. Ara saps millor cap a on 

vas i on pots posar energia. Amb 

paciència has assolit alguns reptes.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Poses tota la teva energia en seduir. 

T'has posat un objectiu i no tens in-

tenció de deixar-ho córrer. Compte 

amb la gelosia, si no ho controles, 

pots espatllar la situació.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Amb Urà a Taure entres en un període 

d'uns anys que tot agafarà un ritme 

diferent. Potser ha arribat el moment 

de pensar en assumptes materials i 

canviar hàbits insans.

Bessons (21/5 al 21/6)

Felicitats, arriba el teu moment de 

fer anys i renovar energies. Estudis, 

viatges i mobilitzar alguns assump-

tes sentimentals, són algunes de les 

coses que t'il·lusionen.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

A hores d'ara potser t'havies fet a 

la idea que ja no augmentaria la fa-

mília però ara les coses poden can-

viar i s'obren possibilitats que aviat 

sigueu un més.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Sents que algunes coses no acaben 

de marxar però potser ja has entès 

que has de tenir paciència. Practicar 

la prudència també t'ajudarà, sobretot 

pel que fa a l'economia.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Un assumpte domèstic de les darre-

res setmanes va arribant a la seva 

fi o està en vies de solució. Et ve de 

gust canviar d'aires i tornar a un lloc 

molt especial per a tu.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Originari de Burundi, Bimeni no 
és aliè a la violència que ha hagut 
de suportar durant tants anys tota 
la regió i els seus habitants. Aquest 
fet que l'ha marcat com a persona 
i com a artista es transmet perfec-
tament en cançons com 'Slow Me' 
o 'Free me'. 

El groove del de  Burundi
Bimeni té un estil molt propi i ca-
racterístic que ha anat forjant al 
llarg del seu recorregut, que va co-
mençar gràcies a la seva motivació 
i empenta que el van portar de ser 
un músic autodidacta fi ns a tocar 
en clubs de música autèntica de
Londres.  Després de setmanes a 
l'estudi, arriba a Mataró juntament 
amb la banda The Blackbelts una 
banda que camina amb un gro-
ove particular i ben autèntic. El 
projecte, nascut a les entranyes 
de Tucxone Records, promet por-
tar-nos a un viatge on la música 
pura de Bimeni camini al costat 
del ritme dels The Blackbelts. | Red

 Posin la catifa vermella o, potser 
millor, que sigui de color negre. 
Arriba a Mataró JP Bimeni, el nou 
rei del soul arriba a la Sala Clap per 
al que serà el tercer concert de la 
programació de músiques negres 
de Mataró, el Black Sounds.  Com 
passa amb la resta de grups inclo-
sos dins el cicle, és probable que el 
nom pugui resultar conegut només 
per una minoria. En l'era d'Spto-
tify n'hi ha prou amb poca estona 
per descobrir l'abast de l'intèrpret 
i la importància d'aquest concert.

JP Bimeni traspuen emoció i 
l'energia innata de la joventut.  

JP Bimeni, natural de Burundi, ha consolidat un so i un 
estil propi a la primera divisió de la música negra

Una eminència del soul 
arriba a Mataró

 Diumenge 20 de maig arriba una 
de les cites castelleres destacades 
dels Capgrossos de Mataró per 
aquest any 2018: la diada a Gràcia. 
Serà a les 12h a la plaça de la Vila 
de Gràcia de Barcelona i comp-
tarà amb els Castellers de la Vila 
de Gràcia i els Nens del Vendrell. 
Aquesta és una plaça important 
pels de la camisa de color blau 
marí perquè sol ser la que dóna el 
tret de sortida a la part més intensa 
d’aquest primer tram de tempo-
rada i perquè és la plaça on, en 
els últims anys, hi han estrenat la 
torre de 8 amb folre. 

El cap de colla assegura que, tot 
i que encara no hi ha res decidit, 
aquest castell podria ser un any 
més l’estrella de la seva actuació. 
Les diades de Cerdanyola i Berga 
completaran el maig blau.

