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Et fas revisions 
mèdiques cada any?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Quan fa uns quants anys l’expresident Montilla va començar 
a parlar de desafecció, confesso que vaig tenir un mig regira-
ment de ventre, perquè la parauleta em va semblar horrible. 
En part perquè afecció sempre se m’ha entravessat (jo sóc 
més d’afi ció), i encara més perquè em semblava un d’aquests 
invents que els mitjans es treuen de la barretina (com ara 
les refotudes afectacions, exemple paradigmàtic de mot que 
fa tuf de laboratori, igual que habitatge o ciutadania). Devia 
ser aquesta ofuscació el que em va impedir de relacionar-lo 
amb un terme que havia tingut una vida esplendorosa durant 
el franquisme i que la transició va sebollir: desafecte. Ara 
el jutge Vidal l’ha desenterrat i jo que l’hi agraeixo, perquè 
desafecte (signifi cat a part) és un participi culte de sòbria 
bellesa. Però sobretot perquè m’ha proporcionat l’excusa per 
capbussar-me en el verb fer, una inesgotable fàbrica de mots. 
Potser recordareu que altres vegades he destacat paraules 
molt productives perquè havien engendrat més de seixanta 
derivats (com ara full), però és que aquí som davant d’un 
fenomen: el llatí facere va generar una família, agafeu-vos 
fort, de 221 membres. Ara mateix no puc saber si és el terme 
més profi cu de la llengua, però sí que puc donar una dada. 
Quan, per corregir castellanismes com ‘donar un petó’ o ‘una 

FIRMA
OPINIÓ RODA EL MÓN I TORNA AL MOT - AMIC

Perceps una petita 
recuperació econòmica ?

PAU VIDAL

Desafecció, règim
www.totmataro.cat

NÚM. 1666
DEL 13 AL 19 DE MARÇ DE 2015

DEUTE 
DE LA GENERALITAT

SALA CABANYES,
CENTRE CATÒLIC

abraçada’ es diu que en català no donem sinó que fem, 
només cal veure la diferència: el verb donar, tan grandi-
loqüent com sembla, només té 23 derivats. 221 contra 
23! I ni tan sols és un creador d’origen, perquè ell mateix 
és derivat (de dar).

La casualitat ha volgut que la tercera perla de la frase 
del jutge Vidal rebli aquest mateix clau: “M’han depurat 
per desafecte al règim”. Règim és molt més comú que els 
altres dos, però la gràcia que té, al meu entendre, és que 
prové d’un verb enganyós, regir. Podria semblar semi-culte 
i en canvi ha generat fi lls tan presents i tan quotidians 
com ara correcte i incorrecte, dirigir, direcció, directiu i 
director. I espera’t: també dret, adreça, dretà, rectifi car, 
regidor… I encara: regió, rei (sí, tal com ho sentiu), regne, 
regla, regular… Fins a un total, i per això dic que és en-
ganyós, de 198! Ja em dispensareu si aquest article avui 
sembla una sucursal del llibre Guinness, però la descoberta 
m’ha fet pensar en dues coses: una, que si és ver que les 
aparences enganyen, en matèria de llengua encara més. I 
dues, que poder hauríem de completar aquella frase sobre 
fer i donar: els catalans donem poc i fem i regim molt. No 
trobeu que és un bon auguri?

58,1%  No.

41,9%  Sí.

0%  Ns/Nc

  LES OBRES A LA VIA PÚBLICA SEGUEIXEN A MATARÓ I EN AQUEST CAS HA   LES OBRES A LA VIA PÚBLICA SEGUEIXEN A MATARÓ I EN AQUEST CAS HA 
ESTAT AIXECAT DURANT TOTA LA SETMANA BONA PART DEL CARRER DE CUBA

CASTIGAT  L’Ajuntament ha tornat a 
demanar a la Generalitat de Catalunya 
que li liquidi 7,5 milions d’euros 
reconeguts com a pendents. 

APLAUDIT  Unanimitat del Ple 
Municipal per sol·licitar la Creu de 
Sant Jordi per als artífexs de 100 anys 
de Pastorets de Mataró. 

