
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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NOVETAT!

8,18€/m2

per només

Porcellànic
34x34cm
8mm de gruix

Mod. Mornás Cuir

Any XXXVII  Del 25 al 31 de maig de 2018  www.totmataro.catNúmero 1822
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INSTAL·LADORS
I LLAR

PRIMERS MOVIMENTS  
Primers compassos preelectorals dels partits

 a un any just de les eleccions municipals 
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

MATARÓ - C. Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11  

Sin título-2   1 13/2/18   13:03



¿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. 

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 155.000€

OPORTUNIDAD!
Ref. 12906 SEMI CENTRE - Z./JUZGADOS: 
Jto entrada Mataró/autopista. Vivienda 86m2 
muy alto, ascensor. Vistas. 3 dor. (antes 4). Sa-
lón comedor. Balcón. Gran cocina office. Galería 
Aire Acond. bomba frío y calor. BUEN PISO.

T

187.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12895 CENTRO - PLAZA. FIVALLER: 
Vivienda reciente construcción. A un paso mar 
casco antigüo. 2 habit. Salón comedor bien orien-
tado. Cocina. Galería posterior. Baño. Suelos par-
quet. Aire Acondicionado. Armarios empotrados. 
Incluye plaza de aparcam. en el mismo edificio!

T
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

2P MARESMED 1820.indd   2 7/5/18   15:19



Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

2P MARESMED 1820.indd   3 7/5/18   15:19



 ciutat
Una web centra tota l'oferta en 
FP de la ciutat

 ciutat
Teixidó deixa la presidència del 
2022 en desacord amb Bote

 reportatge
Comença el compte enrere de 
les municipals 2019

 esport
El sub-16 femení del Club Hoquei 
Mataró, campió estatal

 cultura
Cerdanyola ensenya les seves 
cultures per Festa Major

 perfi l
Dídac Illa,
viure viatjant

MATARÓ
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MATARÓ
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www.decidimmataro.cat

Més informació: 
info@decidimmataro.cat

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 
Horari de dilluns a divendres de 8 a 19 h. 
Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. 
El preu de les trucades dependrà de les 

tarifes de cada operador.

1M d’euros ?
Què faries a Mataró amb 

Pressupostos 
participatius
Ara és el moment 
de les propostes
Amb els pressupostos participatius 
decidim en què invertir fins a 1 milió 
d’euros del pressupost del 2019.

Del 17 de maig al 7 de juny
Les propostes es poden presentar a: 
www.decidimmataro.cat

Per a més informació i suport: 
A diferents punts de la ciutat,
info@decidimmataro.cat i 
Telèfon d’Atenció Ciutadana 010
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d’eurosd’euros?
faries a Mataróa Mataró amb 

Pressupostos 
participatius
Ara és el moment 
de les propostes
Amb els pressupostos participatius 
decidim en què invertir fins a 1 milió 
d’euros del pressupost del 2019.

Del 17 de maig al 7 de juny
poden presentar a:

www.decidimmataro.cat

Per a més informació i suport: 
A diferents punts de la ciutat,
info@decidimmataro.cat i 
Telèfon d’Atenció Ciutadana 010

Punts informatius i de suport per 
a la incorporació de propostes:
Horaris al matí de 9 a 14 h i a la tarda de 16.30 a 20 h.
- A l’Ajuntament (equipament accessible) 25/05 al matí, 28/05 a la tarda, 
  29/05 al matí, 31/05 al matí, 5/06 al matí, 6/06 a la tarda.
- Plaça d’Isla Cristina. 25/05 a la a la tarda. 5/06 al matí.
- C. d’Alemanya amb c. d’Irlanda. 28/05 al matí.
- Pl. de Miquel Biada. 1/06 a la tarda i 5/06 a la tarda.
- Ctra. de Mata amb c. de Josep Punsola. 29/05 a la tarda.
- Centre Cívic Cabot i Barba (equipament accessible) 30/05 al matí.
- Rda. de Leopoldo O’donnell a l’alçada del núm. 80. 30/05 a la tarda.
- Rda. de Frederic Mistral amb Riera de Cirera. 30/05 al matí i 7/06 a la tarda.
- Pg. de Carles Padrós. 31/05 a la tarda i 4/06 al matí.
- Centre Cívic Cerdanyola. 1/06 al matí.
- Pl. de l’Havana. 1/06 al matí i 4/06 a la tarda.
- Mostra d’Entitats. 2/06 durant tot el dia
- Av. del Perú amb pl. de Rocafonda. 6/06 al matí.
- Mercat de la Plaça de Cuba (equipament accessible) 7/06 al matí.

Seguiu-nos per a 
més informació:

Participació Mataró 
@participamataro

Tot Mataró 2 PParticipatius 2018.indd   1 23/05/18   09:50
Sin título-4   1 23/5/18   13:13



Jo ta ke!

L’ENQUESTA

T'agrada l'actual model de 
festes de barri?

61,6% No
33,6 % Sí
4,8 % Ns/Nc

CONCERTS DE SANTES

LA PREGUNTA

Quants cops vas a la Fira, 
normalment?

CENSURA A EBRI KNIGHT

APLAUDIT:  La programació mu-

sical d'aquest 2018 és, probable-

ment, la millor i la més variada 

estilísticament dels últims anys 

pel que fa a la Festa Major.

CASTIGAT: Que el 2018 el promo-
tor d'un concert demani que no es 
facin posicionaments polítics és 
aberrant. La llibertat d'expressió 
és intrínseca a la cultura.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 Jo ta ke irabazi Arte. Una vegada. I una altra. Aquesta és la tonada 
enganxosa com poques d'una de les cançons del rock dur basc dels 
últims 30 anys que més fortuna ha fet. Els publicistes teoritzen que 
el súmmum d'una marca és quan la gent la deixa de percebre com 
a tal i passem a referir-nos a la pròpia cosa com a nom. El velcro, el 
cel·lo, els xiclets o els Clínex (Kleenex) són, lingüísticament, post-
marques, ja que avui en dia en parlem en genèric d'ells. La regla 
de tres d'aquesta màxima, en la música, seria quan una cantarella, 
lletra o proclama s'emancipa fi ns i tot de les seves notes i la pròpia 
autoria i esdevé corpus compartit a nivell social. Bona part de les 
persones que han clamat Jo ta ke irabazi arte potser farien ganyotes 
d'incredulitat si se'ls pregunta si coneixen els Su Ta gar, el grup de 
heavy metal d'Eibar, que és l'autor d'aquesta cançó. 

"Jo Ta Ke Irabazi Arte" vol dir, en euskera, "fot-li fort fi ns a gua-
nyar". És cert que, escrit o cantat en aquesta llengua, agafa una 
força especial. Algun musicòleg potser ho teoritzaria millor, però 
la sonoritat del basc sovint dona una vehemència sonora especial 
a les paraules. També és cert que la lletra original té regust comba-
tiu, parla de guerra. I que el crit, emancipat de la cançó, ha estat 
eslògan històric del moviment independentista basc i alguns l'han 
volgut titllar de violent. 

Si el 2018 en Valtonyc entrarà a la presó per una cançó, anys enrere 
es va prohibir a l'afi ció de l'Atlhletic de Bilbao d'escriure el 'Jo ta 
ke' en una pancarta o es va perseguir el que llavors era un incipi-
ent moviment esquerranós estatal per gosar cridar-ho. La inepti-
tud capciosa de la censura ideològica sovint és com l'energia, que 
es transforma en lloc de desaparèixer. El Jo ta Ke Irabazi Arte és, 
si em permeten la comparació, la translació al basc del mític 'A 
galopar hasta enterrarlos en el mar' pel qual vés a saber si Alberti 
per escriure'l i Paco Ibañez per cantar-lo no estarien fumuts avui 
en dia en algun merder. 

Abstrets de tot plegat – i això volia venir a parar– i més enllà de les 
vicissituds generals que semblen col·lapsar-nos el dia a dia, el Jo 
Te Ke Irabazi Arte s'ha convertit en alguns casos en un imperatiu 
en lluites personals quotidianes. Que s'allarguen o tornen. I on cal 
colpejar. Són moltes les persones conegudes per les quals, com a 
la majoria, hi ha una cosa que els importarà més que el so d'uns 
eixelebrats bascos o de Lapònia i que si la lletra és considerada una 
cosa o una altra. Per totes aquestes persones que lluiten, que li fotin 
una vegada i una altra. Si no sona en heavy que ho faci en adagio 
de clàssica. Però Jo Ta Ke Irabazi Arte. Innegociable. Fins a guanyar. 

Davant de tot

Davant de tot 1822.indd   2 22/05/2018   16:52
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DIUEN PROU
Manifestació unitària aquest dissabte contra les 
retallades en educació, sanitat i serveis públics
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Comença el Vè Concurs del 
Cartell Alternatiu de Santes
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 Foto antiga Les portades

Can Prims fa 50 anys

negoci de fotografi a professional. 
El negoci va evolucionar i aviat, 
exactament el 1968, la botiga es 
va omplir amb les màquines més 
modernes i pioneres de l’època, 
una dinàmica, la de la professio-
nalització i la competitivitat, que 
s'ha mantingut fi ns avui. 

Parlar de quarta generació és un 
signe inequívoc del savoir faire 
d’aquesta empresa, amb un model 
de negoci basat en la confi ança i 
la feina ben feta. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 La copisteria Can Prims celebra 
els 50 anys, des de 1968. La cele-
bració tindrà lloc el 25 de maig a 
les 7.30 h de la tarda, davant de 
la botiga, a la mateixa Muralla de 
la Presó. Aquesta copisteria no és 
només un referent en el camp de la 
papereria i la impremta, és també 
un lloc de trobada per a la gent que 
durant quatre generacions han 
confi at en el servei i les persones 
d’aquesta casa.  Només cal remun-
tar-se als orígens per recordar que 
Can Prims va començar com un 

Foto antiga 1822.indd   1 23/05/2018   17:08



La fotodepilació de referència al teu abast
El Club No+Vello torna a revolucionar l'estètica amb la seva tarifa plana anual

 La nova promoció llançada per No+Vello permet 
depilar-se tot el cos amb la tecnologia de fotodepila-
ció IPL per molt poc al mes. Després de revolucionar 
el mercat de l'estètica traient la primera tarifa plana 
en fotodepilació, No+Vello ara sorprèn amb la tarifa 
plana anual, amb la qual per tan sol 60 euros al mes 
hi ha sessions il·limitades en depilació.A més els cli-
ents que es facin socis del Club No+Vello gaudiran 
d'un descompte del 20% en tots els tractaments de 
bellesa facial i bellesa corporal.

Ens adaptem a tu 
Si no vols depilar-te tot el cos, pots fer-te soci 'oro' 
del Club No+Vello i tindràs sessions il·limitades de fo-
todepilació en les 3 zones que  triïs (excepte cames) 
i una sessió de fotorejoveniment  facial. Tots els so-
cis del club tindran accés a promocions exclusives.

Puc depilar-me a l'estiu amb llum premuda?
Sabem que l'estiu és l'època en la qual més 

perfectes volem estar i més ens importa estar ben 
depilats, per això vam crear el sistema exclusiu de 
No+Vello, Sun&Safe, que permet la fotodepilació en 
pells bronzejades amb total seguretat.

Puc depilar-me mentre duri el tractament?
Per descomptat. És preferible no usar cap mètode 
de depilació d'arrencada del borrissol, com a depi-
lació amb cera, o depilació amb pinces, però pots 
rasurar-te sense problema per eliminar el pèl que 
surti entre sessió i sessió de fotodepilació (més o 
menys cada mes i mig).

Serà eficaç si el meu borrissol és molt fi?
La fotodepilació és un mètode de depilació amb llum 
que es pot adaptar a diferents tipus de pell, textu-
ra i color del borrissol. Per això és possible depilar 
borrissol fi, i acabar permanentment amb aquests 
pèls no desitjats.

Més informació a www.clubnomasvello.com 

 núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018Publireportatge
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Les Santes 2018, les de Rosario Flores   
La cantant tocarà a la platja després del Castell de Focs i els Amics de les Arts  
protagonitzaran el concert de pagament d'aquest any

Les Santes: Laia Mulà

 Les Santes del 2018 compta-
ran amb actes programats en-
tre el dijous 19 de juliol i el diu-
menge 29 de juliol i hi destaquen 
l’artista Rosario la nit del 27 de 

juliol, el concert de pagament 
d'Els Amics de les Arts i, per úl-
tim, Txarango com a cap de cartell 
de les Dissantes. Aquests noms es 
combinen amb una programa-
ció d’actes tradicionals i de foc, 
espectacles familiars, cercaviles, 

espectacles de carrer per a tots 
els gustos i molt més. Totes les 
activitats són gratuïtes i obertes 
al públic, a excepció del concert 
de pagament. L’organització vet-
llarà un any més per fomentar el 
civisme durant els dies de festa 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Santes.indd   2 23/05/2018   17:14



 
 

 
Com cada any, la festa comença amb l'Estrena el divendres a 
la tarda. En aquesta ocasió, l'estrenador serà el valencià Josep 
Vicent Frechina, musicòleg, activista i estudiós de la cultura 
popular. Cal destacar que la Postal de Gegants del dia 28 de 
juliol comptarà amb Los Gigantes de Zaragoza, una comparsa 
de 12 gegants que representen personatges populars i reals 
que van viure a la ciutat. Per altra banda, la Faràndula Gironina 
participarà en l'Encesa del Ball de Diables, un seguici amb més 
de 500 anys d'història. Els Diables de Sant Cugat, els Diables 
de les Corts, els Diables de Molins de Rei i les figures de foc 
la Pàjara de Terrassa i la Cuca de Castellbisbal acompanyaran 
les comparses mataronines durant l’Escapada a Negra Nit, i 
els Dracs de Terrassa que acompanyaran al Drac de Mataró i al 
Dragalió al Ball de Dracs. Com cada any, la festa compta amb 
activitats pensades per un públic familiar a l'espai Firal del Nou 
Parc Central. Es tracta de l'anomenat Espai Familiar, el qual 
oferirà jocs, un racó de contes, un espai per dibuixar i pintar i un 
tangram de dansa entre el 25 i el 29 de juliol. A més, comptarà 
amb espectacles de circ, música, teatre musical i molt més.

Altres convidats 
i Espai Familiar 

amb un reforç dels lavabos i les 
infraestructures, així com amb 
campanyes cíviques.

En aquesta edició de la Festa 
Major, La Família Robafaves con-
vida als Gigantes de Zaragoza a 
participar en la Postal de Gegants, 
mentre que la Faràndula Gironina, 
nom del seguici festiu de Girona, 
són els convidats de l’Encesa, acte 
que organitza el Ball de Diables 
de Mataró.

Rosario a la platja del Varador
Durant els dies de festa es podrà 
gaudir d'una quarantena de con-
certs de diversos estils, els quals 
esperen donar cabuda a tots els 
gustos musicals dels mataronins. 
Un dels noms més destacats d'en-
guany és el de Rosario, la qual to-
carà a l'escenari del Varador el 27 
de juliol a la nit després del Castell 
de Focs. Amb més de 25 anys d'ex-
periència en el món de la música, 
la cantant oferirà una barreja de 
rumba, funk, pop, flamenc i ritmes 
llatins. Serà l'únic concert per a la 
nit dels Focs, que passa de Sarau a 
gran recital de la cantant.

Pagament a preu popular
Per altra banda, el concert de paga-
ment d'enguany serà d'Els Amics 
de Les Arts, format per quatre mú-
sics catalans de primera. A un preu 
de 8 euros, el dijous 26 de juliol a 
les 23h els mataronins i mataro-
nines podran gaudir de la músi-
ca d'aquest grup en gran format.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Els altres noms propis de Les Santes 2018

Un dels grups més populars i 
festius de la música catalana 
serà el gran reclam del concert 
posterior a l'assaig casteller 
dels Capgrossos el divendres 
20 a Santa Anna. 

Dr Prats

Els Castellers de Vilafranca, 
tornen a encapçalar el cartell 
de la Diada Castellera al cos-
tat dels Minyons de Terrassa. 
Amb els Capgrossos, tres de 
les millors colles, juntes a plaça 
el diumenge 22. Gamma extra!

Els Verds

Les primeres Dissantes a la 
platja comptaran amb un grup 
que pot mobilitzar desenes 
de milers de persones. Els 
acompanyaran, el dia 21, Germà 
Negre i Mataró Runba All Stars.

Txarango

Faràndula Gironina és el nom 
que rep el Seguici Festiu de 
la capital catalana que serà, 
aquest 2018, el convidat a l'En-
cesa. D'aquesta manera el Ball 
de Diables segueix apostant 
per dur referents festius a casa.

Faràndula Girona

El líder dels Leds s'ha estrenat 
en la seva trajectòria en solitari 
i serà el tercer grup mataro-
ní de protagonitzar el recital 
de Ciutat Jardí, a la Plaça del 
Palau, el dissabte 21.

Joan Lorente

Juntament amb els Pescadors 
de l'Escala, els Mar Endins 
seran els encarregats de les 
Havaneres, al Passeig del 
Callao. La cantada mataronina 
compta amb un públic fidel i 
exigent amb els grups.

Mar Endins

Ciutat
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És un referent del soul, el funky 
i el rhythm'n'blues a Catalunya, 
unes autoritats de la música 
negra. Amb els Shaking'All i 
David Oleart duran el Ball del 
26, de retorn a Santa Anna.

La Soul Machine

El privilegiat tacte del basc 
amb l'acordió l'ha convertit 
en una figura de referència del 
folk. Arriba a Mataró el 28 de 
juliol per presentar Fok, el seu 
particular homenatge als sons 
tradicionals catalans.

Kepa Junkera

La Big Band Jazz torna a 
acompanyar-se de la flor i nata 
pel concert del vespre del 27, 
que sempre fa petit el Pati del 
Cafè nou. Bosso és un dels 
millors trompetes d'Europa.

Fabrizio Bosso

Un nom històric del rock en 
català, format per Cris Juanico, 
Toni Xuclà i Juanjo Muñoz és 
el partner d'excepció amb el 
que l'Agrupació Musical del 
Maresme s'acompanyarà per 
acomiadar la festa, el 29 a la nit.

Menaix a Truà

La Pirotècnica de Benicarló se-
gueix al capdavant del Castell 
de Focs i la Tronada. Són uns 
clàssics, els valencians més 
santeros i amb ells el rebom-
bori és segur.

La Tomàs

Una de les orquestres de tall 
més clàssic del panorama tor-
narà a fer doblet a Mataró el 
29. Primer en format concert 
i després permetent que l'Es-
petec Final, el darrer gran acte, 
respiri veterania. 

La Selvatana

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

08301 Mataró

 937 961 491

 648 185 724

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any

Llic. Noemi Nogueras Escorça
C/Almeria, 77

08304 Mataró

 937 985 008

 626 802 030

Obert de 9 a 22h 365 dies l’any

C.C. Mataró Parc, local 133

08304 Mataró

 937 414 406

 671 634 902

C/Barcelona, 27

08301 Mataró

 937 907 835

 606 464 037

www.farmafree.es ·  · 

Més info
escanejant
codi QR
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Societat: Redacció

  Després de l'aprovació pel Ple 
de novembre de l'Ordenança mu-
nicipal sobre tinença, protecció i 
control dels animals de Mataró, 
l'Ajuntament es proposa regular 
les colònies de gats ferals que hi 
ha a la ciutat. Per fer-ho, compta-
ran amb el suport de les entitats 
cíviques sense ànim de lucre de 
la ciutat, i posaran en marxa unes 
accions amb l’objectiu d’identifi -
car les colònies, esterilitzar els ani-
mals i activar un sistema controlat, 
a través de l’entrega de carnets, 
per a les persones voluntàries que 
els alimenten, els quals seran els 
únics autoritzats a alimentar les 
colònies de gats.

Realitat estesa
La iniciativa estudiarà els gats no 
domèstics que hi ha per les ciutats, 
els quals formen part de la fauna 
urbana, als quals se'ls respecta-
rà la forma de viure i l’espai que 
ocupen, sempre que no provoquin 
molèsties a la ciutadania.

Subvencions per a entitats
Aquest any s’ha iniciat una línia 

L’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control d’animals busca identificar 
quines colònies de gats hi ha i esterilitzar-los, així com entregar carnets als voluntaris 

de subvencions econòmiques per 
a les entitats que vulguin partici-
par del nou programa, amb una 
dotació total de 2.500 euros i s’ha 
previst una partida econòmica en 
el pressupost municipal per a l’es-
terilització dels gats de les colònies. 
Les persones que facin les tasques 
voluntàries per atendre les colònies 

Volen regular les colònies de gats no domèstics

Les colònies de gats no domèstics passen a estar regulades per la nova Ordenança Daniel Ferrer

de gats salvatges del carrer, rebran 
un carnet que els autoritzarà a fer-
ho davant la Policia Local. 

Cal destacar que la resta de 
ciutadans i ciutadanes no po-
dran alimentar animals a les vies 
públiques, d’acord amb la nova 
Ordenança d’Animals domèstics 
de la ciutat.

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

Per poder disposar d’aquest carnet, s’ha organitzat un primer 
curs formatiu de tres sessions previst pel pròxim 26 de juny. 
Totes les persones que hi estiguin interessades a assistir-hi 
poden sol·licitar informació al Servei de Salut i Consum. Abans 
d’aquest curs, a més, han impulsat una sessió informativa el 
dia 5 de juny a les dependències del Servei de Salut i Consum, 
ubicades a l’edifici de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch.

Un curs formatiu per als 
voluntaris

Ciutat núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

  La Llar d’Infants Anca és co-
neguda per ser l’única a Mataró 
que treballa amb anglès en tot el 
període de 0 a 3 anys. No és però, 
aquesta, l'única divisa de l'esco-
la sinó que també fa una aposta 
decidida per la màxima transpa-
rència de manera que les mares 
i pares poden accedir a l'escola 
amb la seva targeta electrònica 
quan ho desitgin. Quan vulguin. 
De forma exclusiva. D'aquesta 
manera els pares tenen la màxi-
ma tranquil·litat  i la potestat de 
veure en tot moment el que estan 
fent els seus fi lls.

No només això, a Anca també fan 
periòdicament jornades de portes 
obertes perquè mares i pares vegin 
de primera mà el funcionament 
d'un centre amb 13 anys d’experi-
ència en la docència per a infants 
en edat preescolar. D'aquesta ma-
nera, els pares podran compro-
var el  programa d’aprenentatge 
personalitzat a cada infant, molt 
familiar, que prioritza un bon do-
mini de la llengua anglesa. 

D’aquesta llar d’infants els alum-
nes en surten perfectament prepa-
rats per a una educació trilingüe.

Màxima transparència
en el dia a dia de 
l'escola bressol

Publicitat
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Confiança i garantia
Les instal·lacions de casa nostra i el seu correcte 
manteniment per part de professionals han de ser 
una prioritat: seguretat, economia i efi ciència

Instal·ladors
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Visita www.techsolar.cat/fotovoltaica
Descubreix el potencial solar de la teva vivenda

i personalitza la teva oferta en 1 minut.

Segueix-nos a través de   i 
www.techsolar.cat

Instal·ladors oficials Viesgo Solar i Sonnen
(bateries de liti d'alta gamma alemanyes)

Sonnen és el líder mundial en bateries de liti.
10.000 cicles de descàrrega, uns 27 anys de vida útil,

amb 10 anys de garantia.

Visita www.globe.sonnenbatterie.de i veuràs les més 
de 30.000 bateries instal·lades a tot el món.

T. 93 143 16 92  | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró

BENVINGUTS A LA REVOLUCIÓ SOLAR
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A 
ra que arriba el bon temps, és el moment ideal 
per revisar la caldera i deixar-la a punt per 
a una nova temporada. Tot i que la normati-

va obliga revisar-la cada dos anys, des de Graupera 
Instal·ladors tenen clar que el manteniment de la 
caldera és molt important i recomanen revisar-la 
anualment. És per això que ofereixen la possibilitat 
de comptar amb un servei de manteniment perso-
nalitzat i proper al client amb el seu servei oficial 
d’assistència tècnica.

Dos contractes
Per a adaptar-se a les necessitats de cada usuari, 
l’empresa familiar nascuda fa més de quaranta anys 
ofereix dos tipus de contracte de manteniment: el 
bàsic i el complet. Mentre que el primer cobreix la 
mà d’obra i el desplaçament en cas d’avaria i compta 

La millor època per  
revisar la caldera
La primavera i l’estiu són les millors 
estacions per revisar la caldera amb 
Graupera Instal·ladors

amb una revisió anual, el segon és un servei complet 
que cobreix tot el que pugui sorgir: la mà d’obra, les 

peces i els desplaçaments en cas 
d’avaria, revisions anuals i 15 anys 
de cobertura.

Saunier Duval i Hermann
Graupera Instal·ladors és l’empresa 
oficial al Maresme de manteniment 
tècnic de les calderes de la mar-
ca Saunier Duval i Hermann. Els 
seus tècnics estan especialitzats 
en aquesta marca i compten amb 
formació continuada per mante-
nir-se actualitzats i garantir un 
servei d'alta qualitat.