A les Festes de Badalona
El diumenge passat, dia 13 de maig, 
els Capgrossos de Mataró van ac-
tuar a Badalona amb motiu de les 
Festes de Maig, acompanyats de 
la colla amfi triona i dels Xiquets 
del Serrallo. Els de Mataró van des-
carregar sense gaires difi cultats 
el 5 de 7, el 4 de 8 i el 7 de 7. Per 
acabar, la cirereta del pastís van 
ser els dos pilars de cinc dels de 
la camisa blau marí. | C.C.

A Gràcia han estrenat la 
torre de 8 els últims anys

Els Capgrossos 
volen apujar una 
marxa castellera

3

Aquest és el tercer 
concert dins el cicle 
Black Sounds de La Casa 
de la Música que vol po-
sar el Clap de Mataró al 
mapa de la millor música 
negra que visita Europa

JP Bimeni, concert d'ecepció al Clap

El 4 de 8 de Badalona

 Cedida

 Capgrossos

Cultura núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018
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  ‘El Partit Demòcrata de Mataró 
va escollir en assemblea, amb àm-
plia majoria, que Míriam Nogueras 
sigui la propera alcaldable de la 
formació. Nogueras és actualment 

La Diputada del PDCAT al Congrés, nascuda a Dosrius, 
encapçalarà la candidatura sobiranista

Diputada al Congrés i està consi-
derada com un dels joves valors 
dins el PDCAT especialment afí 
a Carles Puigdemont, que la va 
felicitar via Twitter des de Berlín.

Míriam Nogueras ja és la cap de 
llista de Junts per Mataró

Nogueras encapçalarà una llista 
que en principi replicarà el model 
de Junts per Catalunya en l'àmbit 
local sota l'etiqueta de 'Junts per 
Mataró'  i que podria també mutar 
cap a una candidatura unitària de 
bona part de l'independentisme 
en la mesura que precisament a la 
formació dels antics convergents 
és on més impuls es vol donar a 
aquesta possibilitat.

Nogueras té 37 anys i és espe-
cialment coneguda per ser un 
rostre amb presència mediàtica, 
en diferents tertúlies televisives. 
És Diputada al Congrés des del 
2015 i també és empresària del 
tèxtil. | Red

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

T97.500€

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

73.500€

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

149.000€

149.000€

BONITO PISO CON ASCENSOR
Ref. 12886 CIRERA: Bloque reciente construcción con as-
censor, bonito piso 1/2 altura, muy exterior y bien ubicado en 
zona tranquila. Impecable, sin necesidad de reforma. 2 dorm.
Salón comedor cuadrado y luminoso. Cocina equipada. Baño 
completo. Calefacc. Trastero. Zona comunitaria!!.

CiutatCiutat núm. 1821 del 18 al 24 de maig de 2018

Míriam Nogueras, en l'assemblea del PDCAT @PDCATMATARO 
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Domènec Lladó és l'Esportista de l'any 2017
La Tarda de l'Esport d'Argentona premia els millors equips i competidors i atorga un 
Premi Especial a Roger Calvo Gargallo per la seva dedicació al CF Argentona

Esport : Redacció

 Divendres es va celebrar a La Sala 
d'Argentona La Tarda de l'Esport, 
un acte d'homenatge i reconei-
xement als millors esportistes i 
clubs del 2017. A més de premiar 
a joves esportistes i els equips més 
brillants de la temporada passada, 
la cita va voler destacar al cam-
pió de Trial Bici, Domènec Lladó, 
com a millor esportista argento-
ní de l'any, reconèixer la trajec-
tòria de Fàtima Gallemí al Club 
Bàsquet Argentona, o també al 
"Roger" Calvo per la seva dedica-
ció i compromís al Club de Futbol 
Argentona.

Molts amics, companys i fami-
liars dels premiats van omplir La 
Sala en un acte senzill però que 
va tenir moments molt emotius. 
Després que a principis d'any es re-
collissin les candidatures a Millors 
esportistes i equips argentonins, 

un jurat integrat per representants 
del Consell d'Esports municipal 
van avaluar els mèrits i trajectò-
ria de cada proposta. Els finalistes 
i guanyadors de cada categoria 

base, distribuïts per edats, i els 
millors equips, van anar passant 
per l'escenari per recollir el seu 
reconeixement. L'acte va comptar 
amb l'Aula de Música.