ALUART
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Aquesta primavera

Destapa’t!
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Al bon temps,
pell perfecta!
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85€*
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#DepilacióLàser

#DestapaLaTevaPell

Gratuït 1 hora

www.pelostop.com
900 828 410

SANT CRISTÒFOR, 21 
MATARÓ · 931 258 487
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La família BP cedeix aquesta fo-
tografi a antiga on s’hi pot veure 
la sínia que presidia, i encara ho 
fa avui, la fi ra d’atraccions que 
se celebra a principis de juny. En 
aquest cas, la foto data de 1978 o 
el 1979, poc després que fi nalitzés 
la dictadura. “La fi ra ha canviat en 
format, quantitat i espai”, expli-
quen. Malgrat que se segueix fent 
al Parc Central, la disposició no és 
la mateixa que fa 40 anys: “Ales-
hores les atraccions s’instal·laven 
al llarg del Camí de la Geganta 
entre el Parc Central i la Plaça 
Granollers tallant el trànsit, un fet 

impensable avui”, asseguren.
Actualment, la fi ra d’atraccions 

és una de les més importants de 
Catalunya pel que fa a diversitat 
d’oferta i espai, ja que ofereix 
atraccions per a petits i grans i un 
gran espai gastronòmic. Coincidint 
amb la Fira d’Atraccions se celebra 
la Fireta de Primavera que ofereix 
una àmplia oferta d’artesania i 
altres articles de regal. Aquesta 
concentració d’activitats possibi-
lita que la ciutat ofereixi més de 
9.000 m2 d’oferta gastronòmica, 
lúdica i d’oci en general durant 
10 dies.

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Incògnita Can Fàbregas a tocar de les eleccions

Cada cap de setmana nombrosos 
excursionistes passen pel camí 
que voreja una lleixa tancada a 
Vallveric, just al nivell superior de 
l’espectacular nau de manteniment 
de l’Ajuntament de Mataró. Ben 
pocs dels que van i vénen se sor-
prenen ja, a hores d’ara, de veure 
en un terraplè els trossos de Can 
Fàbregas i de Caralt, la nau farinera 
que després de donar nom a la po-
lèmica social i política més intensa 
de la darrera dècada va “desmuntar-
se” per ser reconstruïda. Ja fa cinc 
anys que la nau resta amagada entre 
lones, esperant a ser reconstruïda 
en el marc de l’operació signada 
el 2013 i per la qual s’acabava la 

disputa judicial entre la CUP i la 
Plataforma Salvem Can Fàbregas. 
La versió mataronina d’aquesta 
“pax romana” signada fa dos anys 
tenia una data de caducitat que se 
superarà aquest any. I què passarà 
llavors correspon, de moment, a un 
terreny desconegut.

En aquests dos anys, El Corte 
Inglés ha mostrat per activa i per 
passiva la seva voluntat d’instal·lar-
se si bé ho ha fet anteposant 
sempre la condició que no hi hagi 
recursos judicials que puguin frenar 
l’operador quan es decideixi a fer el 
pas de començar les obres. L’actual 
govern ha fet mans i mànigues en 
els pocs fronts encara oberts per 

URBANISME
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

tal de poder arribar a les eleccions 
amb màquines i operaris fent-li el 
millor espot possible. Dos recursos 
seguien interposats a l’octubre i 
segueixen el seu curs actual i això 
ha fet demorar tots els tempos que 
l’acord a tres bandes del 2013 pre-
veia. El 25 de juliol d’aquest any, a 
més de començar Les Santes i de fer 
coincidir la Nit Boja en dissabte, és 
sobre el paper una data que podria 
sacsejar el tauler polític local. I el 
govern sortit de les incertes elec-
cions del pròxim 24 de maig tindrà 
una patata calenta. Es reobrirà el 
cas Can Fàbregas?

En els convenis signats fa dos 
anys s’establia el 25 de juliol com 

La Nau segueix “desmuntada” i al juliol caduquen els convenis entre Ajuntament, Cup i Plataforma

Es noticia 1666.indd   2 11/3/15   12:28
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l’estrena de la Casa de la Cultura 
popular a la vorera superior del Ca-
rrer Biada, en la reconstruïda nau 
de Can Fàbregas. La que segueix 
avui, a quatre mesos del termini, a 
la lleixa de Vallveric. L’esperat in-
compliment d’aquest termini –una 
possibilitat que sempre s’ha tingut 
en compte per totes les parts, que 
no s’hi arribaria era evident fa molts 
mesos– podria posar tot el signat en 
un ‘stand by’ perillós. Així, en el dia 
d’inici de la pròpia Festa Major, si no 
hi ha “cuina política” anterior el que 
podria començar és, també, la repe-
tició d’un problema igual de major.