Situada al carrer Melcior de Palau 
de Mataró, l’empresa busca oferir 
un servei de proximitat a Mataró 
i caracteritzat per una gran efici-
ència i eficàcia en el servei. A més 
de centrar-se en el tracte persona-
litzat i en complir les expectatives 
dels clients, compleixen totes les 
normatives existents.

Instal·ladors
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C. Sant Pere 31, Mataró

C. del Parc 48, Mataró

T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

ENS HEM
TRASLLADAT!

D
esprés que les federacions AGIC i FERCA 
decidissin fusionar-se fa poc més d’un any, 
creant així una nova organització, l’Assem-

blea General i la Junta Directiva d’AGIC-FERCA han 
decidit ara, fer un pas més i modifi car la denomina-
ció social de l’entitat. Mentre que fi ns ara era cone-
guda per AGIC-FERCA, ara compta amb una nova 
marca i logo: la Federació de Gremis d’Instal·ladors 

FEGICAT, defensa dels 
drets de les empreses 
instal·ladores
És la nova denominació d’AGIC-FERCA, 
la qual representa 20 associacions 
i més de 5.000 empreses

Instal·ladors
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de Catalunya (FEGICAT). D’aquesta manera, després 
d’un any de treball conjunt, les associacions i gremis 
que formen part de la nova federació comencen a 
treballar sota el paraigua d’una única marca nova i 
més actual. Aquesta es proposa representar l’esperit 
d’unió, cooperació i treball en equip existent entre 
els seus membres.

És l'entitat que 

substitueix l'antiga 

AGIC-FERCA, associada 

a la garantia en els 

serveis prestats

Entitat de primera ordre
FEGICAT representa a un total de vint associacions 
del gremi de la instal·lació. Aquestes compten amb 
unes 5.500 empreses que generen 29.000 llocs de 
treball directe i realitzen una facturació acumulada 
de 1.350 milions d’euros anuals. Aquesta xifra repre-
senta l’1,73% del PIB de Catalunya.

La nova FEGICAT desperta amb més força que mai, 
amb l’objectiu de defensar els drets de les empreses 
instal·ladores, emprenent actuacions que ajudin a 
dinamitzar i equilibrar el mercat actual, sent un pol 
de transferència de coneixement tecnològic i estra-
tègic de cara a associacions i empreses associades.

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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 Si seguint els consells  
bàsics no s’aconsegueix resoldre  
el problema, serà necessari  
consultar un lampista per  
comprovar si es pot seguir  
mantenint la vella caldera o,  
finalment, serà necessari  
canviar la instal·lació.

S
i la calefacció fa soroll però funciona bé i dona 
calor, cal evitar renovar el sistema, i només 
caldrà fer-li un lleuger manteniment. El primer 

que s’ha de comprovar és si les abraçadores de les 
canonades transmeten els sorolls del desguàs a les 
parets. Si passa això, s’hauran de deixar una mica 
menys pressionades i introduir entre la canonada i 
l’abraçadora un trosset d’escuma o feltre. Una altra 
possibilitat és que hi hagi aire en el circuit de cale-
facció, per la qual cosa serà necessari purgar tots 
els radiadors de la casa. 

Per últim, s’ha de tenir en compte que la responsable 
d’aquests molestos sorolls pot ser una pressió insu-
ficient de l’aigua. Si el sistema de calefacció forma 
un circuit tancat, s’ha d’augmentar la pressió a la 
clau de pas. Si, al contrari, el circuit és obert, s’hau-
rà d’alçar la cisterna d’expansió. Si seguint aquests 
consells no s’aconsegueix resoldre el problema, serà 
necessari consultar un lampista per comprovar si es 
pot seguir mantenint la vella caldera o, finalment, 
serà necessari canviar la instal·lació.

Quan la calefacció  
fa soroll...
Si disposeu d’un sistema de calefacció 
centralitzada que fa soroll, heu de tenir 
en compte diverses opcions per  
poder-lo reduir 

Instal·ladors
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E
l passat desembre va entrar en vigor un nou 
reglament d'instal·lacions contra incendis.  
Aquest nou reglament canvia substancialment 

en relació al reglament anterior L’Administració va 
publicar una primera guia d'aplicació per als profes-
sionals el passat mes d’octubre i amb data febrer de 
2018 ha publicat la segona revisió; en aquesta ver-
sió ja queden definits els requisits de les empreses 
instal·ladores i dels instal·ladors. Són preceptes que 
obliguen als propis professionals i a qui els contracta.

Atents a la normativa anti-incendis
Ha entrat en vigor un nou reglament de les instal·lacions com extintors  
o mànegues, que cal conèixer i exigir

Complir amb la normativa vigent és in-
dispensable i exigible en la relació entre 
instal·ladors i clients en tots els àmbits. 
En els d'aquests elements de seguretat, 
sovint corresponents a comunitats, la 
cobertura legal ho requereix del tot

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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L
a marca BIASI, present a més de 40 països 
arreu del món, ofereix un gran ventall de cal-
deres amb el màxim rendiment i fiabilitat, 

mantenint-se com un dels líders en la indústria d’ai-
gua calenta i calefacció en molts països europeus. 

BIASI fou creada originàriament a Itàlia per Leopoldo 
Biasi al 1930, on s’hi pot trobar la seva central de pro-
ducció a la ciutat de Pordenone. Més tard, al 1986, 
va expandir-se fins a arribar a les nostres terres, on 
ha estat i es manté a l'avantguarda del desenvolupa-
ment de nous productes referents dins del sector de 
la climatització. Una de les seves calderes estrella, 
és el model RINNOVA COND PLUS. Una caldera de 
condensació classe 6 baix NOx, que s’avança a la 

Ara és el moment  
de posar a punt la  
nostra caldera
Aquests aparells han treballat intensi-
vament durant aquests mesos d'hivern 
on el fred ha estat el protagonista, i ara 
és el moment de revisar, regular, nete-
jar, o fins i tot substituir els aparells an-
tics i col·locar un altre de nou que pugui 
oferir-nos aquest confort tan merescut 
dins les nostres llars

Instal·ladors
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nova normativa RITE i ofereix la màxima eficiència 
estacional i una molt alta producció d’aigua calenta 
amb disponibilitat immediata. Disposa d’un nou in-
tercanviador primari d’acer inoxidable de gran ro-
bustesa. Aquesta caldera té un funcionament molt 
intuïtiu i de gran comoditat d’ús, molt fàcil d’utilitzar 
per a tots els membres de la família.

BIASI confia en MIGUEL CARNERO S.L. com al Servei 

Es recomana disposar d'un 

servei de manteniment 

amb formació oficial de la 

marca BIASI

Tècnic Oficial de la marca gràcies als més de 40 anys 
d’experiència dins del sector, oferint una cobertura de 
qualitat a tota la comarca del Maresme, i Badalona. 
MIGUEL CARNERO S.L. recomana disposar d’un ser-
vei de manteniment amb formació oficial de la marca 
BIASI, per a realitzar la revisió anual obligatòria del 
seu aparell, així com per a reparar i allargar la vida 
útil de la seva caldera. L’experiència i la formació és 
la millor garantia perquè vostès puguin gaudir del 
seu aparell del màxim confort sense preocupacions.
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CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

39 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

A 
l'hora de contractar els serveis d'un instal·lador 
no et direm que no miris l'import a què puja, 
però no t'enceguis per rebaixes miraculoses 

perquè normalment tenen gat amagat. Demana sem-
pre pressupost i, també, que t'acreditin la formació  
i el reconeixement com a professionals. L'intrusisme 
professional no només rebenta preus, també acaba 
per oferir mala praxis, clients amb les instal·lacions 
danyades i economia submergida.

Demana pressupost,  
no facis el pirata!
L'intrusisme professional segueix sent 
un dels principals problemes ja no pel 
sector de les instal·lacions, sinó també 
per la relació amb els clients

Instal·ladors

TOT INSTAL·LADORS 11 1822.indd   2 23/05/2018   16:24



I a casa nostra, 
per què no?
De petites intervencions a 
canvis, de decoració, d'ordre, 
de mobles: potser ha arribat 
el moment de sacsejar la 
nostra llar!

Llar
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E
scollir un tipus de terra per a la llar no és fà-
cil perquè cal tenir en compte molts factors: 
si ho fem en una habitació o a tota la llar, el 

pressupost del qual disposem, el disseny que més 
ens agrada, el material adequat i molt més. Si us 
esteu plantejant canviar el terra d’alguna habitació 

Un tipus de terra per  
a cada tipus de llar
El terra de parquet, el vinílic, la fusta 
massissa o el gres porcellànic, algunes 
de les opcions ideals per a casa

Llar
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o de tota la casa us en repassem diferents opcions. 

Els laminats
Per aquelles llars en les quals hi viuen infants i mas-
cotes, els terres laminats són ideals perquè resistei-
xen esgarrapades, impactes, cops, cremades i, a més, 
no absorbeixen les taques. Els de làmines estan fets 
d’un acabat plàstic sobre una base de derivats de la 
fusta, fet que els dóna aquesta capacitat imperme-
able. Hem de tenir en compte, però, que en aquest 
cas no es poden polir ni envernissar. 

L'opció dels vinílics
Una altra opció senzilla i econòmica són els terres 
vinílics. Són de PVC, imiten diversos acabats i es 
presenten en diferents formats per poder triar el 
disseny. Els podem trobar en làmines, llosetes i rot-
llos autoadhesius. Es tracta d'un terra caracteritzat 
per ser bons aïllants acústics, resistents a les taques, 
impermeables i antilliscants.

La fusta mai falla
Per altra banda, aquells que busquin una opció resis-
tent per a tota la vida, l’elecció més adequada seria la 
fusta massissa. És un material que si es cuida, poleix 
i envernissa de tant en tant, garanteix tenir un terra 
de bona qualitat durant molts anys. 

Altres aplicacions
Una alternativa a la fusta massissa és la multica-
pa, un parquet de fàcil instal·lació compost per una 
capa de fusta natural sobre una altra de llistons. 
La instal·lació és flotant i es pot polir i envernissar 
quan es desitgi.

L'opció gres
Per últim, per aquelles llars que busquin un terra 
resistent, l’opció ideal és el gres porcellànic. Aquest 
és un paviment ceràmic de gran duresa, infinitat 
d’acabats i gairebé nul·la absorció d’aigua, el qual 
admet també la possibilitat de polir i evitar juntes.
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E
n primer lloc, cal tenir en compte que s’ha 
d’adaptar el moble a l’espai i a les necessitats 
d'emmagatzematge que necessitem cobrir, i 

no a l’inrevés. Abans de comprar un armari és im-
portant conèixer quin ús tindrà, és a dir, el tipus de 
roba o utensilis que hi guardarem i l'espai que ocu-
pen aquests. Els que més es demanen actualment 
són els armaris encastats a la paret, els quals arri-
ben fins al sostre i estan completament tancats, fet 
que permet no veure'n l'interior perquè l'habitació 
es vegi ordenada. 

Encastats, que s’utilitzen quan l’espai està fet i és 
necessari revestir-lo. La fusta és el material que 
ofereix més bons resultats.

Armaris a mida, que habitualment fa un ebenista 
per encàrrec i per a un espai molt determinat.

Com escollir l'armari 
ideal per a l'habitació
Descobrim els tipus d'armari que  
existeixen i les característiques  
necessàries perquè siguin molt útils

Armaris modulars, que tenen la possibilitat d’adap-
tar-se bé a diferents espais. Dins d’aquest últim tipus 
d’armaris, hi ha gran varietat de models, acabats i 
colors. Són mobles que no estan lligats ni a una pa-
ret ni a un espai determinat, per la qual cosa poden 
desplaçar-se d’una habitació a una altra.

Llar
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info@lmpintors.com

•  Empresa familiar de pintors, especialistes en
     interiors, façanes i decoració. 

• M aterial de primera qualitat, al millor preu i 
     amb la màxima rapidesa i netedat. 

OFERTA 
ESPECIAL

MATERIAL GRATUÏT

Truqui i demani pressupost sense cap compromís!

El mobiliari del bany
El mobiliari funcional i minimalista que 
s’adapta de forma pràctica a l’espai és la 
tendència que més s’imposa

E
l ventall de possibilitats que 
ofereixen els fabricants es-
pecialitzats és tan gran que 

no és gens difícil trobar els mobles 
i l’inodor més apropiat per con-
figurar el bany al nostre gust. A 
l’hora d’escollir el mobiliari hem de 
tenir en compte els diferents ele-
ments que el conformen i observar 
les característiques concretes de 

cadascun per obrar en consonància respecte al seu 
estil decoratiu. Si hem de destacar alguns colors, 
ens hem de referir en especial al blanc i al negre, 
així com molt de vermell i taronges. També es porta 
molt el vidre i el lacat brillant.

El sanitari
Un dels elements més importants quan hem de 
configurar i escollir el mobiliari del bany, així com la 
decoració, és el sanitari. En primer lloc cal diferen-
ciar entre les possibles formes que poden presentar. 
Per exemple, els sanitaris suspesos permeten dispo-
sar de més espai i gran facilitat a l’hora de netejar, 
mentre que els de peu donen una aparença de més 
resistència i estabilitat.

Per regla general el sanitari acostuma a ser de co-
lor blanc, encara que cada vegada més es posa es-
tampat o amb un to que el cobreixi per complet, en 
consonància amb els escollits per a la resta del bany.

Llar
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La difícil decisió sobre els colors. Els colors suaus 
ajuden al benestar del nadó i a la seva tranquil·litat. 
A més, els colors pastel proporcionen una delica-
desa única.

Un detall original amb vinils. Si voleu afegir un toc 
de color a les parets, podeu optar per utilitzar vinils 
decoratius. En diverses botigues podeu trobar vinils 
per a nadons.

Les llums per a cada hora del dia. Sempre neces-
sitareu dos tipus de llums artificials, una de general 
que il·lumini tot l’ambient, i una làmpada petita amb 
una llum tènue. La llum natural és sempre important 
però és bo disposar de cortines que aturin el seu pas 
durant les migdiades.

La distribució de l’espai. Heu de tenir en compte 
la superfície disponible abans de comprar qualsevol 

Decorar l’habitació  
per al nadó
Els colors, la il·luminació, el mobiliari i 
la seva distribució poden millorar el seu 
son i que faci goig

moble, ja que els nens creixen molt ràpidament i en 
poc temps els veureu fent les seves primeres passes.

El mobiliari adequat. És important que no hi hagi 
mobles de més, el comú és tenir el bressol, un mo-
ble per a la roba i una butaca. A mesura que passi 
el temps ja començareu a omplir l’espai.

Obres i projectes, s.l.

www.arvisa.cat | info@arvisa.cat
M. 667 412 272 | 667 412 273

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS

Llar
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SOM ALUTEK ALUMINIS, UNA EMPRESA JOVE PERÒ AMB 
PROFESSIONALS DE MOLTA EXPERIÈNCIA.

OFERIM SOLUCIONS EN ALUMINI I VIDRE TANT PER A
PARTICULARS COM A PROFESSIONALS.
EL MILLOR SERVEI I TRACTE DIRECTE

AMB ELS CLIENTS ENS CARACTERITZA.
FABRICACIÓ PRÒPIA.

OPTIMITZEM LA RELACIÓ QUALITAT-PREU AMB ELS 
MILLORS MATERIALS DEL MERCAT, ADAPTATS A CADA CAS.

TOT EN ALUMINI I VIDRE
Som especialistes en fabricació de tancaments d’alumini per a tot tipus de muntatges

CONSTRUCCIÓ
Acompanyem constructores, 

estudis d’arquitectes
i interiors en els seus projectes

FUSTERIA D’ALUMINI
Donem resposta a qualsevol 

necessitat de particulars, des de 
construcció a reparació

TREBALLS A MIDA
Treballem cada projecte de 

manera personalitzada, 
trobant les millors solucions 

fetes a mida

PREUS COMPETITIUS
Oferim una excel·lent relació 
qualitat / preu, treballant amb 

materials totalment garantitzats

· Tendals
· Mampares de bany
· Establiments

· Tancaments d’alumini 
· Vidres
· Persianes

· Mallorquines  
· Divisons d’oficines
· Cortines

· Sostres
· Reformes
· Obra Nova  

93 116 78 29
Camí de Ca la Madrona, 20

Nau 2 · 08302 Mataró
info@alutekaluminis.com
www.alutekaluminis.com

@alutekaluminis
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

 A major comoditat i suavitat 
dels nostres llençols, més reparador 
serà el nostre son, un dels ements 
fonamentals de la nostra salut

A
quest fet fa que a l’hora d’escollir-los hàgim 
de tenir especial cures en aspectes com el 
material amb què estan realitzats, ja que es-

tem posant, en certa manera, en risc la salut de la 
nostra pell. En aquest sentit, la importància d’escollir 
bé els llençols ve per un doble motiu. En primer lloc, 
estan en contacte directe amb la nostra pell, per la 
qual cosa hem d’intentar que no provoquin cap tipus 
d’al·lèrgia. Per altra banda, el son és fonamental per 
a la nostra salut, entenent com a tal el fet de tenir 
un bon descans. A major comoditat i suavitat dels 
llençols, més reparador serà el nostre son.

Dintre de l’elecció de llençols i tovalloles, el cotó és 
un material molt comú. En el cas dels llençols és la 
millor elecció per la seva durabilitat, resistència, 
absorció i agradable tacte. Però, hem d’atendre al-
tres factors, per exemple, la qualitat del cotó, molt 

L’elecció de la roba 
blanca
Llençols i tovalloles tenen en comú que 
són una part de la roba de la llar que 
entra en contacte amb la nostra pell de 
manera diària

influenciada pel llarg, gruixària i 
resistència de la fibra. També és 
important la trama del teixit. 

I, pel que fa a les tovalloles, hem 
de contemplar com a factors pri-
mordials tant la suavitat com la 
capacitat d’absorció. Si busquem 
la qualitat en les tovalloles, la gran  
elecció són les de 100% cotó.

Llar
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E
n ocasions, determinats elements que tenim 
a la nostra llar poden prendre una forma o 
un ús diferent només amb fer ús de la nostra 

imaginació i amb uns pocs accessoris. En aquest 

Sofàs ocasionals  
per a la llar
Segur que tots, en algun moment, hem 
rebut una visita inesperada i, trobant-
nos amb un dèficit d’espais per seu-
re, hem utilitzat l’eterna solució de 
col·locar coixins sobre un llit o divan 
contra la paret per convertir-lo en sofà

sentit, anem a veure com crear sofàs ocasionals. Per 
exemple, tenim la possibilitat d’improvisar un sofà 
ocasional en determinats mobles baixos. Encara que 
pugui semblar estrany, aquests mobles requereixen 
de molt poca modificació per poder fer de sofà. Allà 
on tenim una filera de mobles baixos, serà suficient 
amb poc més d’un metre d’ample, tindrem la possi-
bilitat de disposar d’uns sofàs. Per això és suficient 
de col·locar a la seva part superior un matalasset 
folrat amb la tela i un bon respatller a base de coixins.

També podem aprofitar un bagul de fusta. Hi posa-
rem a sobre uns coixins lleugers que permetin obrir-
lo quan ho necessitem i gaudirem, mentrestant, de 
seients extra.

Llar
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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.

tancament
de seguretat

EL SEU MAGATZEM DE L'ALUMINI

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

3’50€ 10€

Silicona neutra
color blanc

i negre

IVA. inclòs
IVA. inclòs

1’45€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

IVA. inclòs
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que es fan en dormir, però sense perdre fermesa. A 
més, són hipoal·lergènics i resistents tant a la pols 
com a la brutícia. En relació amb els matalassos de 
molles, els de làtex són més duradors, però menys 
ferms i més calorosos.

Claus per escollir  
un matalàs i la base
Una tercera part de la vida humana té 
com a escenari el llit. Escollir un tipus 
de matalàs o un altre es pot traduir en 
el fracàs o l’èxit del nostre descans

Matalassos de molles o de làtex?
Els matalassos de làtex s’adapten als moviments 

Bases i canapès
Per obtenir un òptim rendiment del matalàs pel que 
fa al confort i la durada és imprescindible que esco-
lliu la base o canapè amb molta cura.

- De molles. Les molles van cedint i tendeix a en-
fonsar-se en el centre, la qual cosa implica una 
incorrecta postura per a l’esquena.

- De fusta. És un dels més recomanables. Més 
dur i no cedeix.

- Canapè. Acostuma a ser de molles, entapissat i 
reforçat. És molt còmode i resistent.

Llar
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por sólo

Mueble lacado en blanco mate, 
4 cajones con freno, encimera 
cerámica desplazada
y espejo liso. 

Mueble de 120cm
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Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, Mueble lacado en blanco mate, 

399€ También disponible en 100cmTambién disponible en 100cmTambién disponible en 100cmTambién disponible en 100cm
unidades limitadasunidades limitadas

OFERTA!

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

MÁXIMA CALIDAD AL MEJOR PRECIO
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Un estiu inoblidable
Per tots aquells que encara no hagin decidit què faran 
durant les vacances d’estiu, hi ha una àmplia oferta de 

casals, colònies i campus per escollir

 El sol i la calor d’aquest mes de maig ens fan començar a pensar 
en les vacances d’estiu, un dels moments més esperats per molts in-
fants i joves. Quan s’acaba el curs escolar és el moment de començar 
a gaudir de les activitats lúdiques i educatives que més ens agradin. 

A Mataró es pot escollir entre campus esportius de, per exemple, bàs-
quet, handbol, futbol o hockey; gaudir de jocs, gimcanes, excursions 
i tallers de tot tipus als Casals d’Estiu; fer volar la creativitat en casals 
d’arts i de circ; o passar uns dies fora de casa amb nous amics a les 
colònies i campaments que organitzen diverses entitats. Sigui l’elecció 
que sigui, es tracta de gaudir amb allò que més ens agradi.

Per continuar aprenent

Aquells que vulguin viure un estiu 
divertit, sense deixar d’aprendre i 
formar-se, poden escollir els cam-
pus, casals o colònies en anglès, 
una alternativa ideal per millorar 
el nivell d’aquest idioma. Els més 
grans, a més, poden viure una es-
tada a l’estranger, una experièn-
cia inoblidable que els permetrà 
conèixer nous indrets, fer nous 
amics i, tot això, en anglès.

CASALS D'ESTIU

ESPECIAL CASALS 1822 2P.indd   2 23/05/2018   19:03



*Para más información
aeillcerdanyola@gmail.com o al 653124951

INSCRIPCIONES ABIERTAS / DESCUENTO HASTA EL 1 DE JUNIO

DESDE EL 
25 DE JUNIO

AL 20 DE JULIO

DE LUNES A 
VIERNES DE 

9:00H A 17:00H
DIRIGIDO POR ALBERTO AYBAR

. Cursos d'anglès presencials 
       i "online". Preparació i exàmens de 
       Cambridge i IELTS. Viatges lingüístics i 
       campaments a l’estiu

93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

es tracta que els nostres fills

gaudeixin amb el que els agrada

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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El vot, un dret de ciutadania  

Si observem el padró de Mataró, veiem que hi ha inscrites, 86.000 persones més 
grans de 18 anys de les quals 10.000 són estrangeres

Opinió: Àngel Prats

 Si analitzem les dues últimes 
eleccions municipals, són les elec-
cions en què la ciutadania hauria 
d’haver-se sentit més involucrada 
per poder incidir en les polítiques 
de la nostra ciutat. Ens adonem que 
només han votat al voltant d’un 
50% de les persones inscrites en el 
cens, fet que, segons el meu parer, 
és molt greu, tenint en compte que 
es presentaven totes les formaci-
ons polítiques des de l’extrema 
dreta a l’esquerra anticapitalista 
i que totes tenen representació 
al consistori.

Donat que les persones migrades 
extracomunitàries no tenen dret 

a participar ni activament ni pas-
sivament en les eleccions, resulta 
que en les zones de més presèn-
cia d’aquesta ciutadania,  l’índex 
de participació en les eleccions 

municipals no arriba al 40% de 
les persones que hi viuen. Com 
podem després criticar la no im-
plicació ciutadana en els afers de 
la ciutat?, com podem parlar de la 
no integració?, del desinterès?, de 
desafecció, si no garantim un dels 
drets inalienables que com a ciuta-
dans i ciutadanes hem de tenir, el 
fet de poder participar en l’elecció 
dels i les nostres representants?
Per tot això ens hem de replan-
tejar com s’ha d’exercir aquest 
dret. Actualment només poden 
votar a les eleccions a qualsevol 
àmbit (local, autonòmic, estatal) 
les persones que tenen la nacio-
nalitat espanyola, (per aconseguir 
la nacionalitat es necessita més 

"Donat que les perso-
nes migrades extraco-
munitàries no tenen dret 
a participar ni activa ni  
passivament en les elec-
cions, resulta que en les 
zones de més presència 
d’aquesta ciutadania, l’ín-
dex de participació en les 
eleccions municipals no 
arriba al 40%"

Opinió
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de 10 anys) excepte en les muni-
cipals que poden votar les perso-
nes que són de la Unió Europea i 
aquelles que en altres països les 
persones espanyoles tenen aquest 
dret (Tractats de Reciprocitat).
Des d’un grup de treball de SOS  
Racisme i després d’un període 
de reunions amb més de qua-
ranta  entitats de Catalunya, s’ha 
creat la Plataforma pel Dret al 
Vot de les Persones Estrangeres 
(VotxTothom). Donat que a Mataró 
de sempre hem estat un nombre 
de persones treballant per la co-
hesió i la igualtat de drets, hem 
cregut oportú adherint-nos a la 
Plataforma pel Dret al Vot de les 
Persones Estrangeres.    
Un document consensuat marca 
els eixos fonamentals per garantir 
a tota la ciutadania, poder ser ob-
jectes actius i passius en l’elecció 
de les persones que ens han de 
representar en qualsevol àmbit 
d’actuació.