Els premiats de la Tarda de l'Esport

Masculí de 6 a 12 anys: Àlex Morente Villasur (Taekwondo)

Femení de 6 a 12 anys: Ariadna Conesa Prieto (Natació 

Artística)

Masculí de 13 a 17 anys: Adrià Pratdepàdua Casabella (Tennis)

Femení de 13 a 17 anys: Griselda Artigas Mateu (BMX)

Masculí de més de 18 anys: Dani Fragoso Escribano (Futbol)

Femení de més de 18 anys: Clara Andrés Garcia (Taekwondo)

Millor equip de 6 a 12 anys: CBA premini femení (Club Bàsquet 

Argentona)

Millor equip de 13 a 17 anys: Bocs juvenil masculí (Futbol Americà)

Millor equip de més de 18 anys: Bocs sènior masculí (Futbol 

Americà)

Trajectòria esportiva: Fàtima Gallemí Bravo (Club Bàsquet 

Argentona)

Premi especial: “Roger” Calvo Gargallo (Club Futbol Argentona)

Esportista de l’any 2017: Domènec Lladó Comas (Bici Trial)

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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 Argentona es va sumar dissabte 
a l’European Clean Up Day, una 
jornada europea de neteja popular 
d’espais naturals, que va comptar 
amb la presència d'una quinzena 
de persones. Tot i que la propos-
ta inicial era la de concentrar les 
tasques a la riera d'Argentona, el 
bon estat en què es troba el tram 
previst va animar els organitzadors 
a desplaçar l'activitat a la zona de 
La barraca d’en Perico, al veïnat de 
la Pujada, d’on es van retirar 430 
quilos de residus que es van por-
tar ben classifi cats a la deixalleria.

Els residus, classificats
En concret van ser uns 200 quilos 
de rebuig, 50 de fustes, 50 de vidre 
(ampolles), 30 d’envasos i uns 100 
de ferralla. La brossa, a més, ja es 
trobava correctament classifi cada 
perquè dies anteriors un voluntari 
del poble, en Pere Canal, s’havia 
dedicat altruistament a recollir 
bona part de la brossa escampada 
pel bosc i deixar-la ben embossa-
da prop del camí de les aigües. En 
aquest cas, els voluntaris només 
van haver de completar la pujada 
fi ns al camí i carregar les bosses 
a la furgoneta pel seu trasllat a la 
deixalleria. | Redacció

Dins ja jornada Clean Up 
Day

Recullen 430 quilos 
de residus de "la 
Barraca d'en Perico"

Les restes recollides Cedida

en l’actualitat al municipi.

Les característiques
L'edifi ci tindrà tres plantes d’al-
çada més una quarta planta on 
trobem 4 exclusius habitatges amb 
àmplies terrasses. El projecte es-
tableix una clara connexió entre 
l’interior i l’exterior de l’habitatge 
dissenyant les diferents tipologi-
es de manera que gairebé totes 
les peces principals són exteriors, 
prioritzant l’entrada de llum natu-
ral i optimitzant les hores de sol.

Alguns dels habitatges integren 
l’espai de la cuina dins el menja-
dor per tal de buscar la màxima 
amplitud en les dues estances. La 
ubicació de l’edifi ci i la seva orien-
tació permeten que la majoria dels 
habitatges amb terrasses tinguin 
vistes i puguin gaudir de l’espai 
exterior tot l’any. | Redacció

  Argentona té la primera promo-
ció d'habitatge protegit en molts 
anys. Fa dues setmanes van co-
mençar les obres de construcció 
d’una promoció d’habitatges de 
protecció ofi cial (HPO) a la zona 
del carrer Molí, molt a prop de la 
Ronda Llevant. Es tracta de 21 ha-
bitatges d’entre un i quatre dormi-
toris, que compten amb una plaça 
d’aparcament i traster per pis.