Convenis no renovats
Cap dels actors polítics, ni Ajunta-
ment, ni Cup, ni Plataforma Salvem 
Can Fàbregas fa càbales sobre el 
futur. L’entitat, de moment, ha de-
cidit no renovar el seu conveni i 
s’esperarà a què fineixi el termini 
estipulat per negociar-ne una pos-
sible pròrroga. La Cup mantindria 
una política similar, confien des de 
l’Ajuntament en què s’afirma que 
“tots els inputs són positius” segons 
va declarar la regidora Montse-
rrat Rodríguez a Mataró Ràdio. Es 
transmet doncs una sensació de 
confiança pública tot i que les ne-
gociacions entre les parts no sempre 
han estat fluides. Per això, probable-
ment, s’ajorna la negociació de les 
pròrrogues dels convenis a després 
de juliol d’aquest any.

Queda per veure què pot passar 
en els mesos que queden fins que 
es torni a “negociar”. Mantindran un 
tarannà propens a l’acord la Cup i la 
Plataforma? Influirà el color polític 
que adquireixi el govern sortit de 

 Aquest mes comença l’enderroc de l’edifici on ha d’anar la nau 

Mataró Ràdio avançava la setmana passada que aquest mateix mes co-
mençarà l’enderroc de l’edifici on s’haurà de reconstruir l’antiga farinera. 
PUMSA serà qui gestionarà l’encàrrec de l’enderroc a una altra empresa. 
L’immoble que es tirarà a terra està situat al carrer Biada cantonada amb 
el carrer Tetuan, a la vorera de davant d’on està previst construir el Corte 
Inglés. L’enderroc d’aquest edifici suposa que tota l’operació supera un pas 
més. Que segueix avançant i cremant etapes en espera del gran deslloriga-
dor: l’inici d’obres del futur centre comercial. 

les urnes i els equilibris de forces 
del nou Ple Municipal –que tothom 
preveu aritmèticament difícils– en 
mantenir la unitat política en pro 
de completar l’operació d’arribada 
del gegant comercial al centre de la 
ciutat? Es podran tancar els capítols 
oberts per propietaris de la Ronda 
Barceló i l’Assemblea Pagesa de la 
ciutat que encara són vistos com a 
obstacles pel Corte Inglés?

A les portes d’una campan-
ya electoral on no valdran gaires 
apostes messiàniques en forma 
de promeses, la reconstrucció de 
Can Fàbregas com a peça del puzle 
per acabar portant El Corte Inglés, 
segur que farà acte de presència. 
Falta veure si el consens polític 
segueix o si caduca abans fins i tot 
que ho facin els convenis signats 
per l’Ajuntament de tots plegats. 

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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Detinguts dos lladres mataronins 
per robar a diversos pobles 

Els Mossos d’Esquadra detenen dos 
homes per nou robatoris en domicilis 
a Mataró i Alella, a més de Martore-
lles i Tarragona. Es tracta de dos nois 
de Mataró de 28 i 29 anys. Un d’ells 
estaria implicat en sis dels assalts, 
mentre que a l’altre se l’acusa dels 
nou robatoris i de tràfi c de drogues.

La detenció va tenir lloc el passat 
25 de febrer després d’una investi-
gació que es va engegar arran d’un 
seguit de robatoris a diferents urba-
nitzacions d’Alella. Els fets van tenir 
lloc a fi nals del mes de gener i prin-
cipis del mes de febrer. Els robatoris 

es feien a mitja tarda, quan els pro-
pietaris no eren a casa seva. En un 
dels casos, però, la propietària els 
va sorprendre i els lladres l’haurien 
intimidat amb un pal. Dels domicilis 
s’enduien sobretot joies, material in-
formàtic i diners en efectiu.