Recollim l’article 25 del Pacte 
Internacional dels Drets Cívics i 
polítics de 1966. El qual diu: Tots 
els ciutadans gaudeixen: 

• De participar en la direcció dels 
assumptes públics directament o 
per mitjà dels representants elegits 
lliurement.

• De votar i escollir en eleccions 
periòdiques i autèntiques realit-
zades per sufragi universal i igual 
per votació secreta que garanteixi 
la lliure expressió de la voluntat 
dels electors.

La Plataforma pel Dret al Vot de les 
Persones Estrangeres planteja que:

• La condició de ciutadà o ciuta-
dana no ha d’estar lligada a la na-
cionalitat. Ha de ser inherent a la 
persona i, en tot cas, estar lligada 
a la residència reconeguda mitjan-
çant l’empadronament.

La posada en marxa del Dret al 
Vot universal, l’hem començat 
a treballar en diferents àmbits, 
començant per la informació i 
sensibilització ciutadana, motiu 
d’aquest article. 
L’altre, instar al Govern de la 
Generalitat i al Parlament de 

Catalunya, i a les institucions equi-
valents a l’Estat espanyol i la Unió 
Europea, a estudiar canvis en la 
legislació actual per reconèixer i 
garantir el dret de vot actiu i pas-
siu a totes les persones de més de 
16 anys d’edat empadronades en 
el municipi. Àrdua i llarga tasca!  
Si repassem la Història, veurem 
que el vot de les dones va arribar 
després de molts anys de lluita de 
les sufragistes, a Anglaterra va cos-
tar  cent anys. Si recordem el vot 
a  les eleccions en el maig francès 
del 68, només el podien exercir les 
persones més grans de 21 anys.
Amb el pas del temps tot això 
es veu anacrònic, però les Clara 
Campoamor del segle passat van 
haver de lluitar molt per aconse-
guir un fet que ara tothom el ve-
iem just i lògic.

Volem que no passi el mateix i que 
aquestes justes exigències del Dret 
al Vot Universal, tinguin un termini 
d’aplicació molt més curt.
Per la igualtat de drets i per la dig-
nitat de les persones. 
  

Àngel Prats
En representació de la Plataforma 

pel Dret al Vot de les Persones 
Estrangeres a Mataró

"Les Clara Campoamor 
del segle passat van 
haver de lluitar molt per 
aconseguir un fet que 
ara tothom el veiem just 
i lògic."

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Esport, diversió i solidaritat a la platja
El 3 de juny al matí tindrà lloc una jornada ludicoesportiva organitzada per Sports 
Funatics que comptarà amb un torneig de Fundodge i activitats familiars

Solidaritat: Redacció

 Tots aquells que vulguin pas-
sar-ho bé i fer esport a l’aire lliu-
re, mentre col·laboren amb una 
causa benèfi ca, no es poden per-
dre aquest dissabte l’esdeveni-
ment Funatics Solidari. Es tracta 
d’una jornada lúdica i esportiva 
que recollirà fons econòmics per 
a diverses entitats benèfi ques de 
Mataró: Dolls4Girls, Mataró to 
Nepal i el Club FEM de la Fundació 
Maresme. 

Entre les activitats organitzades, 
destaca el torneig de Fundodge 
per a nens i nenes d’entre 8 i 16 
anys, a més de diversos jocs i ta-
llers adreçats a les famílies.

Les activitats tindran lloc entre 
les 9h del matí i les 13h del migdia 
del dissabte 3 de juny a la sorra de 
la platja davant del CNM.

El torneig de Fundodge
Per als qui no coneguin el 
Fundodge, és el nom amb el qual 
els organitzadors han batejat el tra-
dicional joc de matar, amb algunes 
normes i adaptacions pròpies. Es 
farà en equips de 7 jugadors, els 
quals jugaran un mínim de 3 par-
tits. El més destacable és que no 
hi haurà guanyadors ni perdedors, 
l’important és jugar i passar-ho bé 
amb una causa benèfi ca.

Hi poden participar nens i ne-
nes d’entre 8 i 16 anys, els quals 

es poden inscriure individualment 
o per equips. Els infants que no 
tinguin un equip complet, poden 
apuntar-se igualment i seran els 
organitzadors els que completa-
ran els equips. Cal un adult com 
a responsable dels infants i joves 
que hi participin.

L’espai polivalent per famílies
Per a tots aquells que vulguin pas-
sar-ho bé, també hi haurà un espai 
dinamitzat pels monitors d’Sports 
Funatics amb jocs, circuits d’habi-
litats i proves diverses. En són al-
guns exemples el joc del Mocador, 
l’Aranya, Bitlles Catalanes i relleus, 
entre altres que segur que són ben 
coneguts per tothom.

Sports Funatics és una empresa nascuda recentment espe-
cialitzada en l’organització d’esdeveniments esportius per 
a escoles i empreses. En aquesta ocasió, però, la jornada és 
de tipus solidària i des d’Sports Funatics es comprometen a 
donar la totalitat dels diners recollits a les tres entitats soli-
dàries ja mencionades. Els que vulguin participar-hi, poden 
inscriure’s a través del formulari del web d’Sports Funatics 
(www.sportsfunatics.es) i presencialment el dia 26 de maig 
a un espai informatiu que hi haurà al Decathlon de Mataró.

Els organitzadors

CiutatCiutat núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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L'equip sub 16 del Club Hoquei Mataró revalida el títol estatal 

núm. 1527
Del 25 al 31 de maig de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

CAMPIONES D'ESPANYA
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C/ Estrasburg 5, Local 109B
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el Esporttot
Albert Jiménez
Triatló  Centre Natació MataróEl Personatge

El triatleta del Centre es 
va proclamar campió de la 
Ironcat

Opinió Àlex Gomà
Periodista

Fa poques setmanes, Esport 3 va 
emetre l'anada de la Copa d'Euro-
pa ETTU, una competició que fa 
uns anys va jugar l'equip femení 
del Centre Natació Mataró. Gràcies 
a això, com van destacar els excel-
lents comentaristes, es van veure 
més hores seguides de tennis de 
taula a la nostra televisió que en 
tota la història.

I no va ser un partit qualsevol. 
Va ser un autèntic partidàs amb 
tots els ingredients d’una bona pel-
lícula: emoció, sorpreses, derrotes 
inesperades, triomfs que trenquen 
la travessa, cops genials i punts 
maratonians sovint millors que 
l’esmaixada de torn de l’NBA. Els 
dos equips protagonistes eren el 
Girbau Vic TT i el Metz, dos con-
junts que es jugaven una final eu-
ropea que a l'anada va ser per les 
vigatanes (3-2) però que a la torna-
da va caure del costat francès (3-0). 

El que em fa reflexionar és el per 
què, tenint equips d’aquest nivell 
a casa nostra, és tan poc habitual 
veure tennis de taula per televisió. 

Ben mirat no és tan diferent del 
tennis pel que fa a emoció... i de 
tennis les cadenes esportives n’es-
tan plenes. Inclús m’atreviria a dir 
que l’emoció del tennis de taula és 
"més televisiva", ja que els duels 
que donen els punts decisius són 
més curts. Jo personalment haig 
de confessar que vaig saltar i cridar 
des de casa animant a les palistes 
del Vic. Si tots plegats en veiéssim 
més, ja us asseguro que la pròxima 
vegada s’emetria en horari de pri-
me time i en un pavelló més gran 
per poder acollir el públic que ho 
voldrà veure en directe. 

I tornem a Mataró, perquè tam-
bé em pregunto si els mataronins 
i mataronines saben que pràctica-
ment cada dues setmanes poden 
veure tennis taula d'alt nivell al 
pavelló del Centre Natació Mataró? 
Segur que no. Doncs quan arribi 
el setembre recordeu-ho, que el 
Quadis tornarà a buscar un ascens 
a la Superdivisió Masculina que ha 
fregat els dos últims anys.

Un esport massa invisible
El tennis de taula, un gran esport per televisió i en directe

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
 CASA

TRIATLÓ
TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ 
Diumenge 27 | 9:30 h | Passeig Marítim

HOQUEI PATINS 1a Estatal masc.
MIS IBÉRICA CHM - ALCOBENDAS
Dissabte 26 | 20 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 2a Catalana Femenina
UD MOLINOS - ESPLUGUENC
Diumenge 27 | 19:15 h | Mpal.Vista Alegre Molins
FUTBOL 3a Catalana
UD CIRERA - POMAR
Diumenge 27 | 12 h | Camp Salesians
UD MOLINOS - LLOREDA
Diumenge 27 | 12 h | Mpal VistaAlegre Molins
LA LLÀNTIA - MATARONESA
Diumenge 27 | 12 h | Mpal La Llàntia

          FORA
HOQUEI PATINS Nac.Catalana Fem.
IGUALADA - CH MATARÓ 
Dissabte 26 | 21 h | Pav. Les Comes

FUTBOL 2a Catalana
HERMES - CE MATARÓ
Diumenge 27 | 12 h | Mpal. Montgat

BÀSQUET Fases d'Ascens a LF2
MATARÓ PARC DORI DORI BOET
25, 26 i 27 de maig | 20, 19:30 i 12:30 h | Palau 
Municipal d'Esports d'Andratx

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Després de guanyar el cam-
pionat de Catalunya, l'equip 
d'Albert Bou derrota el 
Cerdanyola de nou a la final 
per aixecar el trofeu 

Després de derrotar el Cerdanyola 
fa un parell de setmanes per fer-
se amb el títol de campiones de 
Catalunya, aquesta setmana les no-
ies del Club Hoquei Mataró, amb el 
patrocini de Mataró Parc i Fruites 
Fradera, es van enfrontar al ma-
teix rival a la final, imposant-se als 

penals i aixecant el trofeu de campi-
ones d'Espanya. Van fer un torneig 
rodó, guanyant els tres partits de la 
fase de grups (superant per 3-2 al 
Gijón, també per 3-2 al Compañía de 
María gallec i per 1-9 a l'Alcobendas), 
imposant-se a l'Alameda de Osuna 
a la seva semifinal per 4-0.

Una final espectacular
La final de diumenge va ser trepi-
dant, amb el Mataró avançant-se 
3-0 a l'inici de la segona meitat, 

Instant d'un dels partits de la competició. | FACEBOOK CHMATARO

El Club Hoquei Mataró revalida el 
campionat d'Espanya Sub16

però amb el Cerdanyola reaccionant 
i empatant el matx a set minuts pel 
final. Les mataronines van fer el 
4-3 quan faltaven poc més de tres 
minuts, però les vallesanes encara 
van tenir temps de fer el 4-4 per 
forçar la pròrroga. El Cerdanyola 
va agafar la iniciativa a l'inici del 
temps extra, fent el 4-5, i aquesta 
vegada van ser les mataronines 
que, gràcies a un gol de Florenza, 
van empatar a 5 gols per anar a la 
tanda de penals quan quedava un 
minut pel final. Després dels cinc 
primers penals, encara hi havia 
empat al marcador, ja que n'ha-
vien marcat dos cada equip, però 
amb dos penals de desempat n'hi 
va haver prou perquè el Mataró 
acabés imposant-se al Cerdanyola, 
revalidant el títol guanyat la tem-
porada passada i fent el "doblet".

Plantilla de l'equip Sub16 del 
CH Mataró:
Julia Baldrich i Vinyet Juncà por-
teres; Ester Anglas, Marina López, 
Aleia Paituvi, Aina Lleonart, Aina 
Florenza, Marlena Rubio, Olga 
Juanola i Nina Almirall.

davant d'un equip de Lliga Catalana, 
la categoria inferior a la de l'equip 
mataroní, va ser força treballada, ja 
que el rival encara opta a obtenir 
una plaça per jugar els quarts de 
final. Però des del primer moment el 
Joventut va manar en el marcador, 
amb molta intensitat en defensa i 
amb bona resolució en atac, per 
arribar al descans amb 10-15 fa-
vorable. Després, a la represa, es 
va mantenir la mateixa tònica per 
acabar guanyant per 24-31.

L'equip femení del Joventut 
Handbol Mataró va guanyar a la pis-
ta del Lleida Pardinyes, en la que era 
la quarta victòria en quatre jorna-
des de la Copa Catalana. D'aquesta 
manera l'equip groc-i-negre s'ha 

fet ja amb el primer lloc del grup, 
quan falta una jornada per acabar 
la fase, i serà cap de sèrie en els 
quarts de final, que jugarà a partit 
únic al Pavelló Teresa Maria Roca.

La victòria aconseguida a Lleida, 

24 LLEIDA PARDINYES

31 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich, 
Marta Espejo i Noemí Pérez porteres; 
Ona Muñoz (5), Isa Latorre (1), Zara Ver-
dugo, Sandra Fargas (12), Marina Seda 
(2), Maria Murillo (6), Irene Hernàndez i 
Saray Romero (5).

El JH Mataró ja és primer de grup 
a la Copa Catalana femenina

L'equip que va jugar a Lleida, amb entrenador i delegat. | JH MATARÓ
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

L'OK Lliga haurà 
d'esperar
25a Jornada (19 de maig)
Jolaseta - MIS IBÉRICA MATARÓ ............ 3-3
Alcobendas - Calafell ................................ 2-1
Sant Feliu - Alpicat ...................................6-5
Tordera - Manlleu ....................................... 1-3
Vilafranca - Maçanet ................................ 2-2
Vilanova - Taradell .................................... 3-3
Sant Cugat - Rivas Las Lagunas ............11-1

Classificació
Calafell i Sant Cugat 49; Alcobendas i 
Manlleu 42; MIS IBÉRICA MATARÓ, Tara-
dell i Vilafranca 38; Maçanet 37; Vilanova 
35; Alpicat i Tordera 33; Sant Feliu 32; 
Rivas Las Lagunas 11; Jolaseta 7 punts.

Partit intranscendent
Aquest dissabte 26 a les 20h els mata-
ronins reben a l'Alcobendas, en un matx 
en què els locals no s'hi juguen res, però 
els madrilenys busquen plaça a OK Lliga. 
Amb l'empat a punts amb el Manlleu 
puja l'Alcobendas, i per tant amb la 
victòria s'asseguren l'ascens. Allà el 
resultat va ser d'1-5 pels de Quim López, 
però amb les molèsties que arrosseguen 
diversos jugadors i la moral baixa al ja 
no tenir opcions de pujar, ja veurem si 
els locals poden plantar cara a un equip 
que sortirà a totes. El Mataró ha pagat 
car el fet de guanyar un sol partit dels 
darrers sis disputats, amb tres empats.

Buscant la tercera 
posició
Últim play-off de Nacional 
Catalana femenina
Palau de Plegamans - Voltregà ............. (1r)
Igualada - CH MATARÓ ............................ (3r)
Manlleu B - Lloret .................................... (9è)
Bigues i Riells B - Sferic B ..................... (11è)
Barberà - Noia ......................................... (13è)
Vilassar - Horta ....................................... (15è)

Entre parèntesis, la plaça final que s'hi 
juguen. Cerdanyola B espera rival per 
disputar la cinquena plaça entre Sant 
Cugat i Vila-sana B en espera d'una 
resolució del comitè de competició, i 
el Vilanova B disputarà la setena amb 
l'altre equip. El Vilassar es juga la per-
manència amb l'Horta.

Els homes de Quim López em-
paten a la pista del cuer i ja es 
queden sense opcions de cara 
a la darrera jornada 

Una de les coses que tenia clares el 
Mis Ibérica CH Mataró era que per 
aspirar a l'ascens havia de guanyar 
els dos partits que quedaven, per 
anar bé, a no ser que es donessin 
resultats inversemblants d'altres 
equips implicats. I ja per comen-
çar, en el desplaçament a la pista 
del Jolaseta, cuer de la catego-
ria, van fallar al no poder empor-
tar-se la victòria, quedant-se ja 
sense opcions al guanyar els seus 
partits Alcobendas i Manlleu, que 

es jugaran l'ascens en la darrera 
jornada.

Va ser un partit estrany, en el que 
es va notar que l'equip mataroní ar-
ribava tocat per les baixes –la marxa 
de Pablo fa poc més d'un mes i les 
lesions de Bartrès i Molist– i els dar-
rers resultats. L'equip local va jugar 
molt intens, amb agafades i empen-
tes constants, així com protestes 
als àrbitres, i van jugar les seves 
cartes per empatar el partit. A la 
mitja part s'hi arribava amb l'empat 
a un gol, i a la represa el Mataró es 
va posar 1-2 en pocs segons. Però 
no ho van saber aprofitar i els locals 
capgiraven el marcador a falta de 
tres minuts pel final (3-2). Florenza 
va fer el 3-3 pocs segons més tard, 
però ja no hi va haver temps per 
més i els mataronins es queden 
sense ascens una temporada més.

Imatge del partit de la 1a volta. | ARXIU

3  RC JOLASETA

3  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Eric 
Florenza (2), Oriol Lladó, David Montero 
(1) i Àlex Cantero equip inicial, Guillem 
Molist, Conrad Xicota, Bernat Montero, 
Àlex Mañé (ps).

Nova ensopegada del Mis Ibérica 
CHM, que es queda sense ascens

Nac. Catalana f.
Comença l'última ronda de playo�  a Igualada 

Després d'haver caigut a la 
semifinal contra el Palau, el 
CH Mataró lluita per la tercera 
posició

El Club Hoquei Mataró femení es va 
quedar sense l'ascens a OK Lliga 
en perdre la seva semifinal contra 
el Palau de Plegamans, tot i que en 
un primer moment semblava que 
sent el primer equip sense repre-
sentació a la màxima categoria de 

la lliga ja n'hi hauria prou.
Finalment sembla ser que 

Voltregà o Palau de Plegamans 
poden haver trobat una fórmula per 
vendre la categoria o aprofitar-la 
d'alguna altra manera. 

Tot i això l'equip d'Albert Bou 
ha d'intentar acabar la tempora-
da el millor possible, fent-se amb 
aquesta tercera posició superant a 
l'Igualada, no fos cas que finalment 
sí que el lloc d'ascens anés a parar 
al primer equip que no és un filial. 
A la primera fase les mataronines 
van guanyar per 1-3 a la capital de 
l'Anoia, mentre que a casa s'impo-
saven per 4-1.

el Esporttot HOQUEI PATINS

TOTESPORT 1527 (4-6).indd   1 23/05/2018   18:33



Jiménez i Cano van ser protagonistes a l'Ironcat de l'Ampolla. | CEDIDA

Dissabte 19 de maig, a l'Ampolla, es 
va disputar l'IRONCAT en distància 
Ironman (3800 metres de nata-
ció, 180 quilòmetres i acabant amb 
una marató de 42 quilòmetres), el 
Campionat de Catalunya de llar-
ga distància. Van participar-hi dos 
representants del Centre Natació 
Mataró, Albert Jiménez i Jose Luís 

Cano, tots dos partint amb bones 
possibilitats de finalitzar entre els 
millors i, fins i tot, disputar la vic-
tòria final.

La prova es va disputar en bo-
nes condicions però amb una forta 
calor. L'Albert va sortir endarrerit 
a natació però va anar remuntant 
en el tram de bicicleta fins arribar 

a la T2 en primera posició amb el 
millor parcial en bici. En marató no 
va tenir problemes per mantenir-se 
al capdavant proclamant-se campió 
de Catalunya de Llarga Distància 
amb un temps de 8 hores i 50 mi-
nuts. Jose Luís Cano, per la seva 
banda, va rendir a bon nivell però 
problemes musculars al final van 
impedir remuntar encara més, fi-
nalitzant el 5è i 1r veterà-2 amb 
un temps de 9 hores, 8 minuts i 
36 segons.

Castellà punxa la roda a 
l'Ironman 70.3 de Barcelona
El diumenge es va disputar l'Iron-
man 70.3 de Barcelona (1900m-
90km-21km) a  Calella amb 3000 
participants, on hi va prendre part 
en Vicenç Castellà del Centre, que 
competia per primer cop en cate-
goria professional. Tot i sortir molt 
bé, una punxada al tram de bicicleta 
va impedir que pogués acabar en 
una posició més alta, finalitzant la 
competició en 46a posició absoluta 
i 23a professional.

Albert Jiménez campió de 
Catalunya en distància Ironman

Aquest diumenge arriba la XVIIIa 
Triatló Ciutat de Mataró

La competició vol continuar 
sent un èxit de participació i 
organització

Aquest diumenge 27 de maig es 
disputarà la XVIIIa Triatló de Mataró 
que, enguany, serà el Campionat 
de Catalunya de clubs i puntuable 
per la Lliga Catalana de triatló.

La competició donarà el tret de 
sortida a les 9 del matí amb els 750 
metres de natació, en un circuit 
en forma triangular des del CN 
Mataró. A continuació, arribaran 
els 20 quilòmetres en bicicleta des 
del Passeig del Callao (2 voltes a 
un circuit de 10 quilòmetres), per 
acabar amb una cursa a peu de 5 
quilòmetres (2 voltes a un circuit 
de 2,5 quilòmetres) pel Passeig del 
Port de Mataró.

La competició espera ser un èxit 
organitzatiu i de participació, com 
ja acostumen les passades edicions 
de la prova.

www.eltotesport.com |  P. 5TRIATLÓ
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el Esporttot BÀSQUET

El conjunt que entrena Jordi 
Vizcaíno juga a partir d'avui 
la fase d'ascens a Andratx

El Mataró Parc Dori Dori Boet 

disputa a partir d'aquest divendres 
25 de maig i fins al diumenge 27 
la fase d'ascens a Lliga Femenina 
2 al Palau Municipal d'Esports 

La plantilla de la Mataró Parc Dori Dori Boet que viatjarà a Mallorca. | CEDIDA

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
busca l'ascens a Lliga Femenina 2

Jordi Vizcaíno: "L'objectiu és 
arribar vius al diumenge"

ENTREVISTA 
Parlem amb l'entrenador del 
Mataró Parc Dori Dor Boet 
abans de jugar a Mallorca les 
fases d'ascens a Lliga Fem-2

Abans de la disputa d’aquestes 
fases, com valores la tempora-
da fins al moment?
Doncs partíem amb una estructura 
nova d’equip, entrenadors i quatre 
jugadores, on també es mantenien 
set jugadores que havien quedat 
campiones de 1a Catalana. L’inici 
va ser dur, considerant que nosal-
tres teníem l’objectiu d’estar a la 
part alta amb una identitat de joc 
pròpia. La primera fase no va ser 
ni senzilla ni agradable de veure 
pel públic, però ens va servir per 
anar forjant aquesta identitat i, a 
partir de llavors, hem estat molt 
millor com s’ha acabat veient a la 
Final a Quatre, jugant contra l’am-
fitrió, i amb el campionat de Copa 
Catalunya. En definitiva, hem anat 
clarament de menys a més.

Amb probablement l’MVP de la 
competició, Judy Jones. Us es-
peràveu el rendiment?
Judy Jones amb Olga Ruano han 
estat la parella més determinant 
d'entre tots els equips de la lliga. 
Ens ho esperàvem? Doncs ella ha 
crescut molt bé amb l’equip, ha 
estat una jugadora molt solidària 
col·lectivament, més enllà de la 
gran qualitat individual. A més a 
més, si la veus entrenar, ja no et 
ve per sorpresa. És una jugadora 
molt professional.

Com afronteu les fases? 
L’objectiu és l’ascens?
Un cop classificats per les fases, 
evidentment que ens plantegem 
l’ascens com a objectiu, de fet, 
tots els quatre equips busquen 
l’ascens. Això sí, ens enfrontem a 
dos equips contra qui no hem jugat 
mai, que són potents i han estat a 
Lliga Femenina 2. L’Almeda, que ja 
el coneixem, és un bon equip que 

ens va posar les coses complicades 
a la Final a Quatre. Per tant, tocarà 
anar partit a partit, amb l’objectiu 
d’arribar vius al diumenge i llavors 
intentar assolir l’ascens.