Per optar al procediment d’adju-
dicació d’un habitatge de protecció 
ofi cial cal estar inscrit al Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge amb 
protecció ofi cial de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

Poden accedir a aquesta promo-
ció totes les persones empadrona-
des al municipi, majors de 18 anys, 
així com aquelles que acreditin un 
mínim de 15 anys empadronades a 
Argentona, encara que no visquin 

Els ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona perme-
tran impulsar més d'una quinzena d'actuacions

Primera promoció de 21 pisos
de protecció oficial en anys

Recreació de com quedaran els pisos de la promoció Cedida 
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intervencions de la draga no re-
soldran la problemàtica recurrent 
de manca de sorra al litoral del 
Maresme

Falta visió integrada
La Taula de Gestió del Litoral consi-
dera que les actuacions projectades 
per Costes "estan mancades d'una 
visió integrada sobre la conserva-
ció i la gestió del litoral, alhora que 
recorda que el dragatge de sorra 
s'ha demostrat totalment infruc-
tuós, insufi cient i malbaratador 
de recursos públics, amb greus 
afectacions sobre la biodiversi-
tat marina, el paisatge i l'activitat 
pesquera tradicional".

Un nou model
Els actors representats a la Taula 
aposten per un nou model de ges-
tió integral del litoral, que no el 
consideri de forma isolada del seu 
entorn, i que tingui en compte 
l'impacte que les actuacions te-
nen sobre el medi natural i sobre 
l'activitat econòmica dels muni-
cipis. | Redacció 

 No volen tornar a veure la draga 
davant la costa d'Arenys de Mar. 
L'Ajuntament maresmenc ha co-
municat a la Demarcació de Costes 
a Catalunya el rebuig a la propos-
ta de dragatge de sorres que està 
prevista al municipi. En una carta 
adreçada a la cap de la demarca-
ció de Costes a Catalunya, Maria 
Toledano, l'alcaldessa Annabel 
Moreno expressa l'oposició al 
dragatge de 70.000 m3 de sorra 
entre el dic d'abric i la bocana del 
port d'Arenys de Mar. Una postura 
consensuada entre l'Ajuntament 
d'Arenys de  Mar, la Confraria de 
Pescadors Sant Elm i la Plataforma 
“Preservem el Litoral” després de 
la reunió de la Taula de Gestió del 
Litoral.

La Taula insisteix a dir que les 

La Taula de Gestió del Litoral es posiciona en contra de 
l'enèsima operació per recuperar la sorra de les platges

No volen que la draga torni a 
actuar a Arenys de Mar

 La companyia gestora del cicle 
integral de l’aigua a Arenys de Mar, 
SOREA, ha signat recentment un 
conveni de col·laboració per valor 
de 4.000 euros amb l’Alcaldessa 
d'Arenys de Mar, Annabel Moreno. 
El conveni es proposa regular la 
creació d’un fons de solidaritat 
adreçat al col·lectiu de persones en 
risc d’exclusió social del municipi. 
La iniciativa neix de la detecció del 
nombre creixent de famílies que 
han manifestat difi cultats econò-
miques per fer front a les despeses 
de la llar. Per fer front al problema, 
la companyia ha signat convenis 
de fons de solidaritat amb més 
de 180 ajuntaments, un d'ells el 
d'Arenys de Mar.

El funcionament
Les persones que vulguin acollir-se 
a l'ajut del fons de solidaritat s’hau-
ran d’adreçar als Serveis socials 
de l'Ajuntament d’Arenys de Mar 
per efectuar la sol·licitud via ins-
tància. Seguidament, Serveis so-
cials s’encarregarà de fer arribar 
un informe a SOREA de la perso-
na en situació de vulnerabilitat 
econòmica i, si l’usuari compleix 
els requisits establerts, passarà a 
ser benefi ciari del fons. D'aquesta 
manera, SOREA no tallarà l'aigua 
a qui no pugui pagar-la. | Redacció

Signa un conveni amb 
Arenys de Mar

Sorea crea un fons 
solidari per als 
col·lectius vulnerables

La draga, el vaixell que reposa sorra a les platges provinent del fons marí

La firma del conveni  Cedida 

 Cedida 

Les crítiques

"La draga no resoldrà la 
problemàtica recurrent de 
la manca de sorra al litoral 
del Maresme"

Maresme núm. 1821 del 18 al 24 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

- SELECCIÓN PATIOS Y TERRAZAS -

GL-14933. Z. CIRERA: Atención a este primer piso inde-
pendiente con terraza privada a nivel de 15 m². Cocina en fór- 
mica, baño completo, 3 habitaciones amplias, salón, trastero 
en la terraza de 6m². Suelos gres y ventanas aluminio. 
Oportunidad! 116.000€