Als domicilis dels lladres es van 
trobar eines, passamuntanyes, inhi-
bidors de freqüència i un arma de 
foc. En un dels domicilis també es 
van trobar 4,5 kilograms d’haixix i 
600 grams de marihuana. Després 
de la detenció, el Jutjat d’Instrucció 
4 de Mataró va decretar la seva 
llibertat amb càrrecs. La investiga-
ció, però, continua oberta per tal 
d’analitzar tot el material robat i 
poder-lo vincular a altres assalts. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Un dels detinguts pels 
Mossos està acusat també de 
tràfi c de drogues    

Marta Pujol Ferrusola 
acusa el govern socialista 
de Mataró de vetar-la 

Denuncia que no podia 
accedir a feines municipals i 
Baron i Bassas ho neguen    

Durant la seva intervenció a la co-
missió d’Investigació sobre el Frau 
i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques 
de Corrupció Política, Marta Pu-
jol Ferrusola -fi lla de l’expresident 
Jordi Pujol- va acusar l’ajuntament 
de Mataró de “vetar-la” durant 
l’etapa de govern socialista. Sobre 
l’ajuntament mataroní, Pujol Ferru-
sola va detallar que ella, que té un 
despatx d’arquitectes a la ciutat, “va 
tirar la tovallola” després d’intentar 
accedir a diferents feines munici-
pals. Joan Antoni Baron i Ramon 
Bassas ho neguen taxativament. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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117 persones menys a l’atur en el 
millor febrer dels últims anys 

Bon mes de febrer per l’ocupació 
mataronina. El segon mes de l’any 
es va acabar amb 117 mataronins 
menys a l’atur segons les dades 
ofertes per l’Observatori del Mercat 
de Treball de l’Ajuntament. Amb 
aquesta reducció, del 0,87 per cent, 
la taxa queda encara per sobre del 
20 per cent amb un 20,24 i un total 
de 13.268 persones buscant feina a 
la capital del Maresme. La reducció 
és la més forta dels últims anys, ja 
que els mesos de febrer compresos 
entre el 2008 i el 2013 van veure 
augments de la desocupació i la 

baixada en 117 persones d’aquest 
2015 és superior a la registrada fa 
un any, quan va ser de 93 persones.

De l’evolució de l’atur mataroní 
se’n desprèn que segueix baixant 
a poc a poc, una tendència que es 
nota sobretot en la variació inte-
ranual. A fi nals de febrer del 2015 
hi ha 1.018 aturats menys que 
acabat el febrer del 2014. Malgrat 
aquesta tendència a la baixa, Mataró 
segueix tenint en la seva taxa supe-
rior al 20,24 per cent una autèntica 
xacra econòmica i ocupacional. És 
la ciutat mitjana catalana amb l’atur 
més despuntat i la segona que es 
recupera de forma més lenta. Sols 
a Manresa la taxa baixa de forma 
menys accentuada. 

ECONOMIA
NOTÍCIA

La taxa a Mataró segueix 
disparada per sobre del 20 
per cent  

L’Ajuntament haurà de 
difondre la Llei contra 
l’homofòbia  

Informarà a la població dels 
continguts de la llei aprovada 
pel Parlament de Catalunya      

El  P le  Munic ipa l  va  ins ta r 
l’Ajuntament a difondre la “Llei 
contra l’homofòbia”, aprovada pel 
Parlament. Aquesta llei és un com-
pendi de normatives i disposicions 
que tenen com a objectiu fonamental 
eradicar l’homofòbia, la transfòbia i 
la bifòbia i garantir així els drets de 
les persones lesbianes, gais, tran-
sexuals, bisexuals i intersexuals, el 
denominat col·lectiu LGTBI. Esteve 
Martínez, portaveu d’ICV-EUiA, grup 
promotor, va celebrar l’aprovació de 
la proposta, i va lamentar que CiU i 
PxC no hi donessin suport. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’acusada va explicar que el matí 
del 17 de maig de 2012 va obrir la 
seva fl eca i va sortir quan va arribar 
la dependenta. Normalment anava 
a fer encàrrecs o compres, però en 
aquest cas no va especifi car què 
va fer aquell dia. Sí que va recor-
dar que quan tornava cap a casa 
va veure molta gent i ambulàncies 
davant del bloc on havia viscut anys 
enrere. Va intentar parlar amb la fi -
lla de la víctima, primer a la porta 
de la comissaria dels Mossos i més 
tard a casa seva, on la conversa va 
ser “amb efecte” En canvi, la fi lla 
de la víctima va dir que va veure un 
tall al llavi a l’acusada que li va fer 
sospitar.

La versió de la fi lla
L’acusada va afegir que, en aquell 
moment, la fi lla li va explicar que 
al pis on vivia amb la seva mare hi 
faltava un cendrer pesat de vidre i 
que podia ser l’arma del crim. En 
aquest sentit, la fi lla de la víctima 
no va negar que li digués això, però 
va afegir que va ser una suposició 
seva. Aquesta dona també va expli-
car que l’acusada la va trucar sovint 
aquells dies per interessar-se per 
l’avenç de les investigacions. Tot 
i que l’advocada de la defensa va 
fer preguntes insinuant que la fi lla 
podia estar implicada en la mort, la 
magistrada presidenta no va perme-
tre aquest fi l argumental.