Teniu referència dels rivals? 
Sí, amb internet és molt més fàcil 
fer l’scouting. També és 
cert que el sistema de 
competició a les illes és 
diferent. Parlant dels 
rivals, l’Andratx és l’am-
fitrió, ja ha-
via estat a 
lliga femeni-
na, i tendeix 
a aglutinar les 
millors jugado-
res de les illes, les 
que més destaquen. 
Per descomptat que ju-
gar a casa també les fa 
més perilloses. Després 
hi ha el CTEIB, el Centre 
de Tecnificació de les Illes, 
similar al Segle XXI d’aquí, 
que és més incògnita, amb 
jugadores joves però amb 
talent i projecció.

d'Andratx, Mallorca.
L'equip taronja, que ve de 

proclamar-se campió de Copa 
Catalunya davant del Bàsket 
Almeda –que també serà present 
a Mallorca– s'enfrontarà al Centro 
de Tecnificación de les Illes Balears i 
al Construcciones Edbaser Andratx, 
l'amfitrió de la fase final.

El format de competició serà 
una lligueta de tots contra tots, on 
el vencedor serà qui aconsegueixi 
l'ascens a Lliga Femenina 2. El di-
vendres les mataronines s'enfron-
taran al CTEIB a les 20h. L'endemà 
hi haurà la reedició de la final de 
Copa Catalunya davant el Basket 
Almeda a les 19:30h. Finalment, el 
diumenge, en el partit que pot de-
cidir l'ascens, les maresmenques 
s'enfrontaran a l'amfitrió, el CB 
Andratx a les 12:30h.

Teniu referència dels rivals? 
Sí, amb internet és molt més fàcil 
fer l’scouting. També és 
cert que el sistema de 
competició a les illes és 
diferent. Parlant dels 
rivals, l’Andratx és l’am-
fitrió, ja ha-
via estat a 
lliga femeni-
na, i tendeix 
a aglutinar les 
millors jugado-
res de les illes, les 
que més destaquen. 
Per descomptat que ju-
gar a casa també les fa 
més perilloses. Després 
hi ha el CTEIB, el Centre 
de Tecnificació de les Illes, 
similar al Segle XXI d’aquí, 
que és més incògnita, amb 
jugadores joves però amb 
talent i projecció.
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2   CE MATARÓ

3   UD MOLINOS 

CE MATARÓ: Danayira Conza, Sandra 
Blanch, Cristina Cerdà, Andrea Àlvarez, 
Jasmina Chamarro, Gisela Gonzalvo, 
Judit Martínez, Sara Armoa, Laia 
Garcia, Rosario Espinosa i Olga Gómez. 
Suplents: Ariadna Velasco, Cinhtia 
Candelaresi, Vanesa Machado, Ceney 
Fanlo, Raquel Acuña.
UD MOLINOS: Sandra Sanz, Glòria Al-
mendro, Sílvia Montero, Paula Delgado, 
Marta Mateos, Noelia Montoya, Raquel 
Rodríguez, Sara Montero, Carla Del-
gado, Laura Martínez, Sílvia Salvador. 
Suplents: Eva Guerrero, Patrícia López, 
Silvia Angulo i Marta Comas.
GOLS: 43' Espinosa (1-0); 48' Chamarro 
(2-0); 53' López (2-1); 55' Guerrero (2-2); 
71' Rodríguez (2-3).

L'equip blanc-i-blau va superar 
el CE Mataró, que no es va poder 
proclamar campió

El CE Mataró i la UD Molinos es van 
enfrontar al Municipal del Centenari 
amb un gran ambient a les grades. 
En aquest partit l'equip groc-i-ne-
gre en tenia prou amb un punt per 
proclamar-se campió i assolir l'as-
cens a 1a Catalana. Però tot i agafar 
avantatge, es va veure finalment 
superat pel seu rival local, que ha 
recuperat els tres punts perduts a 
casa seva a la primera volta i posa 
emoció a les tres últimes jornades.

L'equip local es va avançar, ja 

El Molinos guanya el derbi 
mataroní de futbol femení

El partit va ser molt disputat i amb un gran ambient a les grades. | DANIEL FERRER

prop del descans, gràcies a un gol 
de Rosario Espinosa. I quan feia poc 
que anava la segona part Jasmina 
Chamarro va ampliar l'avantatge i 
semblava que el partit es posava 
molt bé per a l'equip local (2-0). Però 
l'equip blanc-i-blau no es va rendir 
i Patricia López i Eva Guerrero no 
van empatar rèpidament el partit 
amb dos gols pràcticament seguits.

I quan encara quedaven vint mi-
nuts per al final Raquel Rodríguez 
amb un gran xut de falta molt llu-
nyà, que va superar la portera local, 
va establir el 2-3 que seria defini-
tiu, tot i les posteriors ocasions 

del Mataró que va fallar a definir.
Ara la diferència és de 4 punts 

entre els dos equips i l'equip groc-
i-negre continua depenent d'ell 
mateix per assolir l'ascens. A més 
el CE Mataró té un dels partits que 
li queden ja guanyat, ja que el seu 
rival s'ha retirat. O sigui que només 
li falta un altre triomf per assegu-
rar el títol... però aquest l'haurà 
d'aconseguir fora de casa.

L’AEiLL Cerdanyola ha de remun-
tar a Sabadell per pujar a 3a

L'equip de l'AEiLL Cerdanyola va 
estar dominant durant quasi tota la 
temporada la classificació del grup 
5è de la 4a Catalana de futbol, però 
va perdre el primer lloc a falta de 
sis jornades i el títol i l'ascens di-
recte va ser per al Premià de Dalt 
C. A més en la penúltima jornada va 
perdre davant el Rocafonda B i fins 
i tot va caure del segon lloc. Però 
finalment una decisió del Comitè de 
Competició els va donar els punts 
en aquest derbi mataroní i van aca-
bar en el segon lloc, que els ha 
donat el dret a jugar la promoció 
d'ascens a 3a Catalana.

El partit d'anada es va disputar el 
passat dissabte a la tarda al Camí 

del Mig enmig d'un gran ambient. 
El rival que va tocar en sort era el 
Marina Can Gambús de Sabadell. 
Va resultar ser un equip molt rocós 
i ben estructurat en defensa i que 
va aprofitar una de les seves oca-
sions a la segona part per marcar 
per emportar-se el triomf per 0-1, 
deixant glaçada la parròquia local.

El diumenge passat l'equip Cadet 
Juvenil femení A de la UD Cirera va 
derrotar per 2-0 (Valeria i Ainoa)
el Palautordera i es va proclamar 
campió de grup de la 2a Catalana 
a falta de 3 jornades del final. 

Van jugar: Georgina Sala, Marina Lázaro, 
Marta Pastrana, Júlia Morell, Marta Masfe-
rrer, Irene Bertolín, Valeria Camacho, Ire-
ne González, Marta Saez, Diana Bertolín, 
Ainoa Cros, Naomi Luque, Anna Lorente, 
Ariadna Recio, Laia Martí i Laia Urrea.La plantilla del Cerdanyola. | CEDIDA

El Cirera cadet ju-
venil, campió de 2a
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1   CE MATARÓ

0  MASNOU

CE MATARÓ:  Pol, Víctor Yustos, Kiku, 
Isma, Marcel, Parri, Peque, Aitor (Dani 
89'), Pedro (Maldonado 73'), Ricky 
(Youssef 83'), Bargalló
GOLS: 41' PEQUE (1-0)

SEGONA
CATALANA

Un gol de Peque dóna el triomf 
en el derbi maresmenc

El CE Mataró tenia l'últim partit de 
lliga al Municipal del Centenari i va 
sumar els tres punts. Amb això i 
amb l'empat de l'Argentona a casa 
davant el Sant Pol, l'equip groc-i-
negre conserva alguna opció de 
poder jugar la promoció d'ascens, 
un lloc que ocupen els argentonins 
i al qual també opta l'Europa B. 

El Mataró sortia al camp sabent 
de l'ensopegada de l'Argentona i 
això va fer que, un partit que hau-
ria pogut ser intranscendent, aga-
fés un gran valor. L'equip local va 
sortir fort i buscant resoldre, però 
l'equip masnoví estava ben plantat 
i no deixava forats, i només un xut 
de Bargalló una mica desviat havia 
inquietat la porteria visitant quan 
ja s'acostava el final de la primera 
part. I en canvi el Masnou havia 
tingut una ocasió triple amb tres 
rematades de cap en la mateixa 

Guineueta campió

33a jornada (19/20 maig)

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

Classificació 
Guineueta 72; ARGENTONA 67; CE MATARÓ 
66; Europa B 65; SANT POL 61; Llefià 
59; Sarrià 56; MASNOU 52; Besós BV i 
Districte 030 CE 47, Canyelles 46; Parc 41, 
Montcada 37; S.Andreu B. 35; HERMES 32; 
Piferrer 18; LLAVANERES 16; Sant Adrià 7.

34a jornada (27 de maig- 12 h)
HERMES - CE MATARÓ
MASNOU - Districte 030 CE
Sarrià - ARGENTONA
SANT POL - Llefià
Guineueta - LLAVANERES 

El Mataró ha de guanyar
El Mataró juga al camp d'un equip ja des-
cendit i ha de guanyar, per si l'Argentona 
ensopega a Sarrià. Un empat argentoní i 
una victòria groc-i-negre encara podria 
situar l'equip mataroní en la promoció 
d'ascens. Si guanya l'Argentona, el bitllet 
pel play-off serà seu.

El CE Mataró guanya i manté les  
opcions de promoció d'ascens

Peque just anotar el gol local. | D.F

jugada que no van ser gol per mi-
racle.  Però, quan faltava poc per 
a l'intermedi, una de les millors 
jugades de l'equip local amb cen-
trada de Pedro, la va rematar Ricky 
aturant Sergio, però Peque venint 
des del darrere va marcar.

A la represa l'equip local va tenir 
algunes clares ocasions per ampliar 
el marcador, però la pilota no va 
voler entrar. I ja cap al final l'ex-
jugador groc-i-negre Sergio Urbano 
va donar un ensurt estavellant un 
llançament de falta al travesser. Al 
final es va poder mantenir el mí-
nim 1-0, i si es guanya a Montgat 
i l'Argentona no ho fa a Sarrià el 
Mataró podrà jugar la promoció.

Rematada de Ricky prèvia al gol. | DANIEL FERRER
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2  PLA D'EN BOET

3  LA LLÀNTIA

PLA D'EN BOET:  Moreno, Javi (Eric 
46'), Lluc, Ordóñez, Carrasco, Cortés 
(Farissi 57'), Reyes, Vela (Collado 46'), 
Valle (Elías 46'), Miquel, Moussa (Marc 
Pérez 87').
LA LLÀNTIA:  Lloret, Hassan, Llavero, 
Ibra, Jordi Cano, Omar, Lamin (Delfín 
75'), Bertolín, Salvia (Chamarro 59'), 
Yusupha (Guedes 59'), Said.

3   YOUNG TALENT

0   UD CIRERA

CIRERA: Toni, Alvaro Yustos, Kaddur, 
Isaac, Izar, Albert Garrido (Carlos 
Gómez 59'), Baba (Othman 59'), Joel, 
Matas, Pol (Pereira 41'), Aleix.

3  MATARONESA

0  MOLINOS

MATARONESA: Marcos (Rabassa 75'), 
Guti, Navarro, Cobos (Sissoko 60'), 
Palanco, Espín, Beltrán, Nogales (Axel 
75'), Miguel (Hidalgo 60'), Marcelo i 
Carlos (Koke 60').
MOLINOS:  Ramos (Gómez 70'), Marc 
(Gorka 56'), Keita (Sergio Cobo 70'), 
Héctor, Artero, Roca, Bustos (García 
Mesa 40'), Campos, Toni Martín, Óscar 
(Uri Martín 56'), Manrique

TERCERA
CATALANA

La situació de l'equip local és molt complica-
da i a més l'equip visitant es va avançar als 
10'. Però va reaccionar l'equip rocafondí a la 
represa, i amb gols de Marc Bou i Águila van 
capgirar el marcador. Després l'equip local 
es va quedar en inferioritat, però tot i això 
va sentenciar amb gol de Youness Chliouet.

Tot per decidir
33a jornada (19/20 maig)
Pomar - La Salut ........................................4-0
Singuerlín - Cabrils ...................................3-0
Arenys Mar - Santvicentí ........................ 2-3
Young Talent - CIRERA .............................3-0
MATARONESA - MOLINOS .........................3-0
PLA D'EN BOET LA LLÀNTIA .................... 2-3
ROCAFONDA - Premià Dalt ....................... 3-1
Calella - Vilassar Mar B............................. 3-1
Lloreda - Poble Sec................................... 3-2
Classificació 
Young Talent 82; Singuerlín 79; CIRERA 
69; Cabrils 60; MOLINOS 59; Lloreda 55; 
MATARONESA  52; Santvicentí 44; LA 
LLÀNTIA 42; Premià Dalt 41; Poble Sec 
40; Vilassar Mar B 37; Arenys Mar 35; PLA 
D'EN BOET 34; Calella 33; Pomar 31; La 
Salut 30; ROCAFONDA 29.

34a jornada (27 maig - 12 h)
LA LLÀNTIA - MATARONESA
MOLINOS - Lloreda
CIRERA - Pomar
La Salut - PLA D'EN BOET
Poble Sec - ROCAFONDA

Un derbi per acabar
Per acabar la lliga tenim un derbi a La 
Llàntia, l'últim dels 30 que s'han jugat al 
llarg de la temporada.

El conflicte del descens
En aquesta categoria baixen els dos 
últims classificats i també els 8 pitjors 
16ns classificats dels 9 grups de Bar-
celona. O sigui que només se salva un 
avant-penúltim classificat.
Això fa que el Pla d'en Boet no tingui 
encara la permanència assegurada, ja 
que està 3 punts per sobre del Pomar, 
però aquest equip li té el golaverage 
particular guanyat. Els groc-i-blaus 
necessiten sumar un punt en la darrera 
jornada per estar tranquils. Per la seva 
part el Rocafonda, de guanyar al camp 
del Poble Sec, es podria situar en el 
tercer lloc per la cua, si Pomar i La Salut 
punxen. Però tot i això la seva salvació 
és pràcticament impossible, ja que dels 
equips situats en 16è lloc ja n'hi ha dos 
amb 32 punts i que tenen el golaverage 
general molt millor que el del Rocafon-
da. L'equip rocafondí està en -49, i el Can 
Roca té un -27. I aquesta diferència no es 
pot recuperar en un partit.

El Pla d'en Boet perd el derbi i no té 
la  permanència assegurada

Una disputa de l'enfrontament. | D.F

3   ROCAFONDA

1   PREMIÀ DALT

ROCAFONDA: Zain, Benguerel (Es-
coruela 86'), Rosa, Bentkib, Marc Bou, 
Soto (Bohum 57'), Guillem Bou (Youssef 
57'), Aguila (Bakkali 73'), Paby, Canteros 
(Youness 46'), Elías

L'equip local es jugava molt més, davant un 
equip llantienc que ja havia assegurat la 
permanència, i que es va trobar de seguida 
amb un gol de Lamin, i després Jordi Cano 
en va marcar dos més abans del descans 
(0-3). A la represa els verds es van quedar 
en inferioritat i l'equip local va posar setge 
a la porteria visitant. Carrasco va reduir, 
però el segon gol de Reyes ja va arribar en 
temps afegit.

El Cirera, ja sense opcions, visitava el camp 
del líder que necessitava guanyar per man-
tenir la seva posició. L'equip badaloní va 
sortir fort i efectiu davant de porteria, i al 
descans ja dominava per 2-0. I a poc de la 
represa va sentenciar.

Partit amb poca transcèndencia per a la 
classificació, però jugat amb moltes ganes 
per part de l'equip local, de Manuel Pérez 
Relva, que va ser superior i va manifestar-
ho amb gols de Palanco (7'), Cobos (28') i 
Marcelo (83'). El Rocafonda continua a la cua. | D.F
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3A NACIONAL
GRUP 1
La tercera plaça de 
descens continua 
oberta
29a jornada (19 i 20 de maig)
S. JOAN VILASSAR - Isur ...................... 2-4
Lloret - Fund. Esp. Grama .................... 8-3
Vacarisses - PREMIÀ MAR .....................7-2
Sant Cugat - Vallseca ............................7-3
Castellar - Montsant .............................3-5
Lliçà d'Amunt - Ripollet ........................ 1-7
SPALL MATARÓ - Arrahona .................. 4-3
Arrels - Montcada .................................9-8

Classificació 
Isur, 71; Ripollet, 68; Montcada, 52; Fund. 
Esp. Grama i Montsant, 49; Vacarisses i 
Arrels, 45; Vallseca, 43; SPALL MATARÓ, 
40; S. JOAN VILASSAR, 38; Arrahona, 36; 
PREMIÀ, 34; Sant Cugat i Lloret, 30; Ll. 
Amunt, 22; i Castellar, 11.

30a jornada (26 de maig) 
Vallseca - SPALL MATARÓ ...............18:30.

4  SPALL CFS MATARÓ

3  ARRAHONA

SPALL CFS MATARÓ: Martí Sánchez 
(p), Àlex Álvarez (1), Adrián De-Gea, Albert 
Carmona (1), Javier Capilla, Lluís Macias 
(1), Abderrahim El Merrouni, Pol Aledo (1) 
i Ivan Tejedor (ps).

A la segona part, els de Joan 
Serra van millorar notablement, 
pujant el ritme de joc. Seco reta-
llaria les distàncies, però l'Arraho-
na tornaria a ampliar el marcador 
ràpidament.

A partir d'aquest instant, el con-
junt local es va convertir en amo 
absolut del partit, i primer seria 
Capilla fent el 2-3. Més endavant 
empataria Lluís Macias i Àlex acon-
seguia el 4-3 per alegria del pú-
blic local.

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró va tancar la temporada 
del retorn a Segona B perdent 5 a 1 
a la pista de l’Hospitalet Bellsport, 
un dels equips de la zona alta de 
la classificació. Els mataronins han 
fet una temporada irregular i han 
anat clarament de més a menys, tot 
i això, l’objectiu marcat a principi de 
temporada que era la permanència 

s’ha assolit sobradament i amb 
moltes setmanes d’antelació.

El Futsal Aliança Mataró tanca la 
campanya amb derrota

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa acaba com 
a campió del grup
30a jornada (19 i 20 de maig)
Pia Sabadell - Dènia .............................5-0
Catgas "B" - CN Sabadell .................... 7-5
Hospitalet B. - ALIANÇA MATARÓ .......5-1
Linyola - Pallejà .....................................3-9
Floresta - Salou .....................................4-8
CANET - Castelldefels ...........................0-3
Barceloneta - Manresa .........................1-4
Cerdanyola - La Unión .......................... 1-2

Classificació 
Manresa, 71; Castelldefels, 69; Pallejà, 
59; ESCOLA Pia Sabadell, 58; Hospitalet, 
57; Catgas "B", 54; La Unión Santa 
Coloma, 49; Salou, 43; Natació Sabadell 
i Cerdanyola, 38; Barceloneta i FUTSAL 
ALIANÇA MATARÓ, 37; CANET, 26; Floresta, 
23; Dènia, 15 (ret.); Linyola, 4.

En un final molt ajustat el Manresa ha 
aconseguit el títol de lliga davant d'un 
Castelldefels que ha esgotat les seves 
opcions fins al final. Per la part baixa, 
el Dènia –que ja es va retirar fa moltes 
jornades– i el Linyola tanquen la taula.

5  HOSPITALET B.

1  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernandez, 
Alex del Barco, Heider, Carlos Villarin, 
Eric Izquierdo, Cristian Villarin, Pol Tolrà, 
Abdyck Gómez, Azhar Chiheb, Mamadou 
Ceesay,  Llibert Canal, Joel Ciscar.

Victòria en l'últim partit a casa 
de la temporada

Imatge de l'últim partit a casa. | ARXIU

La plantilla de L'SPALL. | CEDIDA

Gran remuntada dels mataro-
nins a la segona part

Últim partit a casa i última jornada 
de la temporada per a l'SPALL CFS 
Ciutat de Mataró, que s'enfrontava 
amb l'Arrahona.

El partit va començar amb domini 
per part dels visitants aprofitant-se 
del ritme lent del conjunt groc-i-
negre. Així, s'arribaria al descans 
amb domini per l'Arrahona de 2-0.
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La Sirena CN Mataró continua 
a l’elit, però baixant una mica 
el seu nivell 

Està clar que era difícil poder man-
tenir el nivell assolit en les dues 
temporades anteriors, amb la con-
questa de la Copa LEN i la Copa del 
Rei i amb la presència a la Final Four 
de la Champions. Sobretot tenint 
en compte que l’equip ha patit en 
aquest temps baixes importants 
com són les de Laura López, Ona 
Meseguer, aquesta temporada, i 
Roser Tarragó o Alkistis Benekou 
en l’anterior.

Bronze a la Copa LEN
A la màxima competició europea 
l’equip de La Sirena ja va entrar a 
la segona ronda, en haver jugat la 
temporada anterior la Final Four. 
A Catània va caure davant l’equip 
local, però va classificar-se per als 
quarts de final. En aquesta elimi-
natòria va tocar en “mala sort” el 
CN Sabadell, que es va imposar 
clarament enviant l’equip mataroní 
a jugar la Copa LEN.

Aleshores la Copa LEN es va con-
vertir la gran fita de la temporada, 
sobretot tenint en compte que la 
fase final es va tornar a jugar a 

Mataró. Però no va haver-hi tan-
ta sort com fa dos anys i l’equip 
del Centre va ser superat a semi-
finals per l’equip que seria campió, 
el Dunaujvaros hongarès per 7-11. 
Després en el partit pel tercer i 
quart lloc l’equip va reaccionar i 
va superar el Padova italià per 11-
8. Un bronze final amb bon regust.

A les competicions del K.O. 
dos subcampionats
A l’inici de temporada La Sirena 
CNM va poder superar en dues 
semifinals, les de Copa Catalunya 
i Supercopa Estatal, al CN Sant 
Andreu, caient a la final davant el 
Sabadell. Però a la Copa del Rei 
l’equip de Florin Bonca va ser su-
perat a quarts de final per l’equip 
andreuenc.

Decepció a la lliga
En el torneig de la regularitat i ana-
litzant les dades de la fase regu-
lar podem veure que el Sabadell 
ha estat molt superior. Per sota 
La Sirena i Sant Andreu han estat 
igualats, però en els enfrontaments 
decisius les barcelonines, han es-
tat més centrades. Tots els altres 
equips queden molt per sota.

RESUMS 2017-18: WATERPOLO
La Sirena Centre Natació Mataró 

Les protagonistes de La Sirena 
Han format la plantilla: Debby Willemsz, portera titular, i Júlia Àvila (ps). Helena Lloret 
(74 gols en el total de competicions, amb 57 a la lliga on ha estat la 4a màxima goleja-
dora), Laura Vicente (54), Ciara Gibson (48), Clara Cambray (40), Marta Bach (35), Liana 
Dance (25), Marina Zablith (17), Carla Graupera (15), Clàudia Abad (14), Ema Carevic (12), 
Alba Bonamusa (11), Maria Bernabé (1), Júlia Soler, Blanca Colominas, Júlia Nieto.

CLASSIFICACIÓ 

La Classificació final de la Lliga:
Sabadell 54, Sant Andreu 48; LA SIRENA 
CN MATARÓ 42, Mediterrani 33; Terrassa 
28; Zaragoza 18; Rubí 14; Moscardó 13; 
Sant Feliu 10; Dos Hermanas 7.

Primera volta i segona volta
Poca història. El Sabadell va arribar 
a l’equador per davant amb 27 punts, 
amb Sant Andreu 24 i La Sirena 21. I a la 
segona volta es va repetir la puntuació. 

Casa i fora
Tot molt repetitiu. Les sabadellenques 
ho han guanyat tot, sumant 27 punts 
a casa i 27 a fora. El Sant Andreu n’ha 
sumat 24 i La Sirena n’ha sumat 21 tant 
a casa com a fora.

GOLS 

Clar domini també de les campiones 
amb una mitjana de quasi 20 marcats 
per partit i de poc més de 5 encaixats. 
Per sota igualtat entre mataronines i 
andreuenques, molt per sobre de les 
altres.

Gols marcats: Sabadell 377, Sant 
Andreu 249; LA SIRENA CN MATARÓ 249, 
Mediterrani 211, Terrassa 151,…

Gols encaixats: Sabadell 86, Sant 
Andreu 105; LA SIRENA CN MATARÓ 108, 
Mediterrani 183, Terrassa 190; … 

ESTADÍSTIQUES 
A LA LLIGA
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de perxa, sota l’organització del 
CA Laietània. La millor marca va 
ser per al laietanenc Biel Tenias 
amb 4.55 m.

Aquest dissabte se celebra la 
segona jornada.

Preseleccionats laietanencs
Biel Tenias, Marina Martínez, 
Hannah Ruiz, i l'atleta entrenada 
pel cos tècnic del CA Laietània de 
Mataró, Aina Rabadan, han estat 
preseleccionats en les proves de 
perxa, mig fons, obstacles, alça-
da per als JJOO de la Joventut 
que se celebraran a Buenos Aires 
al mes d'octubre. A més, Martina 
Ballesteros ha estat preselecciona-
da per participar en els Mundials 
sub20 com a component del relleu 
de 4x100 aquest mes de Juliol a 
Tampere (Finlàndia).