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

GL-14960. Z.CIRERA: Primer piso independiente 3 habit.(2 
dobles), salón comedor 22 m² con balcón 5 m², cocina tipo offi  ce 
8 m², amplio baño con ducha y mampara. Gran terraza sup. de 
80 m² con trastero y galería. Calefacción central. Perfecto estado 
de conservación. Para entrar a vivir. 178.500€

PRIMER PISO EN ZONA TRANQUILA

JUNTO AL CENTRO HISTÓRICOTERRAZA DE 15M2

GL-14945. Z. VISTA ALEGRE: Ático seminuevo zona 
tranquila y excelentes vistas. Superf. aprox. 95m² + 15m² buhardilla 
trastero, terraza priv. 25 m². Inmueble muy exclusivos. Cocina súper 
offi  ce ampliada con habitación, salón 2 amb, balcón, 3 hab. (2 dobl) 
y 2 baños completos.  Ascensor. Pocos vecinos.  226.900€

ZONA TRANQUILA Y CON VISTAS

GL-14963. Z. PERAMÀS: Si buscas ático con terraza supe-
rior, moderno, ascensor, vistas panorámicas y para entrar a vivir, 
aquí lo tienes. Superfi cie aprox. 75 m², cocina offi  ce, gran salón 
estar 2 ambientes, 3 habit., 2 baños. Trastero en terraza. Suelos y 
carp. reformados. Solicite visita. 240.000€

ÁTICO CON GRAN TERRAZA

GL-14946. Z. PL.FIVALLER: Atención a este piso, en exclu-
siva. 2005, pocos vecinos, en calle tranquila a 5 min. centro. Sup. 
75 m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero. Salón 2 amb. 
25 m², cocina, 3 hab.(1 tipo despacho 5,5 m²), baño completo. 
Acabados de calidad. Muy luminoso y soleado. 259.900€

PISO EN EXCLUSIVA JTO. CENTRO

1P GRUP LAUDEM.indd   1 16/5/18   11:11



projectes seleccionats i el procés 
de votacions.

Alguns dels projectes que opten 
a rebre una part del pressupost és 
el de pavimentar la pista de bàs-
quet i fer una rampa d’accés a la 
pista de futbol de l’escola Pérez 
Sala, així com el projecte d’ampli-
ació d’espais i serveis a can Jorba, 
entre molts d’altres.

En aquest procés participatiu hi 
podran votar tots els ciutadans i 
ciutadanes empadronats a Vilassar 
de Mar majors de 16 anys. | Redacció 

 L'Ajuntament de Vilassar de Mar 
posa 150.000 euros del pressupost 
municipal vigent a disposició de 
la ciutadania per a què aquesta, 
mitjançant un procediment de par-
ticipació ciutadana, pugui decidir 
quina ha de ser la seva destinació. 
En total, són 15 els projectes que 
es portaran a votació, els quals 
han estat escollits per la comissió 
de pressupostos participatius del 
conjunt de projectes presentats al 
procés participatiu del 2016. Un 
cop fi nalitzat el període de vota-
cions, el dia 10 de juny, es faran 
públics els resultats.

És la segona vegada que es fan 
els pressupostos participatius en 
aquesta vila maresmenca. La pri-
mera edició va tenir lloc el 2016 i va 
comptar amb 716 vots de residents 
al municipi majors de 16 anys.

Del 14 de maig al 9 de juny, al 
vestíbul de la Biblioteca Municipal, 
es podran consultar els 15 projec-
tes, amb el títol i una breu explica-
ció del que comporten. Al mateix 
temps, s'ha habilitat un espai al 
web municipal per difondre els 

Entre el 4 i el 10 de juny es poden escollir, per via 
presencial o a través d’una APP, 3 de les 15 propostes

150.000 euros en pressupostos 
participatius a Vilassar de Mar

 Un any després de la seva mort, 
Joan Cunill és protagonista d'una 
exposició antològica sobre el 
seu llegat documental i la rela-
ció amb Caldes d'Estrac i la seva 
gent. "La Vida de Caldes segons 
Joan Cunill" és la mostra temporal 
de la Fundació Palau on els veïns 
coetanis de Cunill (1928-2017) hi 
podran veure el testimoni de dèca-
des senceres amb esdeveniments 
tradicionals del municipi com la 
processó del Carme, la Festa Major, 
la Cavalcada de Reis, els geganters 
o les puntaires. Són en total una 
cinquantena de fotografi es i dues 
projeccions audiovisuals de Joan 
Cunill que retraten la vida a Caldes 
durant la dècada dels 70, 80 i 90.