L’Audiència de Barcelona ha es-
tat l’escenari aquesta setmana del 
judici contra la fornera que presump-
tament va assassinar dues dones 
l’any 2012 a Mataró. L’acusada, que 
regentava un forn de pa al carrer de 
Miquel Biada, “La iaia Anita”, va ne-
gar en la seva declaració davant del 
jutge ser l’autora dels crims i roba-
toris, però va admetre que coneixia 
les dues ancianes. 

La primera víctima
Segons la fi scalia, el 17 de maig 
del 2012 al matí, l’acusada va anar 
a casa de la primera víctima i apro-
fi tant la confi ança de l’anciana va 
colpejar-la amb un objecte contun-
dent al cap repetidament. Després, 
amb una arma blanca la va apunya-
lar diverses vegades de forma brutal. 
Després, hauria remogut armaris i 
calaixos per robar-li 5.000 euros 
en efectiu, una trituradora de cuina 
i joies valorades en 6.000 euros, 
que va vendre l’endemà. Ana María 
A.M., que només va respondre a la 
seva advocada, va reconèixer que 
va ser veïna de la primera víctima 
durant molts anys i coneixia la se-
gona. Amb la seva veïna, i sobretot 
la fi lla d’aquesta, que vivia amb la 
seva mare, va establir molta relació, 
sobretot després de morir el marit de 
l’acusada. Les acusacions fan servir 
aquesta relació per afi rmar que es va 
aprofi tar de la confi ança de la dona.

Judici contra la fornera acusada de matar dues dones
L’acusada nega els fets però admet que coneixia les víctimes

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ- ACN
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La segona víctima
Sobre la segona víctima, l’acusada 
gairebé ni en va parlar. Va explicar 
que també va ser un dia normal ex-
cepte que la dependenta de la seva 
fl eca li va dir que la Conchita, de 
81 anys, sortia al balcó i demanava 
ajuda perquè havia caigut. En tru-
car a casa de la dona i no contestar 
ningú, van pensar que ja l’havien 
ajudat. Hores després es va assaben-
tar de la mort. En canvi, la fi scalia 
assegurava que va anar al pis de la 
víctima sabent que hi trobaria joies 
i diners. Amb un mecanisme simi-
lar a la primera víctima, l’acusada 
va colpejar i apunyalar multitud de 
vegades per tot el cos a la dona, que 
va patir nombrosos traumatismes i 
incisions. La processada hauria re-
gistrat l’habitatge buscant objectes 
de valor, però no els va trobar perquè 
eren dins d’una caixa forta. Només 
va sostreure una placa d’or amb el 
nom i DNI de la víctima, que es 
va trobar al moneder de l’acusada 
dies després, tot i que ella se n’ha 
desentès.

L’acusada va ser arrestada tres 
dies després del segon crim i des 
d’aleshores ha estat en presó pre-
ventiva. La fi scalia demana 40 anys 
de presó en total, quinze per cada 
homicidi i cinc per cada robatori 
amb violència o intimidació en casa 
habitada, a més de 126.000 euros 
en indemnitzacions. 
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Núria Moreno, una advocada de 
número dos de David Bote

Primer moviment de llistes elec-
torals, més enllà de l’elecció 
dels alcaldables. Ahir dimecres 
l’assemblea del PSC va escollir 
la número dos de la candidatura 
amb la qual intentaran recuperar 
l’alcaldia de la ciutat. Núria Moreno, 
advocada de 45 anys, és l’escollida 
com a lloctinent de David Bote que 
la va presentar com “un exemple de 
renovació i de la pluralitat del PSC” 
assegurant que aportarà “solvència i 
preparació”. Davant de l’assemblea, 

Moreno va agrair anar en el segon 
lloc de la llista subratllant “els valors 
de la solidaritat, la justícia social i la 
llibertat” del projecte socialista per 
a la ciutat. El dia 19 el PSC aprovarà 
la resta de llista electoral.