Es va disputar el passat cap de set-
mana la 2a jornada de la lliga esta-
tal de clubs de la Divisió d’Honor 
Estatal i dues atletes mataronines 
van tenir un paper ben destacat.

En l’encontre disputat a Castelló, 
Sara Dorda (AA Catalunya) va que-
dar primera en la prova dels 400 m 
tanques amb un temps de 1:01.60 
(975 punts de la taula hongaresa). 
També va córrer els relleus 4x400 
i l’AA Catalunya va acabar en segon 
lloc amb 3:52.11 darrere del Playas 
de Castellón. En la classificació glo-
bal l’equip barceloní també va que-
dar en 2n lloc darrere del Playas 
de Castellon.

En l’encontre disputat a Durango 
l’atleta Raquel Gonzàlez (FC 
Barcelona) va guanyar els 5 km 
marxa amb 22:05.16, que són 1.069 
punts en la taula hongaresa, la mà-
xima obtinguda per les atletes del 
club blaugrana. També va participar 
amb l'equip blaugrana la mataro-
nina Aina Rabadan que va quedar 
5a en salt d'alçada amb 1.63 m. El 
FC Barcelona va guanyar aquest 
encontre.

Els dos equips catalans estan 
classificats per a la final entre els 
vuit millors equips estatals que es 
disputarà el dia 16 de juny.

Grans marques 
en 400 m tanques
L’atleta del GA Lluïsos Sergi Adalid, 
que està preseleccionat per als 
Jocs Olímpics de la Joventut que 

es disputaran a Buenos Aires el 
mes d’octubre, va millorar la seva 
marca en 400 m tanques sub-18 
(tanques a 0,84 m) amb un temps 
de 55.27 i ja és el quart atleta es-
tatal de la categoria.

Pau Rey, també atleta de Lluïsos, 
aquest sub-20 va fer una molt bona 
marca de 56.77, amb tanques a 
0.914, o sigui ja en mesura sènior.

Campionat d’Europa Màster 
en ruta
El passat cap de setmana es va dis-
putar a Alacant el Campionat d’Eu-
ropa Màster en ruta amb presència 
de diversos atletes del GA Lluïsos.
En 10 km el millor va ser Ferran 
Rey, 10è en M50 amb 35:42.

En la prova de cros per equips 
(4 km cada atleta) Ferran Rey i 
Albert Redrado, fent equip amb 
un atleta andalús, van quedar en 
3r lloc en M50, però no van pujar 
al podi perquè un dels equips que 
els havien precedit era espanyol 
i només podia rebre medalla un 
equip de cada país. 

I en la mitja marató el més desta-
cat va ser Prudencio Pérez que en 
M70 es va classificar en 6è lloc amb 
1:38.54. I en dones Clara Hernàndez 
va quedar 14a en F40 amb 1:34.22.

Gran Premi de Mataró de perxa
El passat dissabte dia 19 es va dis-
putar a l’Estadi Municipal la 1a jor-
nada del Gran Premi de Mataró 

Victòries de Dorda i Gonzàlez a 
la lliga de Divisió d’Honor Estatal

Dorda als relleus. | RFEA.MIGUELEZ.PHOTOS

Bàsquet -  Es disputa la 
Mediterranean Cup of 
Champions al Millán

Del 26 al 28 de maig l'Eusebi Millán 
serà la seu de la Mediterranean 
Cup of Champions, on es veuran 
les cares el Boet, un altre conjunt  
català, un de britànic i un libanès.

El torneig serà en format de lli-
gueta i el Mataró Parc Boet s'es-
trenarà amb el conjunt anglès avui 
divendres a les 20:30. Demà a les 
20h es veurà les cares amb el li-
banès, mentre que diumenge ho 
faria amb l'altre català.

Bàsquet - Núria 
Martínez i Rosó Buch a 
la selecció catalana

La selecció catalana absoluta de 
bàsquet femení s'enfrontarà aquest  
divendres a Girona (Fontajau) a la 
selecció de Montenegro, i el seu 
seleccionador, Fabián Téllez, ha 
convocat a les mataronines Núria 
Martínez i Rosó Buch. Martínez, 
a més a més, serà la capitana del 
conjunt català.

Redrado, Aznar, Rey i Roselló. | CEDIDA
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  La platja de Mataró serà esce-
nari, aquest diumenge, d'una nova 
'performance' amb creus grogues 
plantades a la sorra en record dels 
presos polítics catalans. Aquest és 

L'ANC repetirà l'acció pels presos aquest diumenge, tot i 
que PP i PxC demanen a l'Ajuntament que ho prohibeixi

el propòsit de l'acte al que convo-
ca, diumenge al matí, l'ANC i al-
tres entitats. Es tracta de la versió 
mataronina d'una acció que s'ha 
fet en altres ciutats i que dilluns 

Convoquen una plantada de 
creus grogues a Mataró

passat va acabar amb enfronta-
ments i agressions a Canet arran de 
l'actuació d'un grup d'encaputxats 
de 'Els Segadors del Maresme' que 
van arrencar les creus per, diuen, 
"netejar" la platja.

L'ANC convoca aquest diumen-
ge l'acció, en horari de matí, que 
acabarà amb un vermut i demanen 
també que hi assisteixin el màxim 
de persones.

Peticions de prohibició
En saber de la convocatòria, tant 
el PP com PXC van demanar en 
públic i per carta a l'Alcalde David 
Bote que prohibieixi l'acció per 
vetllar per la neutralitat dels es-
pais públics en la línia del que va 
demanar el Delegat del Govern 
Enric Millo després de les agres-
sions de Canet.  | Red

CiutatCiutat núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018

Imatge d'una de les plantades de creus grogues Cedida 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

25 

de maig

Cicle Concerts Tribut. 
23.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 10 euros. 

THE WIRES,
GAUDEIX DEL SO MÉS FIDEL A AC/DC

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Tropical Fest: 'Pachawa Sound' 
+ 'Andana'
Divendres 25 maig / 21h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.
Concert de dues grans cites mu-
sicals del Maresme.

Jaume Arboledas
Divendres 25 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Presentació en format acústic del 
seu últim disc, 'Nightingale'.

Concerts de primavera: 
'Espectec fi nal'
Dissabte 26 maig / 12h / Pati de 

Can Marchal (Mataró)
Concert amb una representació dels 
conjunts de l'Escola Municipal de 
Música de Mataró (EMMM).

40è aniversari de l’Aula de 
Música Masafrets
Dissabte 26 maig / 17.30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Concert amb participació d'uns 100 
alumnes de totes les edats, diver-
sos conjunts instrumentals i cors.

Kirias
Dissabte 26 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Grup de pop vocal femení, cinc 
veus que versionen clàssics des 
dels 60 fi ns a l’actualitat.

TEATRE I DANSA // 

8a Mostra Teatre a les Escoles
Divendres 25 maig / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró): Actuacions alumnes de 
6è de primària de les escoles Joan 
Coromines i Germanes Bertomeu.
Dilluns 28 maig / 18h / Institut 
Laia l'Arquera (c. Ciutat Freta, 
26. Mataró): Alumnes de 6è de 
primària de l'escola Camí del Mig.

Tallers de l'Aula de Teatre
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, Mataró).
Dissabte 26 maig / 12.30h: "Els 
tres mosqueters", grup Aula Júnior 
10 i 11 anys. 20h: "El senyor de les 
mosques", grup Aula Júnior 17 a 
25 anys.
Diumenge 27 maig / 19h: "Lluny 
d'aquí", grup Aula Júnior 14 anys.

Guia cultural

GAUDEIX DEL SO MÉS FIDEL A AC/DC

Aquest dissabte, The Wires 
protagonitzaran un dels 

concerts tribut més espe-
rats a Mataró: l’homenat-
ge a AC/DC. Amb el so 
més fi del a la banda de 
hard rock australiana de 
primer nivell i un cantant 
amb una veu molt semblant a 
la de Brian Johnson, The Wires 
farà alçar a tot el públic de la 
sala. The Wires apostarà per un 
directe impactant amb temes 
molt famosos de la formació 
com TNT o Live Wire.
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'Els Miserables'
Dies 26 i 27 maig / Db. 21h, dg. i dl. 
18h / Sala Cabanyes (La Riera, 110. 
Mataró) / Platea: 18€. Amfi teatre: 
16€. També: 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.

OFF-Zero, teatre al carrer
Diumenge 27 maig / De 10 a 20h / 
Diversos espais (Vilassar de Mar)
Actuacions teatrals, xerrades i es-
pectacles mostraran, a diferents 
escenaris al carrer, la capacitat 
creadora del jovent. 

XIV Cicle de Sarsuela: 'La 
Generala'
Diumenge 27 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 22€. Reduïda: 20€.
Representació de la sarsuela amb 
música d’Amadeu Vives i lletra de 
Guillermo Perrín i Miguel de Palacios.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, Mataró)
Divendres 25 maig / 18h: Tallers a 
la biblio "Vida extraterrestre", per 
a infants de 7 a 10 anys.
Dissabte 26 maig / 11h: 

'Benvingudes familiars', visites 
adreçades a famílies amb infants.
Dimarts 29 maig / 18h: L'hora del 
conte: 'La lletra A que no volia ser 
vermella', de Jordi Cornudella.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 25 maig / 17.30h:  El 
conte de la rotllana "En Santi a la 
biblio", de la Fundació el Maresme. 
Dimecres 30 maig / 17.30h: Art 
Time: 'Les fl ors de la Georgia 
O'Keeffe'. Conte i manualitats.
Dijous 31 maig / 17.30h: Els dijous a 
la biblio: 'Juguem?',  d’Ilan Brenma 
i Rocio Bonilla.

MÚSICA /

Xics'n'Roll: 'Descobreix U2 amb 
Please 100%'
Diumenge 27 maig / 12h / Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / De 
3 a 18 anys: 8-10€. Adults: 10-12€. 
Pack familiar: 25-30€.
Concert banda tribut ofi cial de U2, 
adaptada per al format familiar.

TEATRE /

'Limbo'
Diumenge 27 maig / 18.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 5€. 
Espectacle teatral de la 
companyia Les Impuxibles. Una 
refl exió sobre la realitat de les 
persones transgènere. 

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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XERRADA /

'Dijous Remeiers a la Plaça 
de Cuba'
Dijous 31 maig / 18h / Espai 
Àgora mercat Plaça de Cuba 
(Mataró) / Entrada lliure.
Xerrada-taller per conèixer 
les 'Plantes pel dolor d'ossos i 
articulacions'.

'Greuges i desgreuges. El debat 
Catalunya-Espanya a la premsa, 
del 1r catalanisme a l'actualitat'
Divendres 25 maig / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró)
Presentació del llibre amb l'autor, 
Joan Safont, i l'editor Miquel Adam.

'Taller de yoga para niños'
Divendres 25 maig / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre, amb la pre-
sència d'Ariadna Civil i Marianna 
Roigé, autores.

'Commemoració i homenatge 
a Pompeu Fabra. 1968, porta 
d'entrada d'Òmnium a Mataró'
Dissabte 26 maig / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Conferència de Francesc Masriera, 
amb motiu dels 50 anys de la cre-
ació de la seu territorial d'Òmnium 
Cultural a Mataró. 

'Ponts d'aigua'
Diumenge 27 maig / 12.30h / Can 
Vallerià (Pg. Coromina, 32. Premià 
de Dalt) / Entrada lliure
Presentació del llibre amb pintu-
res de Joan Pasqual i textos de 25 
poetes. Recital poètic. 

'Periodista a Catalunya i als 
Estats Units' 
Dimarts 29 maig / 18h / Sala Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència del periodista 
Antoni Bassas. Aula d'Extensió 
Universitària Vilassar de Mar.

'Grans Dames del Hollywood 
Clàssic – Part 2: 1940-1950'
Dimarts 29 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.

'Star System, època daurada 
de Hollywood' 
Dijous 31 maig / 18h / Saló de 
Pedra (c. Gran, 62. Argentona) / 
Socis gratis. No socis 5€
Conferència a càrrec de Jesús 
González, historiador de l'art. Aula 
d'Extensió Universitària.

TALLERS I CURSOS //

Curs: 'Fotografi a de paisatge'
Dissabte 26 maig / De 16 a 21h / 
Can Boet (C. Francesc Layret, 75. 
Mataró) / Gratuït amb inscripció 
prèvia a la Direcció de Cultura
Miquel Jover impartirà una ses-
sió teòrica i una sessió pràctica 
al Castell de Burriac. 

FESTES I FIRES //

Fira de Mataró
Del 18 al 27 de maig / Nou Parc 
Central (Mataró) / Dv. i vigílies 
festius fi ns a les 3h. Resta de dies 
fi ns les 24h. 
Fira d'Atraccions per a infants i 
adults, variada oferta gastronò-
mica a la Zona de bars, i fi reta de 
primavera d'artesania i regal.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Dissabte 26 maig / D'11 a 13h: Jocs 
del món al Parc de l’Antic Escorxador.
Dimecres 30 maig / 18h: 'Contes 
de l'Amèrica Llatina', a càrrec de 
Sensedrama Teatre.

Remeis casolans amb herbes: 
'Fem sabó'
Diumenge 27 maig / 12h / Can Boet 
(C. Francesc Layret, 75 Mataró). 
Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. 

Buc de contes
Dimecres 30 maig / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració de 'Un Sant Jordi molt 
tossut' de Lenia Major i Mazen 
Kerbaj, i altres contes. 

XERRADES I LLIBRES /

Talking about...
Divendres 25 maig / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en anglès moderada per 
Laura Patricio sobre "On Chesil 
Beach", de Ian McEwan.

El documental del mes: 'Un 
home millor'
Divendres 25 maig / 19.30h /
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
de Josep Montserrat Cuadrada, 
1. Mataró) / Entrada lliure
Documental dirigit per Attiya Khan i 
Lawrence Jackman. Canadà (2017). 
VO en anglès subtitulada en català.

SARDANES /

33è Concurs Colles Sardanistes
Dissabte 27 maig / 11:30h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Concurs Territorial Barcelona 
Comarques (aleví, infantil i ju-
venil) i colles lliures. La Cobla 1 
d’octubre serà l’encarregada de 
posar-hi la música.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Escacs. 17.30h Parc Cerdanyola, 
Animació infantil. Dimecres 30: 
17.30h pl.  Isla Cristina, Tallers cos-
tura i reciclatge creatiu. 17.30h 
Parc Cerdanyola, espectacle de 
Varietats Círculo Flamenco. Dijous 
31: 17h pl. Isla Cristina, Escacs. 18h 
Parc Cerdanyola, Urban Dance & 
Cheerleaders. 19h Espai Gatassa, 
Concert Coral 'La Toscana'. 

19a Trobada de Puntaires
Dissabte 26 maig / 17h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Participació de més 300 puntaires 
de Mataró i d'arreu de Catalunya.

Ecofi ra Dosrius 2018
Dies 26 i 27 maig / Ds. 10:30 a 
23h i Dg. 10 a 17h / Espai de Can 
Tarau (Dosrius)
La Fira Ecològica del Maresme, 
amb més de 40 expositors.

RUTES I VISITES //

El Modernisme a Mataró
Dissabte 26 maig / 17.30h / Des 
de la Nau Gaudí (c. Cooperativa, 
47. Mataró) / Gratuït.
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del Modernisme mataroní.

Mataró, passeig per la història
Diumenge 27 maig / 11h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Festes de Primavera del barri 
de l'Havana
Del 25 de maig al 10 de juny.
Divendres 25: al Passeig del Callao, 
"La Salada". 18h, tarda micro obert, 
21h, concert Guillem Rim. 23h, pd 
Furgona i 24h, pd Posdata.
Dissabte 26: de 9 a 13h des del 
local de l’AVVHiR (Camí Ral 163), 
Rally Fotogràfi c. 10h Pl. de l'Ha-
vana, XII Trobada d’intercanvi  de 
plaques de cava. 11h, Demostració 
de Country. 12h passeig del Callao, 
Vermut Literari. 18h c. Sant Pelegrí, 
Plantada de Gegants. 18.30h, 
Cercavila de Gegants. 19.30h Pg. 
Can Marfà, Balls fi nals.  

Festa Major de Cerdanyola
Del 26 de maig al 3 de juny.
Dissabte 26: 8h, "La trempera ma-
tinera" amb els Diables Atabalats. 
10h Parc Cerdanyola, observació 
solar amb telescopi. 10.30h Espai 
Gatassa, Jocs i disbauixa en fa-
mília. 17h, Cercavila de Gegants 
(des de la pl. Andalusia fi ns al Parc 
de Cerdanyola). En acabar, Pregó. 
Exhibició castellera Capgrossos 
de Mataró. Ballada de Swing. 19h, 
processó patronal. 22h, concert 
d'havaneres amb el grup Mar Blava. 
Diumenge 27: 10h Parc Cerdanyola, 
Mostra intercultural. 12h pl. Onze 
de Setembre, Holi Festival. 18h 
Parc Cerdanyola, dansa contem-
porània. 19.30h, ballada de salsa. 
Dilluns 28: 17.30h pl. Isla Cristina, 
Escacs i Taller de costura. 18h Parc 
Cerdanyola, Masterclass Zumba. 
Dimarts 29: 17.30h pl.  Isla Cristina, 

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 /

ExpoMercat d'Art 2018
Dissabte 26 maig / De 18 a 21h / 
Plaça Xica (Mataró) 
Un grapat d'artistes exposen i ve-
nen les seves obres: pintura, dibui-
xos, gravats, escultures, ceràmica, 
etc. Organitza: Associació de co-
merciants del casc antic de Mataró.
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'Josep Font Heras'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 10 de juny.
Obra recent de l'artista mataroní: 
dibuix, colors, ploma i aquarel·la.

'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.

'Colita, perquè sí!'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 29 de juliol: 
Exposició retroespectiva de la fo-
tògrafa catalana.

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

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

'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.

'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.

'Marletgrafi es'
Foto-Cine UEC Mataró (c. Nou, 
29. Mataró) / Fins a l'1 de juny.
Fotografi es de Joan Marlet.

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.
• 'Frente al espejo': dones empre-
nedores d’origen immigrant.

Llucià Gonzàlez
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-
18. Mataró) / Fins al 30 de maig. 
Exposició de l'artista mataroní.

Diàlegs
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins a l'1 de juliol.
Exposició de pintura abstracte de 
l'artista argentonina Glòria Badosa. 

'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.

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

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

 EXPOSICIÓ /

'Zona intrusa 11. El ritual' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 10 
de juny. 
Resultat del projecte en diferents 
centres educatius de la ciutat, on 
alumnes han explorat el ritual com 
a pràctica artística contemporània.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Modisteria. • Arts Escèniques: Cant 
Coral,  Play-back, Teatre, Poesia. 
• Cursos de formació: Tallers per 
exercitar la memoria, Català i 
Història de Catalunya, Literatura, 
Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€).

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

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 

ACTIVITATS //

'Participació i usos de la gent 
gran a les xarxes socials'
Dimarts 29 maig / 17h /  Casal de 
la Gent Gran de Mataró (Av. de la 
Gatassa, 25. Mataró).
Xerrada a càrrec d'Esther Julià, 
responsable de xarxes socials de 
l’Ajuntament de Mataró. 16è ci-
cle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

CINEMA:'Busky Berkeley, la 
màgia dels musicals clàssics'
Dimecres 30 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
d'Albert Beorlegui i Tous (Advocat i 
Crític de cinema).

 CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 
Labors, Marqueteria, Pintura, 

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018

la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coi-
xí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical. 

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

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

on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de 
demà, el proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la 
propera obra de teatre, l’exposició que volies anar a veure i el se-
güent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Gent gran
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Educació: Redacció

 L’Ajuntament de Mataró ha 
presentat recentment l’oferta 
educativa relativa a la Formació 
Professional (FP) de cara al curs 
2018-2019. La novetat més desta-
cable és que enguany han preparat 
una pàgina web que recull tota la 
informació relativa als 44 cicles de 
grau mitjà i superior: www.estudi-
aramataro.cat L’Institut Alexandre 
Satorras, l’Institut Thos i Codina, 
l’Institut Puig i Cadafalch i l’Ins-
titut Municipal Miquel Biada són 
els centres educatius públics amb 
oferta de cicles formatius i l’Escola 
Freta i l’Escola Pia són els centres 
concertats que també tenen cicles 
formatius. Entre aquests centres 
educatius s’ofereixen 21 forma-
cions de grau mitjà i 23 de grau 
superior de diferents branques 
professionals.

Els cursos d’FP a Mataró es dis-
tribueixen en 24 famílies profes-
sionals com són, per exemple, 
hoteleria i turisme, imatge i so, 
agrària, sanitat, química, serveis 
socioculturals i a la comunitat, 
transport i manteniment de ve-
hicles, seguretat i medi ambient, 

L’Ajuntament ha preparat una pàgina web que recopila tota l’oferta de formació 
professional: www.estudiaramataro.cat 

entre d’altres.
En el curs actual, el 2017-2018, 

els diversos cicles formatius oferits 
a Mataró han reunit més de 2.600 

44 cicles formatius de grau mitjà i superior

La nova pàgina web que centralitza la informació dels cicles formatius

alumnes. Concretament, més de 
1.400 han participat en els cursos 
de grau mitjà i gairebé 1.200 de 
grau superior.

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

Una de les novetats més destacades és la preinscripció electrònica 
que estarà disponible pel pròxim curs en els cicles formatius 
de grau superior de formació professional.

Tota la informació relativa a aquests cursos de formació pos-
tobligatòria es pot trobar al web www.estudiaramataro.cat que 
es va presentar en la XII Setmana de la Informació i l’Orientació 
Professional el passat mes d'abril. Cal destacar que en aquest 
domini web no només hi figura la informació d’FP, sinó també 
la de batxillerat, estudis universitaris, proves d’accés, formació 
d’adults i formació ocupacional, entre d’altres.

La novetat: Preinscripció 
electrònica

Ciutat
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
VISTA ALEGRE
C/ Almeria, 77 /  937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Sèniors

L'educació

La pretensió de què l'educació 
pot promoure canvis socials és 
lloable, però ingènua i utòpica. 
Històricament l'educació, amb 
petites excepcions, sempre ha re-
produït les classes socials en lloc 
de canviar-les.

És evident que la joventut d'avui 
dia està molt més preparada que 
la d'abans, la qual cosa evidencia 
una millora del nivell cultural, que 
no exclou, però, un augment de les 
diferències entre pobres i rics.

Els intents històrics de crear una 
veritable educació progressista han 
fracassat, només cal recordar l'Escola 
Moderna promoguda per l'anarquis-
ta català Ferrer i Guàrdia, condemnat 
a mort per terrorista.

La utopia d'una escola progres-
sista passa per la igualtat d'opor-
tunitats, que només pot donar-se 
en una escola pública, en la que el 
fill del president del govern s'asse-
gui al costat del fill d'un immigrant 
analfabet, quedant clar que la qua-
litat d'aquesta escola la defensarà el 
president i no l'analfabet.

Propugnar la llibertat d'escollir un 
centre educatiu per justificar l'exis-
tència de l'escola publica i la privada, 
encara que sigui concertada, és una 
postura conservadora que atempta 
contra la veritable igualtat d'oportu-
nitats. Suposa un acte discriminatori 
a favor d'una falsa llibertat pels més 
rics que exclou la dels més pobres, 
alguns dels quals, potencialment po-
den estar més preparats per avançar 
en el coneixement científic, neces-
sari per promoure veritables canvis 
socials, que facin possible la cons-
trucció d'un món millor. Avui dia el 
ple exercici de la llibertat encara és 
una utopia no assolible.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Els dos llops: conte indi

Un matí un vell indi Cherokee li 
va explicar al seu nét sobre una 
batalla que ocorre a l'interior de 
totes les persones.

L'avi li va dir: "Fill meu, la batalla 
és entre dos llops dins de tots nos-
altres. Un és Malvat: És ira, enveja, 
gelosia, tristesa, pesar, avarícia, 
arrogància, autocompassió, culpa, 
ressentiment, inferioritat, menti-
des, fals orgull, superioritat i ego."

"L'altre és Bé: És alegria, pau 
amor, esperança, serenitat, humi-
litat, bondat, benevolència, em-
patia, generositat, veritat, com-
passió i fe."

El nét ho va meditar per un mi-
nut i després va preguntar al seu 
avi:

"Quin llop guanya?"
El vell Cherokee va respondre: 

"Aquell al que tu alimentis."
Molt bonica forma en una cul-

tura índia, vivent als boscos i pra-
des. On la vida és activa, dinàmica 
i alhora amb horitzons amples, 
però vida tribal. Els costums te-
nen un gran pes. Però els indis 
són éssers humans amb emocions, 
sentiments. Ningú se n'escapa.