Cunill, que va arribar a Caldes 
amb la voluntat de ser barber i que 
va acabar treballant a la recepció de 
l'Hotel Colón, era una cara cone-
guda i estimada al poble. A Caldes, 
en Joan, va fer fruir la seva faceta 
de fotògraf i documentalista. 

Molt valor documental
En paraules de Manuel Llanas, veí 
de Caldes i comissari de l'exposi-
ció que es podrà veure fi ns al 10 
de juny a la Fundació Palau, "les 
fotografi es de Joan Cunill tenen un 
valor documental de primer ordre 
pel poble de Caldes". | Redacció

Fins al 10 de juny a la 
Fundació Palau

Caldetes recorda 
Joan Cunill amb una 
exposició

L'Ajuntament de Vilassar de Mar busca l'opinió de la població

Joan Cunill  Cedida 

 Cedida 

Es podrà emetre el vot 
per via electrònica a 
través de l'APP Vilassar 
de Mar per a 
dispositius mòbils entre 
el 4 i 10 de juny, així com 
presencialment els dies 9 
i 10 de juny. El dia 9 a la 
Biblioteca Municipal i a la 
plaça Carles Trias i el 10 a 
l'Ajuntament

Maresme núm. 1821 del 18 al 24 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. 257288). Primer pis amb 
ascensor de 90m2, consta de 4 habita-

cions, cuina independent, amplia galeria, 
bany, saló menjador i balcó exterior.

REFORMAT 144.990€

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004) Planta 
baixa totalment reformada per estrenar. 

60m2 de vivenda i 60m2 de pati. Amb saló-
menjador, 2 hab., cuina ind i bany complet 

amb platde dutxa.

137.000€

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.
96.000€ REBAIXAT

*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€

C. Miquel Biada, 115 · 

Peramàs (Ref. 257288). Primer pis amb 

PARC CENTRAL (Ref. 252456) 5è pis amb 
ascensor de 90m2, consta de 3 hab., cui-

na ind., saló menjador, 2 banys complets i 
balcó ext. a carrer. Possibilitat de Pàrquing 

en la mateixa fi nca.
249.990€

 Nicolau Guanyabens, 1 ·

PALAU-ESCORXADOR (Ref. 257004) Planta 

ROCAFONDA (Ref. 256965) Pis de 86m2 en 
fi nca amb ascensor, 3 hab., ampli menjador, 
balcó, cuina ind, galeria-safareig i 2 banys. 

Calefacció. Per entrar a viure.

124.000€

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA DE 25M PRIVADA 

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. 
94.000€ REBAIXAT
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Coneixem la història d’un senegalès que va passar de viure al carrer, a tenir una nova vida

Bassirou Balde,
noves oportunitats

Laia Mulà

 La vida d’en Bassirou Balde és una d’aquelles his-
tòries de les quals es podria escriure un llibre. Nascut 
al Senegal, va ser criat pels seus avis perquè era el 
primer fill i la tradició de la seva cultura diu que són 
els avis qui s’han d’ocupar dels primers fills. Amb 
una infància dura i envoltada de pobresa, en Bassirou 
va haver de treballar moltes hores al camp, sense 
aigua potable i amb molt pocs aliments per menjar.

Aquesta infantesa el va fer “madurar molt aviat” 
i, com que no estava a gust amb aquesta vida, va 
decidir marxar del Senegal caminant fins a Gàmbia 
quan tenia només 9 anys. Va malviure al carrer a la 
capital del Senegal durant alguns anys: “portava el 
cistell de la compra dels que compraven al mercat i 
així em donaven propina per sobreviure”, explica. Si 
no, anava a un restaurant per a menjar-se “les sobres 
que llençaven els clients”, confessa. Va ser en el mer-
cat de la capital on va conèixer una família francesa 
que el van començar a ajudar donant-li menjar per 
passar la setmana. Un temps després, el van ma-
tricular a una escola i van cercar els seus pares per 
demanar-los permís i emportar-se’l a França, fet que 
li va brindar una oportunitat de futur inimaginable.