Núria Moreno i Romero va néixer 
el 25 de juliol del 1969 a Mataró i és 
titular associada al bufet d’advocats 
Adelaida Molina de Mataró. Està 
especialitzada en dret bancari, hi-
potecari, de família, successions, 
tuteles, incapacitacions i dret ci-
vil privat. 

També està adscrita al torn es-
pecial de protecció a les víctimes 
de violència de gènere de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Mataró. 

ELECCIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Alerten de la xenofòbia electoral 

La FAVM ha sortit al pas de la denún-
cia del PP contra un suposat intent 
d’agressió al regidor Marco Antonio 
Fernàndez la setmana passada per 
demanar a les formacions polítiques 
“que no facin servir discursos i pro-

postes que voregen la xenofòbia o 
que són totalment xenòfobs i que 
el que fan és crear situacions de 
desconfi ança que no afavoreixen la 
cohesió i la convivència a la nostra 
ciutat”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Carrer de Sant Antoni va estar 
tallat al trànsit tant rodat com de 
vianants des de primera hora del 
matí de divendres i per espai de poc 
més de dues hores en una operació 
dels Mossos d’Esquadra. Dos vehi-
cles de la Policia de la Generalitat 
impedien l’accés rodat al carrer i 
només deixaven passar els vianants 
que són veïns del mateix. La de-
cisió dels Mossos s’hauria pres en 
detectar una motxilla sospitosa a 
l’interior de la seu de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Mataró. 
El fet va provocar que s’activés tot 
el protocol policial davant possibles 
explosius.

Una motxilla sospitosa
Un home s’hauria deixat una motxi-
lla a l’entitat i la secretària de hauria 
alertat la policia. Davant d’aquesta 
situació, agents dels Mossos van op-
tar per acordonar el carrer i tallar-lo. 
Una estona més tard els TEDAX del 
cos policial van arribar a Mataró per 
inspeccionar l’objecte i descartar 
hipòtesis. Finalment, tot va quedar 
en una falsa alarma tal com confi r-
maven els Mossos minuts després 
d’analitzar la motxilla, que contenia 
sols papers d’un veí, el que l’havia 
oblidat, que va ser localitzat a casa 
seva.  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Un paquet sospitós a la 
FAVM fa tallar el Carrer de 
Sant Antoni 

L’avís d’una motxilla 
abandonada provoca la 
intervenció policial 

L’alcaldable del PSC la 
presenta com “exemple de 
renovació i pluralitat” 

CEDIDA

ARXIU
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Les guinguetes de la platja tancaran 
una hora abans entre setmana

El Ple Municipal de l’Ajuntament va 
aprovar dijous passat el pla d’usos i 
serveis de temporada de les platges. 
La temporada baixa comença el 30 
de març, amb l’inici de Setmana 
Santa, i una de les novetats del pla 
d’aquest 2015 és que entre setma-
na les guinguetes tancaran una hora 
abans. Així de diumenge a dijous els 
establiments hauran de tancar a les 
dues de la matinada en pro, segons 
paraules del regidor de Promoció 
Econòmica Miquel Rey “del sempre 

difícil equilibri entre veïns i guin-
guetes, entre descans i explotació 
d’un dels nostres grans potencials 
econòmics i de promoció”. Els caps 
de setmana i les vigílies de festius 
el permís per les guinguetes seguirà 
sent fi ns a les tres de la matinada.

La temporada de platja 2015 
mantindrà les novetats incorporades 
l’any passat en forma de parc fl otant 
i punt de lloguer d’embarcacions 
sense motor a la platja del Varador. 
Rey ho va emmarcar, juntament amb 
les noves concessions a les altres 
platges en “l’aposta per millorar 
la qualitat del nostre litoral com a 
motor econòmic i de promoció de 
ciutat”. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Ajuntament reclama 7,5 milions  

El Ple va aprovar per unanimitat 
requerir al Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat que procedeixi al 
pagament de 7.572.510,58 euros, 
més els interessos corresponents, en 

compliment de diferents convenis 
signats amb l’Ajuntament de Mata-
ró. Si en el termini de tres mesos, la 
Generalitat no arriba a un acord amb 
l’Ajuntament, aquest interposarà un 
recurs contenciós administratiu. 