I aquests llops hi són des del 
naixement. Són petits i formosos. 
No tenen malícia. Com en deia una 
nena de 8 anys: l'àngel bo i l'àn-
gel dolent. O l'àngel i el dimoni. 
Una bona educació emocional que 
es transmet més que en paraules 
amb els fets de casa i l'escola. La 
societat no hi ajuda. Menys en-
cara la TV i molts jocs. Però tot és 
a educar: el yin i yang, el llop bo 
i dolent, l'àngel i el dimoni. Una 
força a aprofitar. Moltes vegades 
tenen raó. Cal escoltar-los, però 
discernir, distingir.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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moment per fer una escenifi cació, 
sortir a signar un document i fer 
una foto incòmoda. Deixem el tre-
ball a disposició de la ciutat i els 
successius governs", va apuntar. 
Teixidó sí que va exigir que "el go-
vern ara no se'l faci seu ometent 
que és de tots, si es fa electoralis-
me amb el contingut d'aquest Pla, 
l'estarem perdent com a ciutat". 

Una nova manera de governar
El Mataró 2022 és el procés de de-
fi nició estratègica de la ciutat que 
es va endegar a l'inici de l'actual 
mandat, un paraigua sota el qual 
s'aixopluguen la resta de plans es-
tratègics parcials. El dimitit com 
a responsable de la comissió mu-
nicipal va explicar que "més que 
fi tes concretes, que en té, és un 
pla que aposta per un canvi en 
les maneres de fer i que planteja 
tota la política municipal en base 
a tres reptes: la lluita contra l'atur, 
la redistribució de la riquesa i la 
promoció de la ciutat". El docu-
ment estableix que tota la políti-
ca municipal s'enfoqui en base a 
aquest triple repte.  | Cugat Comas

 A falta de política, gesticulació. 
La política mataronina segueix 
embarrancada en la situació de 
bloqueig institucional per motius 
de discòrdia en l'àmbit nacional. 
Des de les trinxeres de govern i 
oposició, sobretot la sobiranista, 
no hi ha visos d'acords ni sobre 
terreny desmilitaritzat. Per això 
queda el gest i aspirar al relat. En 
aquesta clau cal entendre que el 
líder d'ERC al consistori, Francesc 
Teixidó, hagi decidit donar per aca-
bada la preparació del Mataró 2022 
i, cop de porta inclòs, plegar de la 
comissió estratègica que presidia.

Teixidó és un regidor veterà, va-
lorat pel seu tarannà fi ns i tot entre 
la resta de grups municipals. Se'l 
va escollir per liderar la comissió 
del 2022 en aquest sentit i l'òrgan 
ha treballat amb participació de 
tots els grups a excepció de la CUP.

El republicà va voler donar trans-
cendència al fet de plegar, amb la 
feina feta i va demanar que s'in-
terpretés com una manera que el 
document prevalgui i sobrevis-
qui l'actual escenari de confron-
tació i bloqueig. "Ara no és un bon 

Ho fa en desacord amb el govern, als que exigeix que no 
usin electoralment el contingut del pla estratègic

Teixidó plega del Mataró 2022 
deixant el document enllestit

 Dijous passat la sala d'actes de 
la Fundació Iluro es va omplir en 
la presentació en societat del ma-
nifest 'A Mataró, per la República 
posem-nos d'acord'. D'aquesta 
manera el grup que promou la unió 
de "totes les forces sobiranistes i 
republicanes de la ciutat" fa una 
nova acció i comença a recollir sig-
natures per convèncer les diferents 
formacions a les que interpel·len. 
Representants del PDCAT, ERC i 
la CUP eren entre les desenes de 
persones del públic, escoltant els 
membres d'aquesta plataforma 
que planteja com a objectiu, se-
guint les paraules del seu portaveu 
Pere Artigas, la necessitat a Mataró 
d'una candidatura que aplegui 
totes les forces sobiranistes, per 
tal de fer fora de l'ajuntament el 
155 i la regressió democràtica que 
signifi ca.

En l'acte també es va fer públic 
el suport de l'ANC de Mataró, que 
s'adhereix a la iniciativa. En l'acte 
també es va presentar la pàgina 
web que des del grup promotor 
han habilitat per tal d'iniciar la 
recollida de signatures: mataroper-
larepublica.cat i es van recollir 405 
euros entre el públic per sufragar 
l'acte i per la caixa de resistència 
dels jordis. | Red

Comencen ara una recolli-
da de signatures

L'aposta d'una sola
llista sobiranista 
omple 

Francesc Teixidó, en un dels últims Ple Municipal

Un moment de l'acte Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Salut: Laia Mulà

 Un estudi prospectiu fet per 
un equip multidisciplinari del 
Consorci Sanitari del Maresme 
(CSdM) que inclou una mostra de 
395 pacients que havien ingressat 
a l’Hospital de Mataró per un ictus, 
ha analitzat la relació entre l’ictus 
i la disfàgia. Els pacients van rebre 
seguiment durant l’ingrés i els tres 
mesos posteriors a l’alta i, gràcies 
a això, els professionals del CsdM 
han pogut concloure que un 45% 
d’ells presentaven disfàgia com a 
conseqüència de l’ictus.

Una mortalitat més elevada
L’estudi conclou que la disfàgia és 
un factor de risc independent per 
a ocasionar complicacions greus 
nutricionals i respiratòries, allar-
gar l'estada hospitalària d'aquests 
pacients, empitjorar la capacitat 
funcional al cap de tres mesos de 
l’alta i augmentar la mortalitat des-
prés de l'ictus, entre altres carac-
terístiques. Cal destacar que un 
30% dels pacients post-ictus que 
pateixen disfàgia moren, mentre 
que en el cas dels pacients que no 

Un equip multidisciplinari del CsdM publica un estudi amb 395 pacients que revela 
que les persones que han patit un ictus es recuperen abans 

la tenen la xifra és inferior al 5%.
Els autors conclouen que totes 

aquestes complicacions es poden 
evitar amb la detecció precoç i 
la seva intervenció immediata. 

Tractament precoç de la disfàgia contra l'ictus

L'Hospital de Mataró és pioner en la lluita contra la disfàgia Daniel Ferrer

Això ja es practica a l'Hospital de 
Mataró, que treballa de forma mul-
tidisciplinària en dues línies fent 
tractaments de neurorehabilitació i 
fent estimulació cerebral i faríngia.

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

Es tracta d’una patologia caracteritzada per la dificultat per 
empassar bé i que té molt d'impacte en el pronòstic dels pa-
cients que han patit un ictus. Malgrat aquesta incidència, està 
infradiagnosticada i hi ha poca recerca al respecte. L'estudi que 
acaba de publicar la revista Neurogastroenterology & Motility 
aporta dades que contribueixen a cobrir aquesta mancança.

De fet, la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén) 
ha reconegut recentment el model d'intervenció mínima massiva 
(IMM) desenvolupat al CSdM per al maneig de la disfàgia com 
una bona pràctica a implantar arreu de l'Estat. 

La disfàgia

Ciutat núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 
Al tancament de l’edició no disposàvem dels 
horaris definitius. Consulteu-los via web.

Han Solo: Una historia de Star Wars 
Deadpool 2
Borg vs McEnroe
Operación: Huracán
Mi familia del Norte
Verdad o reto
Sherlock Gnomes
Mi querida cofradía
Vengadores: Infi nity War
Noche de juegos
Un lugar tranquilo
Campeones
Ready player one
Peter Rabbit

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Han Solo: Una historia de Star Wars  

 16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00  22:00

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

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

Borg vs McEnroe 16:00  22:40

Mi familia del Norte 16:00         [dv.+dl.-dj.] 18:00

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

Sherlock Gnomes 16:00  17:45

Vengadores: Infi nity War 16:15  19:15  22:15  

 [dv.+dl.-dj.] 19:30  22:20

Campeones 18:00  20:00  22:30

Peter Rabbit 16:10          [dv.+dl.-dj.] 17:45  

La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  L’Agrupació Científi co-Excursio-
nista de Mataró (AGRUPE) i la 
Unió Excursionista de Catalunya 
de Mataró (UEC Mataró), orga-
nitzen la 2a Mostra de Cinema 
de Muntanya a la ciutat amb la 
voluntat de donar a conèixer els 
esports de muntanya i promo-
cionar el cinema de muntanya, 
especialment el fet a Catalunya. 
Amb dos passis de projeccions al 
cinema Foment, una taula rodona, 
un mercat de material de munta-
nya de segona mà i una exposició 
de fotografi es, l’esdeveniment es-
pera complir aquests objectius. La 
mostra serà el dimarts 5 de juny 
a partir de les 19h i el 12 de juny 
a la mateixa hora.

2a Mostra de Cinema de Muntanya

Al llarg de la Mostra es projec-
taran les següents pel·lícules: 
‘Dhaulagiri, ascenso a la mon-
taña blanca’, ‘The eyes of God’ i, 
per últim, un fi lm amb alpinistes 
i escaladores catalanes de diver-
ses èpoques titulat ‘Encordades’,

L’exposició que es podrà veu-
re a partir del 4 de juny mostra-
rà imatges sobre la gran nevada 
de 1962 a Mataró, una data que 
molts mataronins recorden i que 
va permetre practicar l’esquí, una 
activitat molt poc habitual a la 
zona. Per accedir-hi no és neces-
sari pagar un preu concret, sinó 
que els organitzadors proposen 
que els assistents facin una do-
nació d’algun aliment o producte. 

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va guanyar 
Rachel Weisz l'Òscar i el Globus 
d'Or?

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

Resposta del núm. 1820
"Lluita lliure professional"

Guanyadors:
• Aniol González Alfonso
• Roser Bassas Bonjoch

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

L'Agrupe i la UEC impulsen el cicle els dies 5 i 12 de juny

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Cinemes Les estrenes núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018

HAN SOLO: UNA HISTORIA 
DE STAR WARS

Continua la saga Star Wars amb aquest 
film en el qual es coneixeran els pri-
mers passos del personatge Han Solo, 
des de ben jove fins a convertir-se en 
l'antiheroi. 
Direcció: Ron Howard
Intèrprets: Alden Ehrenreich, Emilia 
Clarke, Donald Glover
135min

EL DOCTOR DE LA FELICIDAD

En Knock és un estafador que arriba a un 
petit poble convertit en metge amb una 
idea per fer-se ric: haurà de convèncer a 
tots els habitants que estan malalts. Un 
mestre de l'art i la seducció que trobarà 
malalties reals o imaginàries a tothom.  
Direcció: Lorraine Levy
Intèrprets: Omar Sy, Ana Girardot, 
Alex Lutz
113min

SWEET COUNTRY

La pel·lícula es basa en una història real 
que va tenir lloc l'any 1929 a Austràlia. 
Quan un aborigen mata per defensar-se 
a un propietari blanc, ell i la seva dona 
hauran de fugir, mentre són perseguits 
per les autoritats sense parar. 
Direcció: Warwick Thornton
Intèrprets: Hamilton Morris, Bryan 
Brown, Sam Neill
112min

DISOBEDIENCE

Una dona criada en una família jueva 
ortodoxa torna amb la seva família quan 
el seu pare, un rabí, mor. Quan ella co-
mença a mostrar interès per una vella 
amiga de l'escola, la controvèrsia apa-
reixerà amb rapidesa. 
Direcció: Sebastián Lelio
Intèrprets: Rachel Weisz, Rachel McA-
dams, Alessandro Nivola
114min

LA CHICA EN LA NIEBLA

Una noia jove desapareix amb només 
16 anys en un petit poble de muntan-
ya. Només veu neu, boira i llums de 
les càmeres. Els mitjans de comunica-
ció arriben i tot canvia per a ella. Una 
pel·lícula de por sobre segrestos. 
Direcció: Donato Carrisi
Intèrprets: Toni Servillo, Alessio Boni,  
Lorenzo Richelmy
128min

CORPORATE

L'Emilie ha estat contractada com a cap 
de recursos humans d'una multinacional 
per la seva manca d'escrúpols. La seva 
missió és que els empleats renunciïn 
a la feina per si sols i, així, no haver 
d'acomiadar-los. 
Direcció: Nicolas Silhol
Intèrprets: Céline Sallette, Lambert Wil-
son, Stéphane De Groodt
95min
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8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
9:30 PICALLETRES
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 MALEÏDES GUERRES
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 28
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
 Reemissió
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 BA-BA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 26
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
10:00 THE WEEKLY MAG
11:30 CREURE AVUI
12:00 ESTUDI 3
12:30 CAMINANT PER 
 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 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
23:00 TOT JAZZ
23:30 CICLE JAJAJAZZ
 Avui: Toni Vaquer
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 27
7:00 SOM MEDITERRANIS
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

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

Dijous 31
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA

18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 1
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 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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

Dimarts 29
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 UNICS
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 PICALLETRES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Ja has tastat 
la maduixa 
del Maresme 
d’enguany?
Gastronomia: Redacció

 Amb l’arribada del bon temps, 
el Maresme encara la temporada 
d’un dels productes més delicio-
sos de la comarca: les maduixes. 
I són molts els municipis mares-
mencs que celebren fi res i jorna-
des gastronòmiques per donar a 
conèixer aquesta saborosa fruita. 
A més, desenes de restaurants i 
altres establiments comercials de 
tota la comarca estan oferint, des 
del passat 28 d’abril, multitud de 
plats, menús i productes que tenen 
la maduixa com a protagonista i 
denominador comú. 

Producte de casa!

taulataulaA taulataulataula
Producte de casa!Producte de casa!

taula
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A DOSRIUS FAN

Ecofi raEcofi raEcofi ra
Aquest cap de setmana se celebra a Dosrius la 3a 

edició de l'Ecofi ra amb un munt d'activitats: tallers, 
xerrades, maridatges i coŀ loquis donant visibilitat a 

projectes agroecològics, recuperació de llavors 
autòctones, degustacions d'eco-tastets, "econcert": 
La Malinche,  nous projectes de vins i escumosos 

ecològics del Maresme. 

La convidada estrella serà, sens dubte, Carme 
Ruscalleda. Xef del Sant Pau a Sant Pol i a Tòquio i 

que impartirà una xerrada en el decurs de l'Ecofi ra. 

Steak tartar 
de vedella 
amb torradetes

 LA RECOMANACIÓ DE:

Plaça de Cuba, 21, 08302 Mataró |  677 35 62 41
 fogongastrobar@gmail.com

Encara estàs a temps de 

degustar els nombrosos 

plats, menús i productes 

basats en la maduixa que 

t’ofereixen els restaurants, 

comerços i productors dels 

municipis maresmencs

Temps de Maduixes
Des del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme 
s’impulsa la campanya 
‘Temps de maduixes’, que 
té com a objectiu difondre 
les fi res, activitats, comer-
ços, productors i restaurants 
que durant aquestes setma-
nes contribueixen a donar 
a conèixer la maduixa del 
Maresme. 

Si encara no has degustat la 
maduixa del Maresme ni has 
tingut l’oportunitat de tas-
tar alguna de les sorprenents 
elaboracions culinàries que 
ofereixen els restauradors i 
comerços de la comarca, en-
cara estàs a temps de fer-ho. 
A què esperes?

Més informació a 
www.firamaduixa.cat.

núm.1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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sacriniki

guanya
el premi de
la burguesa

"Pastís verd amb gerds i formatge"

reixachmonica

guanya
el premi de
tubau xarcuters

"Avui toca... tartaleta de crema amb 
maduixes"

famelro

guanya
el premi de
taller de pizzes

"Espirales de espirulina y otros 
ingredientes bio"

maduixes"

quientieneboca

guanya
el premi de
la boheme

"Bacalao gratinado con espinacas"

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 4 premis més!

el Concurs dels igers gastronòmics se-
gueix batent rècords i ja acumula més 

de 2.000 fotos amb l'etiqueta i optant als 
premis que hi ha. Participar-hi és molt fà-
cil: només cal penjar fotos dels teus plats a 
Instagram i etiquetar-les amb #totataula 

Aprofi ta l'etiqueta per fer públics els teus 
tresors culinaris, compartir receptes o 
descobertes i fer créixer la comunitat iger 
#totataula

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

AA taula

TOT A TAULA 4 1822.indd   2 23/05/2018   10:59



Ingredients
• 1 kg de patates

• 400 g de salmó fumat Skandia

• Ravenets

• Vinagre d’umeboshi

• Germinats

Ingredients per a la salsa
• 200 g de quefir de cabra aromatitzat

amb herbes

• 1 cullerada de mostassa

• Ratlladura d’1 llimona

• Suc de 1/2 llimona

• Cibulet  

Elaboració
1. Bull les patates amb pell i deixa que es refredin. Una 

vegada fredes, pela-les, trosseja-les i reserva-les.

2. Després de netejar i partir per la meitat els ravenets, 
escalda’ls en aigua bullent i cou-los uns 20 segons.

3. Posa a refredar els ravenets en un plat de vinagre 
d’umeboshi. A mesura que absorbeixen el vinagre es 
van refredant i aniràs veient com recuperen el color, 
alhora que es maceren. Deixa’ls entre 5 i 10 minuts.

4. Barreja els ingredients de la salsa en un bol fins que 
s’integrin i guarda’l a la nevera.

5. Munta els plats col·locant el salmó triat i els ravenets 
sobre un llit de patates. Salsa-ho amb el quefir aro-

matitzat i decora-ho amb els germinats.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

AMANIDA DE PATATA I SALMÓ 
AMB QUEFIR DE CABRA

Amanida de patata i salmó amb quefir de cabra, 
una versió saníssima de la clàssica amanida ale-
manya de patates amanida amb salsa de quefir. 
Plena de matisos, pot ser un plat únic complet d’un 
àpat lleuger perquè la patata és rica en hidrats de 
carboni complexos, la qual cosa la converteix en un 
aliment molt adequat per a augmentar la nostra 
energia i regular els nivells de sucre en sang.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

5

Tot un clàssic, que es reinventa per seguir essent 
una ajuda! Foursquare és una aplicació mòbil de ge-
olocalizació que ja té molta història. Va començar 
basant-se en el “joc” de fer check in per registrar 
els llocs que visitem, i avui ja es poden buscar llocs 
a tot el món. 

És perfecta per descobrir bons restaurants, bars, pa-
rades de gastronomia, gimnasos, botigues de roba, 
atraccions… Avui dia ja és difícil trobar un lloc que 
no estigui creat en Foursquare.

App molt útil!

FOURSQUARE
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David Bote votant el dia que va guanyar, el 2015

Mataró comença a cremar el darrer de quatre anys 
d'un mandat en què la fragmentació al Ple Municipal 
amb nou grups i una no adscrita, sumada a la polarit-
zació política i social derivada del procés sobiranista 
han estancat les relacions i conduït a una situació de 
bloqueig entre actors polítics. Des de la sortida de 
CiU del govern de conveniència amb el PSC s'ha aug-
mentat la sensació de suspens. Ningú ho dirà però 
per a molts electes ja fa temps que som a la versió 
política del que en futbol s'anomena els minuts de 
les escombraries. Fer càbales a un any vista, amb la 
voràgine líquida del dia a dia en aquest país, és aven-
turat. Per això la majoria de grups opten per treball 
intern, militància fi ltrada en els moviments socials 
sobre els que tenen ascendència i converses de perfi l 
baix. Totes les cuines treballen pensant en l'any que 
ve, però primer urgeix arribar-hi. I mentrestant els 
esforços són per capitalitzar políticament la referèn-
cia dels diferents punts forts del tauler polític. D'això 
va el pressing per una sola llista independentista, els 
intents dels comuns de sumar part de l'univers 'pode-
mita' local o la política altament rendible de promoció 
pública de Ciutadans. Per no parlar, de l'Alcalde Bote.

D'aquí a un any just estarem a cavall 
de les darreres hores de campanya, 
la treva anacrònica del dia de re-
fl exió i la jornada de les eleccions 

municipals. Serà el 26 de maig del 2019 quan els 
mataronins i les mataronines compareixeran als 
col·legis electorals per escollir les 27 persones 
que els representaran els pròxims quatre anys. 
A un any exacte de la contesa, els primers mo-
viments en clau preelectoral ja s'han començat 
a produir si bé –com és lògic– l'actual situació 
política general condiciona la majoria de ca-
lendaris dels diferents partits i espais polítics. 
Partits i espais polítics. Una dicotomia força 
nova que explica la perspectiva amb la que, en 
molts casos, es percep la cita del 26-M del 19.

 A un any de 
 les eleccionsREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

La recerca d'aliances marca els primers compassos 
prelectorals en clau municipal
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PSC

CUP PP PxC CatComú

JuntsxCat

A un any vista: Els noms de la carrera electoral

Possible llista 
sobiranista ERC C's

Volem

Una figura reforçada

Els estrategues socialistes van trucar, just ara fa 
quatre anys, a qui signa aquesta peça per demanar 
per favor una entrevista amb el que llavors era el 
seu desconegut alcaldable d'ulleres vermelles. Menys 
d'un lustre després, la fi gura de Bote està més que 
consolidada per una mena d'acció d'uns i omissió 
dels altres. En la mesura que la mateixa maquinà-
ria socialista i institucional a l'Ajuntament han con-
vertit tota acció o anunci d'acció governamental en 
un decàleg d'accions personals, ratllant algun cop 
l'egolatria, del jove batlle la seva fi gura ha crescut. 
La política de capitalitzar electoralment als barris 
és made in PSC i, curiosament, qui més ha fet per 
consolidar políticament i socialment al socialista 
han estat els qui s'han arrenglerat en contra seva. 

El processisme local en tromba –amb les seves ra-
ons, segur– va convertir l'Alcalde en una víctima amb 
qui solidaritzar-se des de sectors molt més amplis 
que el dels seus estrictes votants el 2015. Es volia 
aïllar al PSC amb l'espantall de moció de censura i 
se'l va deixar sol al capdavant d'un Ajuntament amb 
el que no ho pot fer però sí que ho pot comunicar 
tot com bonament li plagui i interessi. Bote repetirà 
d'alcaldable essent molt més polític que fa quatre 

anys. I el PSC voldrà fer gala de tot el que pugui en 
aquest temps. El tuf electoral promet.

Una llista molt difícil

El projecte d'una sola candidatura independentista 
que el sempre ben connectat Jordi Surinyach ha 
ungit en clau local té com aval els números que en 
justifi quen el rèdit. La CUP no hi jugarà, el PDeCAT 
ha volgut moure ràpid la peça de Míriam Nogueras 
a mode d'alfi l que es pugui moure bé pel tauler i 
alguns dels seus membres posaran tota la benzina 
necessària perquè la llista reeixeixi. Però és molt 
difícil que passi. ERC –que seguirà amb Teixidó 
d'as– ho veu amb recel però no vol que sigui dit: 
qui s'atreveixi a dissentir en el bàndol del nou re-
publicanisme es pot precipitar. Això fa que el joc 
a aquesta banda de la partida pugui ratllar la pas-
sivitat durant setmanes. La taula presidencial del 
primer acte de grup de pressió estava conjugat en 
pretèrit, veient les trajectòries dels qui van pren-
dre part. Només una conjuntura general a pitjor 
pot acabar per propiciar aquesta pulsió. I a veure 
qui s'atreveix a descartar aquesta premissa, en els 
pròxims dotze mesos.

Reportatge
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La radiografia electoral ens mostra, doncs, tot 
de partits pendents de com bufa el vent a nivell 
general per no quedar amb cap flanc descobert 
i permanentment connectats a la polarització 
social. Un element que encara ho pot provocar 
més i que podria ser decisiu és la coincidència de 
les municipals amb les eleccions europees, amb 
les autonòmiques de règim general a Espanya 
i qui sap si també amb generals o catalanes, si 
es decidís així a Madrid o Barcelona. El 26-M del 
2019 serà un autèntic "super diumenge electoral" 
on el vot generalista pot influir en un sufragi que 
hauria de ser més en clau local.

La divisió entre independentistes i no indepen-
dentistes interessa a massa jugadors com per no 

seguir marcant el ritme de la partida els pròxims 
mesos. La línia entre disputa i tensió, però, cada 
cop és més fina. I la conflictivitat política és alta. 
Des de l'acció d'aquest diumenge de l'ANC a la 
platja a la manifestació del 2 de juny dels parti-
daris de la permanència a Espanya, tot sembla 
indicar que la gesticulació bipolar seguirà sent 
tònica. És presumible que l'Ajuntament segueixi 
bloquejat en molts temes i que l'Alcalde segueixi 
buscant l'èpica del capità d'embarcació sense 
tripulació que mira d'arribar a bon port. 

Hi ha molts temes, però, que requeririen d'un 
altre ambient, de no estar en compte enrere 
electoral i d'una certa visió compartida de ciutat. 
Són condicions que, ara, semblen utòpiques.

Polarització, europees i temes estrella

Sumar esquerres, complicat

Això com en l'espai polític de l'independentisme les 
coses són més o menys públiques, si ens desplacem 
una mica més a l'esquerra hi ha una mica menys de 
moviment però alguna dinàmica similar. La CUP, a 
tot això, manté i mantindrà el seu discurs de sempre. 
Les aliances s'han de treballar amb temps, des de 
la base, a la seva assemblea i no pas quan s'acos-
ten unes eleccions. Els intents de configurar una 
candidatura esquerranosa àmplia –el FERM es va 
dissoldre– van caducar fa mesos i enmig d'aquest 
espai hi figura el projecte dels Comuns. A finals de 
juny s'ha de constituir Catalunya en Comú a Mataró 
i llavors serà un bon moment per veure amb quines 
forces encaren la preparació de les eleccions muni-
cipals. Miquel Canal, d'ICV-EUiA, avisa que l'elecció 
de llistes anirà amb retard i per ara el gran objectiu 
és poder incloure sota l'etiqueta del partit a part de 
la militància de Podem a la ciutat. 