Uns anys més tard, després que el criessin com 
a un fill, va optar per tornar a l’Àfrica perquè volia 
treballar i “deixar de ser una càrrega”. Les coses, però, 
no li van anar bé i va tornar a viure durant tres anys 
al carrer. Va començar a netejar cases de persones 

riques a diversos indrets fins que va conèixer al di-
rector general d’una companyia aèria, el qual li va 
presentar l’ambaixador de Jordània a Trípoli. Amb 
la simpatia que el caracteritza i un sentit de l’humor 
agradable, va tenir una nova oportunitat: l’ambaixador 
el va contractar per ser el seu majordom particular.

L’arribada a Mataró

L'any 1994 va tornar a França i va conèixer a 
un mataroní, el qual el va portar a la ciutat. Va 
treballar al camp recollint pinyes i després reco-
llint patates prop de la Riera de Sant Simó però 
es guanyava molt malament la vida. Una nova 
oportunitat li va permetre fer negocis a Mataró. 
Gràcies als diners obtinguts, ja fa 17 anys que es 
va obrir una “botiga de mobles colonials”, la qual 
encara dirigeix i que es troba al carrer Tetuan.

Apunts

Defineix-te: alegre i extravertit

una pel·lícula: sempre m’han agradat les de Bollywood

un somni: que tots visquem en harmonia i que les 
races no existeixin perquè tots som iguals 

un repte: ajudar al meu poble enviant-los una ambu-
lància perquè no tenen accés a cap hospital

un viatge: els anys que vaig viure a Trípoli

un referent: Nelson Mandela

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils

Tot Perfils 1821.indd   1 15/05/2018   18:12



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

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON 
TERRAZA 50M2:4 hab. (2 dobles), baño con 
ducha, cocina office formica, galeria tipo patio, 
balcón exterior, comunidad reducida.

PISO TOTALMENTE REFORMADO PARA 
ENTRAR A VIVIR:3 hab. antes 4, baño con 
bañera, cocina office de haya, galería, balcón 
exterior, calefacción, parking.

PISO CON PARKING Y TRASTERO 
INCLUIDOS: Comunidad reducida con 
ascensor, 110m2, 4 habitaciones, 2 baños, 
cocina officce, galería, calefacción.

EN EXCLUSIVA.PISO GRANDES DIMENSIO- 
NES: 4 hab. (3 dobl), baño completo y aseo 
con ducha, cocina office y galería, trastero en 
terrado comunitario, muy bien conservado.

PRIMER PISO TOTALMENTE REFOR-
MADO:3 hab. 2 dobles, cocina office con ga-
lería anexa, balcón exterior, puertas roble, 
a.a con bomba calor, persianas eléctricas.

GRAN CASA DE 380M2 CON PARKING PRI-
VADO: 3 hab. y estudio de 40m2 , terraza y 
trastero, cocina office, salón comedor, chi- 
menea y terraza a nivel 15m2, calefacción. 

Ref. 4503 
CERDANYOLA ALTA:

145.000€

Ref. 4504 
Z. ROCABLANCA:

160.000€

Ref. 2503 
Z. EIXAMPLE:

239.000€

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

152.000€

Ref. 2502 
ZONA PERAMÀS:

150.000€

Ref. 6218
Z. VISTA ALEGRE:

355.000€

T

Tiene 4 habitac. más vestidor, 2 baños comple-
tos, cocina office, salón de 38m2, balcón exte-
rior, a.a con bomba de calor. Sólo 4 vecinos.

PISO REFORMADO CON ASCENSOR, 
PK Y TRASTERO: 3 hab. 1 doble, baño con 
ducha, cocina officce, galería, calefac. central. 
Todos los servicios y bien comunicada.

Ref. 3207 
Z. PINTOR CUSACHS:

189.000€

T

TT

Ref. 7071
ZONA LLANTIA:

168.000€

T PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES CON 
MUCHAS 
POSIBILIDADES.