No hi serà, segur, ni Montse Morón ni el seu sector, 
que podrien o intentar tornar a sorprendre en soli-
tari o trucar a la porta d'alguna altra candidatura. 
Si la mutada ICV-EUiA aconseguís ser referent dels 
votants del partit lila, la seva pervivència al Ple po-
dria no córrer perill.

Ciutadans depèn de dalt

Ciutadans és el partit de moda. Els taronges van gua-
nyar les últimes eleccions a la ciutat, estan repuntant 

a totes les enquestes i, atenció, ja se'ls dona per 
favorits des de moltes de les candidatures rivals. 
El partit a nivell local, però, desconeix quan tindrà 
candidat. Com a ciutat gran, l'agrupació local que 
lidera Juan Carlos Ferrando sap que l'elecció vindrà 
de dalt. De Barcelona o de Madrid. Els d'Albert Rivera 
estan intentant reproduir el moviment 'En Marche' 
de Macron i volen fer créixer l'onada que els porti 
a desenes d'alcaldies d'aquí a un any. Mataró serà 
objectiu taronja. I mentrestant els tres regidors ac-
tuals seguiran amb una política punyent i buscant 
rendibilitat mediàtica dels seus vots.

Al sector de l'espanyolisme cal situar un Partit Popular 
que no sabrà fins passat l'estiu el nom del seu candi-
dat. El seu és un calendari genèric, a nivell estatal i 
el seu president José Manuel López no tanca la por-
ta a repetir una vegada més. Els populars no estan 
en un bon moment i segurament requeriran de pe-
ons experimentats per intentar defensar posicions. 
L'activisme 2.0 del partit en la línia més albiolista 
possible va en aquest sentit. 

El PP intentarà desgastar Ciutadans per més co-
neixement de política local, al PSC des del vessant 
nacional i a PXC –que seria una sorpresa que no re-
petís confiança en Mònica Lora– pel camí de l'oberta 
hostilitat envers la immigració. 
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Un milió d’euros per invertir a Mataró

Des d’ara i fins al 7 de juny es poden presentar les idees pels Pressupostos Participa-
tius d’aquest 2018, els quals dupliquen la inversió de l’any passat

Iniciatives: Laia Mulà  

 A partir d’avui tots els mataro-
nins i mataronines de més de 16 
anys ja poden començar a pre-
sentar les propostes a les quals 
volen destinar el milió d’euros 
dels Pressupostos Participatius 

d’enguany. Sota la pregunta ‘Què 
faries a Mataró amb 1M d’euros?’, 
la campanya impulsada per l’Ajun-
tament de Mataró comença amb la 
fase de recollida d’idees, les quals 
es poden presentar fi ns al 7 de 
juny. Enguany, l’Ajuntament du-
plica la partida destinada a aquest 

Pressupost Participatiu respecte 
de l’any passat.

Les característiques de les 
propostes
A la pàgina web Decidim Mataró 
s'hi pot trobar tota la informació 
i la manera de participar.   Cal que 

AMB EMPENTA
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La primera edició va tenir lloc l’any passat, el 2017, i va ser la pro-
va pilot d’aquesta iniciativa que ara augmenta provisió. Enguany 
l’Ajuntament ha apostat per duplicar la inversió respecte de l’any 
passat, la qual va comptar amb mig milió d’euros en total i un im-
port màxim de 200.000 euros per cada projecte.

El doble de 
pressupost

les propostes presentades reque-
reixin una inversió no superior als 
330.000 euros. Cal destacar que, es 
considera una inversió, les despe-
ses destinades a la creació o ad-
quisició de béns o de naturalesa 
material o immaterial de capital 
i les destinades a l’adquisició de 
béns de naturalesa inventariable 
necessaris per al funcionament 
dels serveis. No admetran pro-
jectes que demanin, per exem-
ple, contractar personal de neteja 
o arreglar una vorera malmesa 
perquè l’Ajuntament assumeix 
que aquestes serien despeses que 
corresponen als Pressupostos ge-
nerals del municipi.

Les altres fases
Entre el 19 de juny i el 10 de juliol 
tindrà lloc la segona fase, desti-
nada a una primera valoració en 
la qual els ciutadans podran do-
nar suport a un màxim de 5 pro-
postes. Les 20 primeres que hagin 
superat els 75 suports passaran a 
ser valorades pels tècnics munici-
pals. Per altra banda, però, les pro-
postes presentades pels Consells 
Municipals passaran directament 
a aquesta valoració sense neces-
sitat dels suports.

Per últim i un cop valorats, el 
Consell de Ciutat escollirà 18 pro-
jectes, els quals passaran a la vota-
ció popular. Entre el 16 d’octubre 
i el 6 de novembre serà el moment 
de decidir quines seran les idees 
defi nitives.

 núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Amb Empenta

Ocitur2018 aposta per un turisme
sostenible a la comarca
L’allotjament sense llicència ha estat el tema de la jornada sobre turisme celebrada al 
TecnoCampus

Empreses: Redacció 

 La jornada Ocitur2018 celebra-
da fa uns dies al TecnoCampus 
va estar destinada a debatre el 
complex fenomen de l’allotjament 
no reglat, és a dir, aquella oferta 
turística sense llicència que cada 
vegada és més abundant. A més, la 
jornada va abordar també la cerca 
de quin seria el model de turisme 
sostenible i respectuós. Aquest és 
un tema d’especial importància 
per les persones que es dediquen 
al sector del turisme perquè genera 
controvèrsia.

Plataformes com Airbnb o Home 
Away ofereixen la possibilitat de 
llogar habitacions i apartaments 

a preus econòmics, un tipus de 
turisme no reglat. Els participants 
van coincidir en què les noves pla-
taformes de reserva d’allotjament 
són imparables i exitosos entre els 
turistes que exploren la recerca 
d’una experiència turística pro-
pera als residents dels destins i a 
un preu baix. Per la seva banda, 
Enrique Alcántara, president de 
l’associació d’apartaments turístics 
de Barcelona, ha demanat que no 
es confongui l’oferta reglada, amb 
llicència, amb fenòmens com els 
pisos turístics il·legals.

Aposta per la sostenibilitat
L’alcalde de Mataró, David Bote, 
va ser l’encarregat d’inaugurar la 

jornada, i va apuntar que les dades 
indiquen que Mataró no és una 
ciutat especialment afectada pel 
fenomen de l’oferta no reglada.

Airbnb no vol dir la seva
Els organitzadors de la jornada, 
els professors Benet Maimí i Lluís 
Codinas, van fer públic que, tot i 
que es van posar en contacte amb 
la principal plataforma del sector, 
Airbnb, per tal que participés en 
el debat, la plataforma va declinar 
la invitació.

Empenta 3 i 4 1822.indd   2 23/05/2018   17:21



Una lent d'última generació per resoldre 
una deformitat cornial 
A Ximenes Òptics han incorporat la lent Esceral, la qual se sosté a la part blanca de 
l'ull per minimitzar les molèsties

Empreses: Redacció 

 Des de Ximenes Òptics han 
adaptat una nova lent d'última 
generació, la qual resol un pro-
blema molt delicat que patia una 
pacient de l'òptica: una deformitat 
cornial causada per una degenera-
ció marginal de Terrien. Així doncs, 
Ximenes ha resolt la problemàtica 
creant una nova lent d'alta tecno-
logia anomenada lent Escleral, la 
qual se sosté a la part blanca de 

l'ull, l'esclera. D'aquesta manera 
es minimitzen les molèsties donant 
comoditat a l'usuari i solucionant 
el problema visual.

Segons els professionals de 
Ximenes, les lents de contacte 
Esclerals ofereixen uns resultats 
molt positius entre pacients amb 
deformitats a la còrnia. Entre ells, 
portar ulleres o lents de contacte 
no soluciona el problema de visió 
per millorar-la.

Recuperar el 90% de visió
L'optometrista Vanessa Díaz, de la 
unitat de contactologia avançada 
de l'equip Ximenes, ha utilitzat 
aquesta nova tècnica per poder 
augmentar en un 1800% la seva 
visió, passant d'una visió del 5% al 
90%. Té clar que tenir en compte la 
importància de la visió per a l’és-
ser humà i tenir eines cada vegada 
més sofisticades, és de gran ajuda 
per a poder ajudar a la gent a tenir 
millor qualitat de vida.

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: MUÑECAS, 
juguetes antiguos, coches scalex-
trics, tebeos, comics, álbumes, 
cromos, objetos religiosos, militares, 
vinos, licores, cajas de puros, tabaco, 
mecheros, plumas, boligrafos, conso-
las, videojuegos, 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 par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
MATARÓ-C/ÀLAMOS Pis en Venda 
56m2 3 hab. Asc. 119.000€ Ref 
5949 Informi´s 93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
MATARÓ. Magnifi ca nau en lloguer 
390m2 amb ofi cines. Informi´s 
Ref.6123. 93.798.00.50
ALQUILO HABITACIÓN 656.942.729
MATARÓ-CENTRE. Despatx de llo-
guer de 93m² amb divisions fetes. 
Molta llum natural, Preu 750m² Ref 
6163. 93.798.00.50
ALQUILO HABITACIÓN MATARÓ, par-
quing, WiFi. A chica 40 años aprox. 
con vehículo. 620.800.262

TREBALL

ES BUSCA CAMBRER/A per bar, 
(20 a 25 anys).Temporada estiu. 
Horari Tarda/Nit.Trucar  9 a 13h. 
93.790.32.08
SE PRECISA OFICIALA confec-
ción máquina de gomas y boras. 
696.491.197
BAR LA PARADA en Llavaneres ne-
cesita camarera de 25 a 40 años con 
buena presencia y con experiencia 
demostrable. Incorporación inmedi-
ata a jornada completa, con vehículo 
propio. Llamar al 635.831.206
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 ne-
nes de 6 a 14 anys. Interessats trucar 
al 698.591.029 Aina
NOI 22 ANYS. Disponibilitat 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
ME OFREZCO PARA cuidar personas 
mayores interna. 698.625.801
BUSCO TRABAJO, cuidar mayores, 
niños, limpieza. Móvil 722.324.274
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do niños. Disponibilidad horaria. 
698.229.774
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo 
interna. 600.617.649

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad.
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
MANICURA Y PEDICURA a domicilio. 
Roser: 617.446.394
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141
JARDINERO. 664.317.196
MANTENIMENT DE PISCINES 
Netpool.  www.netpool.cat 
656.559.733

núm. 1822 del 25 al 31 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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PROFESSIONALS

DECLARACIÓ RENDA. CLÀUSULES 
sòl. Herències. Liquidació im-
postos compravenda. Impagats. 
93.038.13.98 / 609.782.438
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
Electricitat, Aigua, Gas. 669.067.869 
/619.801.066. info@rtornay.es
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 16€/h. Presupuesto 
sin compromiso. www.zoly.es 
606.919.761 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158

CLASSES

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

TAROT

ESTHER VIDENTE. Cartas españolas, 
limpieza Aura. 30€. Horas concer-
tadas. 642.394.572

CONTACTES

LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DANA DIFERENTE 688.440.784
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
DÚPLEX 60€/MH. 631.286930
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891

Econòmics
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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)

La dieta pot ocupar part de la teva 

atenció. Sembla que vols adoptar al-

guns hàbits sans i fer esport. T'anirà 

bé, donat el teu potencial energètic 

i descansaràs millor.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Projectes pels mesos vinents, però 

encara una mica incerts. Si vols estar 

més tranquil, et tocarà estructurar-los 

adequadament, doncs no tot és tan 

senzill. Documenta't.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Els imprevistos poden estar a l'ordre 

del dia. Procura no perdre la pacièn-

cia, especialment amb la gent més 

jove i la família política, que estaran 

una mica insistents.

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

Et ve de gust moure fitxa en un as-

sumpte sentimental, especialment si 

sents que la cosa s'ha estancat una 

mica. És probable que no dubtis i tiris 

endavant amb coratge.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Les amistats poden tenir un gran pro-

tagonisme aquests dies. Retrobades 

i sortides per celebrar es poden do-

nar. Possibles despeses en productes 

tecnològics o telefonia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Recordes vivències amb amics i això 

et fa feliç. Il·lusió per dur endavant 

alguns plans amb la parella. Sents 

que junts serà més agradable i el 

camí es farà més planer.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

T'has decidit a renovar la teva vida 

social, et ve de gust veure noves ca-

res i deixar enrere algunes coses del 

passat. Però per no repetir-lo també 

has de canviar tu.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Tens la impressió que les coses no 

passen, com si el temps s'hagués 

congelat. Potser cal estar atent a la 

realitat. De ben segur que hi ha alguna 

cosa que està canviant.

Bessons (21/5 al 21/6)

Etapa que pots començar a interes-

sar-te per activitats poc corrents. 

Especialment les que tinguin a veure 

amb el món espiritual i la resolució 

de conflictes interiors.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

A la feina pot haver-hi novetats com 

ara un cap nou que renova l'empresa 

i la manera de treballar. Són dies per 

fer alguna sortida amb la família a 

algun lloc assolellat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Estarà bé recuperar el contacte amb 

una vella amistat que també et re-

corda. En l'horitzó s'albiren canvis 

pel que fa al sector professional i si 

li poses il·lusió, millor.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Diferent manera de percebre les co-

ses. Obres la ment a la novetat. El 

sector material està subjecte a varia-

cions, pot canviar la font d'ingressos 

d'un dia per l'altre.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

https://teenscenter.cat/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

IMPERMEABILIZACIONES

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JOAN CABALLERO LLOVET

concursos
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horària d’una hora que ja es va 
impulsar l’any passat en ambdu-
es temporades. Per tant, el servei 
serà de 9 hores: entre les 10h del 
matí i les 19h del vespre.

La novetat
Enguany és la primera vegada que 
Mataró comptarà amb una nova 
empresa de socorristes, Pro-activa. 
Es tracta d’una empresa amb ex-
periència a les platges que ja fa 
temps que és adjudicatària del 
servei en altres platges catalanes.

Servei de bany adaptat
Enguany el continuarà fent la Creu 
Roja entre el 23 de juny i l’11 de se-
tembre entre les 11h del matí i les 
18h de la tarda. Es tracta d’un servei 
per a persones amb difi cultats de 
mobilitat que els dóna la possibi-
litat de banyar-se amb l’ajut dels 
membres de la Creu Roja. Aquest 
servei es regula a través d’un con-
veni de l’Ajuntament amb la Creu 
Roja.  | Red

 Ara que ja arriba el bon temps i 
les platges comencen a omplir-se, 
des de l’Ajuntament de Mataró han 
tornat a impulsar un any més el 
servei de platges. Concretament, 
han dividit els pròxims mesos en 
dues temporades, la mitja i l’alta, 
i el servei s’adaptarà a les neces-
sitats de cada una d’elles. La tem-
porada mitja tindrà lloc des del 
pròxim cap de setmana i fi ns al 23 
de juny i comptarà amb vigilància 
a les platges de Varador, Callao i 
Ponent els dissabtes i diumenges 
de les 10h del matí a les 19h del 
vespre. Des del 23 de juny i fi ns a 
l’11 de setembre, el servei s’ampli-
arà en temporada alta i consistirà 
en servei diari a les quatre platges 
de Mataró: Varador, Callao, Ponent 
i la de Sant Simó. Durant el servei, 
hi haurà 16 persones treballant.

Cal destacar que enguany és la 
primera vegada que la planta de 
Ponent comptarà amb servei de 
platges ja en temporada mitja. A 
més, enguany es manté l’ampliació 

Les platges del Varador, Callao i Ponent tindran servei 
de socorrisme els dissabtes i diumenges

Comença el servei de platges 
durant els caps de setmana

 La Guàrdia Civil d'Osca ha im-
putat l'home detingut a Mataró a 
l'estiu del 2016 per amenaçar el 
col·lectiu LGTBI amb una arma de 
foc a través de les xarxes, un delic-
te d'odi i amenaces, en aquest cas 
després d'una denúncia interpo-
sada a fi nals d'aquell mateix any 
per una associació de famílies de 
menors transsexuals de Benasc, en 
què aportaven missatges acom-
panyats de fotos d'armes de foc 
i munició i en què emplaçaven 
els seus membres a abandonar 
l'entitat sota amenaces de mort. 
La Guàrdia Civil d'Osca va iniciar 
una investigació coordinada amb 
el jutjat d'Instrucció de Boltaña, 
que va concloure que l'home -de 
38 anys, veí de Barcelona i actual-
ment a la presó-, va utilitzar quatre 
perfi ls falsos, creats amb identitats 
i dades fi ctícies i per piratejar el 
compte d'un activista compromès 
amb el col·lectiu LGTBI.

Entre d'altres, a l'estiu del 2016 
va amenaçar pistola en mà, a través 
de Youtube, de repetir la massacre 
d'Orlando, on un individu va matar 
49 persones i en va ferir desenes a 
la discoteca gay Pulse. El detingut 
havia penjat fi ns a 31 vídeos i va 
seguir tot i que la xarxa social els 
anava eliminant. | Red

Amenaçava el col·lectiu 
LGTBI amb una pistola

Imputen delicte d'odi 
al mataroní que feia 
vídeos homòfobs 

Nova empresa per al servei de socorrisme

El detingut  Cedida 

 Arxiu 

Ciutat núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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Totes les cultures de Cerdanyola
El Parc de Cerdanyola serà l'espai d'aquest esdeveniment que comptarà  
amb 15 entitats i tindrà lloc el pròxim 27 de maig

Entitats: Laia Mulà

 Una quinzena d'entitats participaran d'una tro-
bada cultural que es proposa fer convergir totes les 
cultures que conviuen al barri de Cerdanyola. Ho 
faran sota la Mostra Intercultural de Cerdanyola, 
una iniciativa de la Taula d’Entitats de Cerdanyola 
(TEC) que és l’ampliació de la tradicional Mostra 
Gastronòmica que se celebrava al barri cada any i 
que enguany serà el 27 de maig. A la trobada es podrà 
gaudir de tastets gastronòmics, paradetes d'entitats, 
demostracions de danses típiques i representacions 
teatralitzades, tallers, jocs i molt més.

La novetat
Enguany els organitzadors inclouran una activitat 
lúdica que promou el civisme i la convivència al bar-
ri: una plantada popular de flors i plantes al Parc de 
Cerdanyola. La intenció és que tant petits com grans 
s’aproximin a la natura i coneguin la necessitat de 
tenir-ne cura per a deixar clar que l’espai públic és 
un bé de tots que cal preservar.

La jornada s’emmarca dins la Festa Major de 
Cerdanyola, la qual començarà el dia 26 de maig i 

s’allargarà fins al 3 de juny, i dins el programa Maig 
Intercultural de l’Ajuntament de Mataró. Aquest és 
un cicle que aplega tot tipus d’activitats entorn de 
les diferents cultures de la ciutat i la convivència 
entre totes elles.

Múscul d'entitats
Algunes de les entitats que hi participaran són: Asoc. 
Cultural de las Mujeres de Tambacounda Senegal, 
Asoc. de Ciudadanos Guineanos y Amigos del 
Maresme, Ass. Cultural de Cerdanyola, Ass. Dones 
Africanes Musu Kafo, Ass. Gent Gran de Cerdanyola, 
Ass. Radio La Voz de Cerdanyola, Ass. Social i Cultural 
Badenya, Círculo Flamenco Andaluz, Ñodema Kafo 
i Organització Immigrants Mali, entre altres.

Més d'un 30% dels estrangers a Mataró
El barri de Cerdanyola acull un 36% de la població 
amb nacionalitat estrangera de Mataró i la meitat 
de la seva població ha nascut fora de Catalunya.  
Pel que fa a la població nouvinguda, la nacionalitat 
del Marroc és la més nombrosa (30% del total), se-
guida per la xinesa (14%), la senegalesa amb (14%), 
i la gambiana i la maliana.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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mataronina i que els dóna certa 
confi ança. Hi van actuar en motiu 
el XXIè. aniversari dels Castellers 
de la Vila de Gràcia, una cita que 
també va comptar amb els Nens 
del Vendrell i la colla del barri. És 
per això que aquesta ja fa anys que 
és una de les primeres actuacions 
potents de la temporada castellera 
per a la colla mataronina.

Triplet de 8
Enguany van optar per començar 
amb un 3 de 8 que es va mostrar 
sòlid, seguit d’un 4 de 8 que, encara 
que en els últims intents s’hagu-
és mostrat bellugadís, en aquesta 
ocasió va mostrar bones mides. 
En tercera ronda va arribar la tor-
re de 8 amb folre i, després d’un 
peu desmuntat que necessitava 
corregir algunes posicions, el van 
descarregar per primera vegada 
aquesta temporada. Per acabar, 
els mataronins van optar per alçar 
dos pilars de cinc i quatre pilars de 
quatre pisos. | Laia Mulà

 Ja és gairebé un costum per a la 
colla castellera estrenar el primer 
castell folrat de la temporada a la 
plaça del barri de Gràcia: la torre 
de 8 amb folre. Aquest any, però, 
segons havia anunciat el cap de 
colla, semblava que el castell que-
dava descartat. Finalment, però, 
la colla mataronina es va decidir 
per portar a plaça la primera torre 
de 8 amb folre en tercera ronda, el 
castell més destacat de la jornada.

Bona ratxa
Actuar a la plaça de la vila de 
Gràcia sembla que agrada a la colla 

Tot i que les intencions inicials descartaven la torre de 8 
amb folre, els Capgrossos la fan a Gràcia

Primer castell folrat gairebé 
inesperat

 El Tropical Fest va néixer el 2017 
al Clap amb l’objectiu de conver-
tir-se en una cita anual que mostrés 
el talent i la potència de l’escena 
musical del Maresme. Després 
d’una exitosa primera edició amb 
Pachawa Sound, System Beat i 
Zoom Musiqueta, torna amb un 
cartell que reuneix dues de les pro-
postes més emergents de la zona: 
Pachawa Sound i Andana.

Pachawa Sound ja són una re-
alitat. Han compartit cartell amb 
els principals noms de l’escena 
musical a Festivals, Sales i Festes 
Majors de Catalunya, Euskal Herria 
i França, i sorprèn el públic, se’l
guanya i creix el seu prestigi i pro-
jecció amb el boca-orella. Un pro-
jecte demolidor, format per nou 
músics de Vilassar de Mar i Mataró, 
que ha convertit el directe en la
seva millor arma. 

Andana és un projecte que 
puja amb força des de la ciutat 
de Mataró. Format el 2016, com 
tantes bandes emergents, va co-
mençar interpretant en concert un 
repertori format pels seus artistes 
preferits, grans noms del reggae, 
per a ràpidament anar incorporant 
temes propis. Al Tropical Fest estre-
naran en directe les cançons que
formaran part del seu imminent 
disc de debut. | Redacció

Pachawa Sound i Andana, 
junts al Clap

Doble ració de 
tropicalitat musical 
maresmenca

3

Els Capgrossos actuen 
dissabte a Cerdanyola i 
diumenge a Berga, per 
preparar l'actuació 
d'Aniversari el diumenge 
3 de juny a Santa maria

Detall de la torre de 8 a la Plaça de la Vila de Gràcia

Andana en acció

 Capgrossos

Cedida

Cultura
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rock. Amb un ambient agradable 
i familiar, música de qualitat apta 
per a tota la família a un volum més 
baix de l’habitual i entreteniment 

 Els èxits de U2 arriben a Mataró 
amb PLEASE! Xics’n’Roll és una 
aposta per acostar als més petits de 
la casa als clàssics de la història del 

Please és la banda que portarà les notes més conegudes 
dels irlandesos a un nou Xics'n'Rol

Perquè els més petits també 
coneguin U2

Els més petits també gaudiran de temes com 'One love' Cedidat

assegurat amb una animadora i un 
guió treballat i adequat perquè ho 
gaudeixin petits i grans.

Please 100% U2 Barcelona és 
la banda tribut ofi cial de U2 a 
Espanya, des de 2002, avalada per 
Universal Music Spain, discogràfi -
ca de U2. Considerats com un dels
millors grups de versions, ens 
transmetran les sensacions que 
transmeten U2 en els seus directes, 
tant musicalment com visualment.

És una proposta molt atractiva 
per gaudir d’un diumenge al mig-
dia, com diuen ells, "tinguis 3, 10, 
35 o 70 anys!" | Redacció

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

97.500€

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 T

BUEN PISO EN MUY BUEN ESTADO
Ref. 12882 Z. ROCAFONDA-PALAU-ESCORXADOR: Con 
ascensor, piso alto y exterior sobre gran zona verde. Buenas 
vistas, excelente orientación. 3 dorm. Salón comedor amplio 
con balcón soleado. Cocina en buen estado. Galería. Baño. Vi-
vienda para actualizar. Precio asequible. Buena inversión. Com-
pra y paga menos que un alquiler!!!

77.500€

T149.000€

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!!

núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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"Farem un espectacle especial que enllaci  
l'ahir i el demà"
Entrevistem Narcís Perich, el director de la coral argentonina Llaç d’Amistat,  
que celebra el seu 120è aniversari amb un concert

Cultura: Laia Mulà

  La Coral Llaç d'Amistat celebra 
aquest cap de setmana els seus 
120 anys. 

En què consistirà l’acte central 
del 27 de maig?
És un acte que vol homenatjar 
aquests 120 anys de trajectòria i 
que comptarà amb els membres 
actuals i antics cantaires i directors. 
Serà a les 18h a la Sala d’Argento-
na i estarà dividit en dues parts. 
En primer lloc, interpretarem un 
parell de peces amb els cantaires 
actuals. Després, convidarem als 
antics membres a cantar amb nos-
altres i als antics directors a dirigir 
algunes peces que hem cantat al 
llarg dels anys de la coral. El segon 
bloc comptarà amb totes les co-
rals del poble com a convidades 
especials, els infants de les escoles 

i amb una vintena de músics ar-
gentonins. Així farem un espectacle 
que enllaci l’ahir i el demà.

Quants cantaires i col·
laboradors reunirà l’acte?
Actualment la coral té una vintena 
de membres. Sumant-hi les corals 
i tots els que hi col·laboraran, reu-
nirem uns 80 adults i uns 40 nens 
i nenes. Les corals participants se-
ran Càntir d’Or, Argentona Cor de 
Gospel, Coral Som-hi, A-Cor, Mar 
de Notes i Espai musical Burriach. 
Per la seva banda, hi haurà músics 
convidats com Pep Lladó, Arnau 
Aymerich d'Ebri Knight, Carola 
Ortiz, entre molts altres.

Quina és la peça més desta·
cada que interpretareu?
Serà la primera cançó de la segona 
part, moment en el qual interpre-
tarem l’obra completa ‘Ítaca’ de 

Lluis Llach amb les set corals del 
municipi i els músics locals. Dura 
uns 15 minuts i és la primera ve-
gada que la cantarem en públic.

Com es compren entrades?
Hi ha tres botigues del municipi 
que les venen: la Llibreria Arenas, 
el Sindicat i Instants Fotografia. 
A més, el mateix dia a la Sala es 
podran comprar les que quedin 
una hora abans de l’espectacle. 
Es demanen 5 euros per entrada.

Com vius aquest repte com a 
director de la coral?
Amb força emoció, il·lusió i moltes 
ganes. Trobo que és un moment de 
trobada i unió de músics i cantants 
diversos. Tot i que no sóc d’Argen-
tona, fa 15 anys que dirigeixo la 
coral i amb aquesta experiència 
estic coneixent molts músics i per-
sones implicades.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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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 23/5/18   9:59
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 Susana López serà la candidata 
a l’alcaldia d’Argentona pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya, des-
prés que hagi estat escollida per 
unanimitat dels assistents a la seva 
Assemblea. Segons va comentar, 
vol plantejar una Argentona que 
no discrimini per raons ideològi-
ques a ningú i va assegurar que el 
municipi necessita un canvi, un li-
deratge que governi per a tothom 
i que conegui els problemes reals 
de la gent. 

El repte de la candidata del PSC 
és confi gurar una candidatura de 
dones i d’homes implicats amb la 
vila perquè considera que és l'úni-
ca manera de tenir un gran equip 
que guanyi les eleccions munici-
pals de 2019.

La trajectòria
Susana López és tècnica de co-
merç, i actualment està cursant un 
grau en Relacions Laborals per la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
En l'àmbit més polític té un post-
grau en Comunicació i Lideratge 
Polític per UAB. Així doncs, pren 
el relleu de Vador Casa, el darrer 
cap de llista del PSC d’Argentona i 
portaveu dels socialistes a l’Ajun-
tament. | Redacció

Vol un lideratge pel govern 
de tothom

Susana López, nova 
candidata del PSC a 
l’alcaldia d’Argentona

Susana López Cedida

Un grup d’extrema dreta seria 
rere la cancel·lació, en fer pressió 
en aquest sentit a la cervesera que 
gestiona l’espai per la ideologia del 
grup maresmenc. 

"Bandes compromeses"
Ebri Knight i Herba Negra han su-
bratllat que són "dues bandes com-
promeses" que entenen "la música 
com un altaveu de consciència i 
canvi". "Qualsevol atac contra la 
llibertat d'expressió és un atac a 
totes les treballadores de la cul-
tura", han afegit en el comunicat. 
Els dos grups s'han compromès a 
tornar els diners de les entrades i 
a cercar una nova data i una sala 
que "respecti els drets fonamen-
tals i no apliqui la censura" per tal 
de fer el concert. "Tornarem aviat, 
València, i aquest cop cridarem 
més fort", han conclòs. | Redacció

 Ebri Knight i Herba Negra van 
denunciar divendres, a través de les 
xarxes socials, que la Sala Amstel 
Art de València, gestionada per 
Heineken, els havia cancel·lat un 
concert que havien de fer dissabte 
al vespre per "motius polítics i ide-
ològics". Els dos grups han assegu-
rat, a través d'un comunicat, que es 
tracta "d'un atac contra la llibertat 
d'expressió" i han explicat que 
estudiaran "emprendre accions 
legals" contra el que consideren 
que és un "atac d'odi i de discri-
minació evident". Segons aquestes 
dues formacions, el concert estava 
programat des de feia mesos i di-
jous un representant de Heineken 
els va exigir "el compromís de no 
manifestar cap missatge polític 
ni religiós durant el concert" i no 
vendre "material amb continguts 
d'aquest tipus".

Els d’Argentona consideren que és un "atac d'odi i de 
discriminació evident"

Cancel·len a Ebri Knight a 
València "per motius polítics"

La banda argentonina, censurada a València Cedida 

Argentona
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contra els agressors. Els encaput-
xats formaven part del grup Els 
Segadors del Maresme que, en un 
comunicat, denuncien haver estat 
agredits ells pel que defi neixen 
com "una operació de neteja".

Un dels ferits és el regidor de 
la CUP a Canet Marc Jiménez. En 
declaracions a Tv3, va assegurar 
que les persones que s’enduien 
les creus l’havien tirat a terra i un 
home li va posar una creu al coll 
perquè no es pogués moure. Al ma-
teix temps, va relatar que, mentre 
estava immòbil, altres persones li 
clavaven cops i puntades de peu. 
Jiménez va assegurar que, entre 
els que van irrompre a la platja 
per endur-se el muntatge, hi havia 
militants de Ciutadans.

Des de l'agrupació comarcal 
del partit taronja s'han negat les 
afi rmacions de Jiménez, assegu-
rant que cap militant del partit va 
participar de l'acció i que condem-
nen totes les accions violentes. | 
Redacció 

 Un enfrontament entre inde-
pendentistes i unionistes a la 
platja de Canet de Mar va acabar 
dilluns amb una trentena de per-
sones identifi cades per la policia 
i cinc ferits lleus. La disputa va 
començar a primera hora de la 
tarda quan un grup de persones 
amb la cara tapada va irrompre 
a la platja per endur-se desenes 
de creus grogues que al matí ha-
via instal·lat el Comitè de Defensa 
del Referèndum (CDR). Les creus 
formaven part d’un muntatge per 
defensar la “llibertat” i denunciar la 
“mort de la democràcia”. L’entrada 
a la platja del grup de gent que va 
retirar les creus va provocar un en-
frontament amb les persones que 
les havia instal·lat, amb agressions 
entre els dos bàndols, segons han 
relatat les fonts consultades. 

La situació va provocar la in-
tervenció de la Policia Local i dels 
Mossos d’Esquadra. L'Ajuntament 
de Canet de Mar ja ha anunciat 
que estudia presentar una querella 

Enfrontament verbal i físic entre independentistes 
i unionistes arran d'una acció a la platja

Cinc ferits a la platja de Canet 
per l'acció d'uns encaputxats

 Les 23.000 entrades pel Canet 
Rock 2018 s'han esgotat a uns dos 
mesos de la celebració del festival, 
segons han informat fonts de l'or-
ganització. La directora del Canet 
Rock, Gemma Recoder, ha desta-
cat que és una mostra que el fes-
tival "ens consolida" i "demostra 
la confi ança del públic", a més 
de la "bona salut" de la música a 
Catalunya. 

És la primera vegada des de la 
recuperació del festival que s’es-
goten les entrades amb tanta an-
telació, si bé el Pla d’en Sala s’ha 
omplert de gom a gom en totes les 
edicions d’aquesta segona època. 

La flor i nata de la música 
catalana
Per l'escenari del Canet Rock, hi 
passaran Brams, Macaco, La Raíz, 
Els Catarres, Els Amics de les Arts, 
Txarango, Animal, Zoo, Doctor 
Prats, Sense Sal, La Sra.Tomasa, 
Pupil·les, Miquel del Roig, La Soul 
Machine + Brodas Bros i els Dj 
Ernest Codina i PD Busquets i 
Carles Pérez. El festival s'allarga-
rà durant 12 hores de forma in-
interrompuda, fi ns que surti el 
sol.| Redacció

Èxit incontestable del 
festival 

El Canet Rock 2018 
esgota totes les seves 
entrades

Un moment de l'actuació contra les creus grogues

El Canet Rock omplirà a vessar  Cedida 

 Cedida 
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

Pis en zona alta de Cirera!
Ref.3015. Habitatge de 4 hab (2 dobles i 2 individuald), molt exte-
rior donant pas a sol i llum durant tot el dia. Menjador d'uns 20 m2 
que donen pas a la balconada de 6 m2 de longitud. (CEE E)

CIRERA

La vivenda que estaves buscant!
Ref.3068. Àtic dúplex d'1 habit. + estudi, amb excel·lent terrassa, dis-
creta, àmplia, bones vistes a la ciutat i en la qual gaudireu d'excel·lents 
vetllades. Edifi ci recent construcció i molt pocs veïns. (CEE E)  

189.000€189.000€

Si vol un àtic amb terrassa a nivell, aquí el té!
Ref.2970. Excel·lent àtic 3 hab i 2 banys de recent construcció, any 
2006. Saló amb sortida a una terrassa 40 m2, tot exterior i 2 places 
de pàrquing i traster. No se’l perdi li agradara! (CEE E)

VALLVERICH
283.500€283.500€

Preciosa casa a zona residencial
Ref.2978. Estupenda casa de 215m2 amb 4 habitacions, 2 banys i 1 
lavabo, en zona residèncial amb zones enjardinades, piscina comu-
nitària i  porxo amb barbacoa. (CEE D)

LA CORNISA
420.000€420.000€

Busques pis amb terrassa al Centre?
Ref.2983. Pis de 2 hab, bany saló i cuina tancada, climatització per 
conducte fred / calor, ascensor i terrassa de 16m2. Ben comunicat 
amb Bcn, al costat parada bus, tots els serveis al voltant. (CEE E)

CENTRE
175.000€175.000€

Casa amb boniques vistes a mar i muntanya
Ref.2987. Preciosa casa situada a Vilassar de Dalt a la zona de la 
Fornaca. 234m2 construïts. Consta de 3 hab 2 banys i 1 lavabo, 
terrassa de 15m2, traster i aparcament. (CEE E) 

VILASS. DE DALT
420.000€420.000€

179.000€179.000€
CENTRE
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Aquesta situació era conseqüèn-
cia, en part, a la sequera viscuda 
al llarg del 2016, a la massifi cació 
de pins i a un manteniment fores-
tal del Parc insufi cient al llarg de 
diversos anys. 

Un cop detectada la plaga, 
l'Ajuntament de Caldes, amb la col-
laboració del Consell Comarcal i la 
Diputació de Barcelona, va posar 
en pràctica mesures per combatre 
la sequera i les plagues.

Les actuacions
Al llarg del 2017, es van portar a 
terme les següents actuacions: la 
tala dels arbres malalts i els morts, 
i la retirada dels pins morts i altres 
restes vegetals en la majoria de ca-
mins. Així mateix, cal destacar la 
tasca dels joves del taller de 'Fent 
Camins', un projecte d’ocupació i 
jardineria promogut des de l'Àrea 
de Joventut durant les últimes set-
manes per arranjar el màxim de 
camins possibles i fer-los acces-
sibles. | Redacció 

 Després d'un any tancat al públic 
per una forta plaga de Tomicus, el 
Parc Can Muntanyà de Caldetes 
s'ha reobert de nou als ciutadans 
i ciutadanes. Tot i que el parc no 
està en les condicions òptimes des-
prés de l'impacte mediambiental 
sofert, el parc s'ha regenerat prou 
per a poder obrir les seves portes. 
De fet, hi han contribuït les accions 
promogudes per l'Ajuntament, la 
Diputació i el Consell Comarcal, la 
feina dels joves i mestres de taller 
de 'Fent Camins' i a l'esforç dels 
veïns i veïnes de Caldes d'Estrac 
durant les jornades solidàries. Ara 
es proposen reobrir l'espai perquè 
bona part del parc és accessible 
al públic, quedant les zones del 
penya-segat i els seus voltants en-
cara tancades.

Una plaga de Tomicus als pins
A fi nals del 2016 es va detectar en-
tre un 30% i un 40% de pins afec-
tats per la malaltia de l'agent pa-
togen Tomicus al Parc Muntanyà. 

L'espai verd més important de Caldes d'Estrac ha estat 
un any tancat al públic per una plaga de Tomicus

El Parc de Can Muntanyà 
reobre les seves portes

 Arran dels passats temporals de 
febrer i març, el Ministeri d'Agri-
cultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient ha decidit dur a terme 
unes actuacions d'emergència en 
les platges de la costa del Maresme 
que van resultar afectades. En el 
cas de Vilassar de Mar, les actua-
cions consisteixen en l'aportació 
d'uns 32.500 m3 de sorra proce-
dent del port Balís a dos trams de 
platja: entre la Riera de Vilassar i 
l'Espigó de Garbí i entre la plaça 
de l'Ajuntament i el Club Nàutic. 
També intervindran per reparar els 
desperfectes causats pel temporal 
sobre uns 50 metres d'escullera.

La previsió és que la draga de 
sorra comenci el dijous 17 de maig 
i l'actuació a l'escullera el 5 de juny. 
Per tant, les dues accions estarien 
enllestides just a l'inici de tempo-
rada de platges el dia 21 de juny. 
Fins llavors i mentre durin les ac-
tuacions hi haurà limitacions per 
accedir a la platja en les zones afec-
tades. | Redacció

Pels efectes del darrer 
temporal marítim

Obres d'arranjament 
del litoral de Vilassar 
de Mar

El Parc és l'autèntic pulmó verd de Caldetes

Mapa de les intervencions  Cedida 

 Cedida 

Les actuacions estaran  
abans de l'inici de la 
temporada  de platja

Maresme núm. 1822 del 25 al 31 de maig de 2018
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO 
DE CONSERVACIÓN:3 hab. 2 dobles, baño 
con ducha, carpintería exterior aluminio, sue-
los gres, balcón a zona comunitaria.reducida.

EXCLUSIVA, PISO GRANDES DIMEN-
SIONES:4 hab. 3 dobles, baño compl. y aseo 
con ducha, cocina office y galería, trastero en 
terrado comunitario, nuy bien conservado.

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 
3hab.  (antes 4), 2 baños compl.  bañera/
ducha, cocina off, salón 25m2, chimenea, 
patio 12m2, balcón, a.a y calefaccion.

PRIMER PISO TOTALMENTE REFORMADO: 
3 hab. (2 dobles), cocina office con galería 
anexa, balcon exterior, puertas de roble, a.a 
con bomba de calor, persianas electricas.

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: 90m2, 4 hab., baño con ducha, 
cocina formica blanca y galería, balcón exte-
rior, calefacción.

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: En 
comunidad reducida con ascensor, 110m2 
distribuidos en 4 hab., 2 baños, cocina offi-
ce, galería, calefacción.

Ref. 4500 
Z.CERDANYOLA:

117.000€

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

149.000€

Ref. 4215 
Z. ROCABLANCA:

171.000€

Ref. 2502
Z. PERAMÀS:

150.000€

Ref. 4502 
CERDANYOLA: ALTA:

142.000€

Ref.2503
Z. EIXAMPLE:

239.000€

EN 

T

Suelos mármol, 2 baños compl. 1 aseo, 4 hab. 
3 dobles+ estudio, patio 30m2, barbacoa, salón 
com. 40m2, chimenea, zona comunitaria.

PISO GRANDES DIMENSIONES CON 
MUCHAS POSIBILIDADES: 4 hab. + ves-
tidor, 2 baños compl., cocina off, salón 38m2, 
balcón exterior, a.a bomba calor. 4 vecinos.

Ref. 7071
Z. LLANTIA:

168.000€

T

TT

Ref. 6220
Z. EIXAMPLE:

350.000€

T EXCELENTE CASA 
PAREADA 
A 3 VIENTOS
REFORMADA.

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO:PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: En Ref.2503 T

EXCLUSIVA, PISO GRANDES DIMEN-EXCLUSIVA, PISO GRANDES DIMEN-Ref. 2498 EN EN PISO GRANDES DIMENSIONES CON PISO GRANDES DIMENSIONES CON Ref. 7071 T

PISO REFORMADO CON ASCENSOR:Ref. 4215 TTTTT

PRIMER PISO TOTALMENTE REFORMADO:

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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D'aquí a uns dies marxa en bicicleta a fer la volta a la península i, després, al món

Dídac Illa,
viure viatjant

Laia Mulà

 “Sempre m’ha agradat la bicicleta i l’he fet servir 
per moure’m amunt i avall”, revela en Dídac Illa, un 
jove de Vilassar de Dalt apassionat del ciclisme. Ja fa 
temps que la bicicleta es va convertir en el seu mitjà 
de transport diari per anar a treballar a Mataró i per 
a qualsevol desplaçament. Tot i que va estudiar dos 
graus superiors i va començar el Grau de Química, 
va deixar-ho tot per apostar pel que més li agradava: 
ser mecànic de bicicletes i vendre-les. “Navegant per 
internet vaig veure que moltes persones viatjaven 
només amb la seva bicicleta”, explica. Ara s'ha pro-
posat fer la volta a tota la Península Ibèrica en bici-
cleta per, seguidament, fer la volta al món. 

A tall de prova, va començar a fer petits viatges 
per Catalunya. “Primer vaig recórrer en dos dies la 
Via Verda del Carrilet”, relata, que va des de Sant 
Feliu de Guíxols fins a Olot i que compta amb un 
centenar de quilòmetres. L’experiència li va agradar 
tant que va fer-ho una segona vegada amb la ruta 
circular Pirinexus. Més endavant va fer el Camí de 
Sant Jaume des de Montserrat fins a Santiago de 
Compostel·la, una experiència que li va permetre 
“conèixer gent de tot el món i compartir experièn-
cies”. En el fons, confessa que el que més li agrada és 
no saber on dormirà ni on menjarà i, en definitiva, 
viure aventures.

Després va decidir muntar un gran projecte: fer la 
volta a la península en bicicleta. Sense un planejament 

gaire detallat ni una durada marcada, marxarà a 
finals de maig des de Vilassar de Dalt i cap a Irun 
per rodejar tota la península i, finalment, pujar per 
València i tornar a casa. Aquesta ruta, però, només 
és l’aperitiu: té intenció d’encarar el gran repte de fer 
la volta al món. “Sortiré cap a França, després Itàlia, 

Un projecte de vida

Aquestes experiències que es proposa viure no 
són viatges separats, si no un projecte de vida 
perquè el que vol és “viure viatjant”. És per això 
que és possible que faci parades als indrets que li 
vingui de gust per viure una temporada o treba-
llar-hi durant uns mesos. En la línia de les ganes 
d’improvisar, en Dídac marxa amb una motxilla 
i poc més, sense haver fet una preparació física 
acurada pel projecte i sense acompanyant.

ApUnts

Defineix-te: segur de mi mateix i autèntic

Un llibre: Donde tus sueños te lleven

Una pel·lícula: Gladiator

Un somni: aquest viatge que aviat començo

Un repte: recórrer els deserts en bicicleta

Un viatge: recórrer la baixa Califòrnia

Un referent: Charly Sinewan

Daniel Ferrer

Suïssa, Alemanya i molts 
altres països”, explica.

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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MATARÓ - 
Camí de la Serra

148.470€

60m², 1 habit. doble + sala poliva-
lent, 1 bany, cuina office, saló men-
jador 25m2., aire condic, tancam. 
d’alumini, terres de gres, portes de 
fusta,  pl. garatge, etc... Excel·lent 
oportunitat per preu i condicions!!! 
T 151430 

exclusiva! excel·leNT 
plaNTa baixa ToTal-
meNT equipada!

950 €
750 €ARENYS MUNT - Centre

70m², 3 habit, 1 bany, 1 lavabo, saló, cuina off., safareig, calefac., portes 
fusta, tanc. alumini, garatge, etc... Zona com. amb piscina!!! T110607

pis molT llumiNÓs amb molT d’eNcaNT!  

900 €MATARÓ - Parc Central

80m², 3 hab, 2 banys, cuina equip., saló, balcó, calef., parquet, por-
tes fusta, tanc. alumini, garatge, traster... Vistes mar! !!  T 110609

pis assolellaT seNse moblaR amb visTes!

LLAVANERES - Centre

110m² , 3 hab, arm enc., 2 banys, cuina off, saló-menj., aa/cc, balcó, 
traster, xemeneia, terratzo, calef, tanc.alumini, etc!! T410258 

GRaN pis llumiNÓs eN excel·leNT ZoNa!  

160.000 €

250m², garatge, traster,  saló menj., llar de foc, àmplia cuina, 4 habi-
tac., 1 suite , 2 banys. Zona tranquil i familiar!!  T420279

pReciosa casa amb uN GRaN JaRdÍ de 120m2!  

ST. V. MONTALT - Montalnou 399.000 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Via Europa

90m², 3 hab., 2 banys, cuina off., saló-menj., aa/cc, terres gres, tanc 
alumini, balcó-tssa 15m², vistes! Garatge,  traster!! T 151342

excel·leNT pis  ToT ReFoRmaT milloR que Nou!  

MATARÓ - Centre

89m², 3 habit, 2 banys, cuina off., equip., saló, balcó, calefac., par-
quet, tanc. alumini, portes fusta, pl. parq. incl!!!  T151427 

pis ToTalmeNT ReFoRmaT amb molTa llum!

MATARÓ - Peramàs

83m², 3 hab. 1 bany., cuina off, saló, gran finestral. Entrar a viure! Sol 
tot el dia.Terres gres, tanc.d’alumini. Ascensor!! T 151393 

plaNTa baixa al cosTaT de la plaÇa GRaNolleRs!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

MATARÓ - Urb. Vallveric

90m², 3 hab, 2 banys, cuina off, saló, aa/cc, tssa 20m2., marbre, 
traster 15m2, gtge, tanc.alumini, calef. Opc. mobles!!!T151423 

FaNTÀsTic pis llumiNÓs peRFecTameNT disTRibuÏT!

307.545 €

MATARÓ - Centre

70m². 2 habit., 1 bany comp.,  cuina office, saló-menjador, balcó, 
parquet, portes fusta, tanc.alumini. Vistes al mar!! T150945 

pis molT assolellaT amb FaNTÀsTiques visTes! 

122.260 € 173.250 €

255.000 €

262.500 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83
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www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

85m². 3 habit. 2 banys, saló-menj., cuina off., safareig, calefac., 
balcó, garatge, terres gres, calefacció. Vistes clares!! T105516

llaR molT  acollidoRa i molT beN apRoFiTada

700 €MATARÓ - Rocafonda

115m², 4 habit, 2 banys, saló-menj, cuina off, balcó, calefacció, tanc. 
alumini, portes fusta, etc... Molt assolellat! Ben distribuït ! T110611

GRaN pis FamiliaR ToTalmeNT moblaT!

990 €MATARÓ - Havana

115m², 4 hab., 2 banys, cuina off., saló, aa/cc, balcó, ceràmica, 
aire condic., portes blanques, tanc.alumini. Vistes!! T101923

GRaN pis molT assolellaT amb GRaNs visTes!FaNTÀsTic pis llumiNÓs peRFecTameNT disTRibuÏT!

825 €MATARÓ - Via Europa

75m², 2 habit., 2 banys, saló-menjador, cuina office, parquet, portes 
fusta, tanc. alumini, calefacció. Assolellat pati 20m2!!  T 110270

725 €MATARÓ - Centre

plaNTa baixa assolellada amb paTi de 20m2!

1.400 €DOSRIUS - Centre

300m², 3 hab, 3 banys, cuina off., saló-menj. aa/cc, calef., terres 
marbre, tanc. alumini, xemeneia., traster, tssa, garatge!! T202775

GRaN casa FamiliaR molT assolellada!
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