GRAN CASA DE 380M2 CON PARKING PRI-GRAN CASA DE 380M2 CON PARKING PRI-Ref. 6218 T

PISO TOTALMENTE REFORMADO PARA PISO TOTALMENTE REFORMADO PARA Ref. 4504 PISO REFORMADO CON ASCENSOR, PISO REFORMADO CON ASCENSOR, Ref. 3207 T

PISO CON PARKING Y TRASTERO Ref. 2503 TTTTT

EN EXCLUSIVA.PISO GRANDES DIMENSIO- 

TT

T

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

122.260 €MATARÓ - Cerdanyola

100m², 4 habit., 1 bany, saló, cuina off, balcó, aa/cc, 2 galeries, aire 
cond., gres, tanc. alumini. Ben comunicat amb serveis! T151434

PIS MOLT BEN CONSERVAT I MOLT ASSOLELLAT!

278.250 €MATARÓ - Via Europa

70m2., 2 habit. (1 suite), 2 banys, cuina off, saló menj., amb terrassa. 2 pl. 
pàrqu. i traster. Zona comunit. amb piscina. Tots els serveis!!!!  T 151242

PIS MOLT LLUMINÓS AMB TERRASSA DE 23M2!!

90m², 3 habit., bany, cuina americ integr., balcó, calefacció, aa/cc, 
terres gres, tanc. alumini, etc... Excel·lents condicions!!! T 151426

PIS TOTALMENT REFORMAT PER ENTRAR A VIURE!

190.890 €MATARÓ - Centre

248.850 €MATARÓ - Cirera

165m², pl. baixa, gtge 2 cotxes + menjador, cuina americ., bany compl., i 
pati. 1a pl, saló menj., balcó, cuina off, 3 habit. (1dobl)  tssa 70m².T250258

GRAN CASA MOLT LLUMINOSA!

287 m², 2 plantes, 3 habit, 2 banys compl, cuina off, saló, 2 terrasses de 
15/30m2. Sòls de terratzo, finestres i portes de fusta!!  T250286

GRAN CASA PER REFORMAR AL SEU GUST!

343.500 €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.

600 €MATARÓ - El Palau

1er pis sense ascensor. 70m², 3 habit 1 bany, cuina office, portes de fusta, 
terres gres, tanc.alumini, etc... Amb mobles!!! T 110608

PIS REFORMAT TOTALMENT MOBLAT! 

MATARÓ - Centre 865 €

130m², 4 hab, 2 banys compl, cuina off, saló-menj., galeria, 2 balcons, 
calef. Terres gres, calefacció,  tanc. alumini. Inclou mobles!!!   T 110224

GRAN PIS MOLT LLUMINÓS PARCIALMENT MOBLAT!

70m², Saló-menj. indep. i  balcó, 2 habit, 1 bany compl, cuina off., saló-
menj., zona com. Assolellada. Portes fusta. Terres gres!!! T 110042

PLANTA BAIXA AMB JARDÍ I PISCINA COMUNITÀRIA!

625 €LLAVANERES - Centre

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

750 €MATARÓ - Parc Central

60m², 2 habit., armaris encast 1 bany, saló-menj. cuina office, balcó 10m2, 
parquet, calefacció, tanc. alumini, pàrquing. Molt assolellat!!! T 107154

BONIC PIS BEN CONSERVAT I LLUMINÓS!

MATARÓ - Centre 650 €

Apart. 45m², 1 hab., bany, cuina off equip., aa/cc, tanc.alumini. 
Terres gres, calefacció. Split fred i calor. Moblat!!!!   T 107187

APARTAMENT SITUAT EN PLE CENTRE HISTÒRIC!
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DONA

HOME

nomas

C/. Sant Benet, núm. 25, Mataró · T. 93 808 22 13

vello.es
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 SHR La Solució Definitiva

AQUEST MES PER NOMÉS  
 

*Subjecte a condicions club. 10€*           ZONA/SESSIÓ

CAMES SENCERES    PIT    ABDOMEN    DORSAL   

CAMES SENCERES    AIXELLES    ENGONALS    BRAÇOS   
LÍNIA ALBA  FAFAF CIAL MANS

LUMBAR    BRAÇOS    AIXELLES  
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