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Com ja se sabia, la polèmica as-
sociada a la darrera edició del 
Carnestoltes de Mataró va arribar al 
Ple Municipal, amb una doble moció 
del Partit Popular i Plataforma per 
Catalunya. El PP demanava en una 
proposta de resolució replantejar el 
Carnestoltes de Mataró arran de les 
polèmiques dels darrers tres anys i 
José Manuel López ho va defensar 
assegurant que “per Carnestoltes 
no tot s’hi val. La sàtira, la ironia 
i la pell fi na cadascú la té quan la 
té i en aquesta ciutat i per part de 
determinades persones s’ha traspas-
sat el límit, que és el respecte a les 
persones”. En aquest punt López 
va diferenciar les “persones públi-
ques” de les que no ho són. “Només 
diem que cal fer un pensament”, va 
acabar dient.

El debat de la moció, que no va 
prosperar, va comptar amb un esti-
ra-i-arronsa entre la CUP i el propi 
PP. Tant els independentistes com 
ICV-EUiA es van mostrar contraris a 
“posar límits a una festa transgres-
sora” i des del PSC Joan Antoni 
Baron va qualifi car de “totalment 
oportunista la polèmica, la disfressa 
és patètica però no contribuirem a la 
criminalització de la festa”. Només 
el PP i PxC van votar a favor de la 
moció.  

PLE MUNICIPAL
NOTÍCIA REDACCIÓ

La polèmica del passat 
Carnestoltes arriba al Ple 
Municipal 

La moció del PP per 
replantejar la festa a nivell 
local no prospera 

Aprovat el pla d’usos de les 
platges i surten a concurs els 
punts del Callao i Sant Simó

ARXIU

ARXIU
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Podem, la peça que vol capgirar el tauler

Es fa difícil analitzar les perspecti-
ves electorals de Podem quan, com 
a referència, només podrem prendre 
uns resultats electorals: els de les 
europees del maig passat. El partit 
liderat per Pablo Iglesias va acudir 
per primera vegada a les urnes als 
comicis al Parlament Europeu i, 
l’impacte dels cinc eurodiputats ob-
tinguts, els ha donat una rellevància 
pública possiblement sobredimen-
sionada. El pes de Podem en el dia 
a dia polític, els mitjans de comuni-
cació, les tertúlies o, fi ns i tot, en les 
converses de bar, és molt superior a 
la representativitat política que te-
nen… però és que les expectatives 
de vot també són molt superiors al 
seu poder actual. El darrer CEO els 
augura al voltant de deu diputats al 
Parlament i en l’últim CIS superen 
el PSOE i se situen a 3,4 punts del 
PP a nivell espanyol.  

A Mataró, a les eleccions eu-
ropees van rebre 2.183 vots, un 
5,52%, després d’una campanya 
que va costar menys de 60 euros. 
Aquests resultats, si fem l’exercici 
poc científi c de traslladar-los a unes 
municipals, suposarien dos regidors 
a La Riera 48. De tota manera, la 
sensació –potser exagerada per 
aquest “trending topic” constant en 

POLÍTICA
NOTÍCIA

TEXT I GRÀFIC: RAMON RADÓ I TONI RODON

La Riera 48La Riera 48 www.lariera48.cat

de Mataró, el pes del discurs de 
Podem se centra en un àmbit més 
global. El sobtat èxit del partit 
d’Iglesias ha fet que hagin anat bro-
tant cercles locals que no deixen de 
ser petites franquícies de la mateixa 
matriu. Potser per minimitzar riscos, 
la secretària general a Catalunya, 
Gemma Ubasart, ha advertit que no 
comptabilitzarà com a seus els vots 
que aconsegueixin els seus cercles 
municipals el 24 de maig en agru-
pacions d’electors com la que s’està 
gestant, amb el possible nom de Vo-
leMataró. Per poder-se presentar a 
les eleccions, necessiten aconseguir 
1.500 signatures.

El fet de no tenir encara el can-
didat proclamat, no saber si a les 
paperetes hi haurà el nom de “Po-
dem” o les darreres polèmiques que 
han envoltat líders de la formació 
com Iñigo Errejón o Juan Carlos 
Monedero poden ser altres factors 
desestabilitzadors per a un partit al 
qual totes –les travesses- li ponen.

Falta veure en quants sufragis ger-
minaran aquests 2.183 vots del 25 
de maig passat. 364 dies després, 
les municipals ens diran quina part 
de realitat i quina de souffl é (si és el 
cas) hi ha en el “quasi-monopoli” de 
l’agenda mediàtica que té Podem. 

FOTOS: ARXIU

què es troba el partit- és que entra-
ran al consistori amb més força. Ho 
aconseguiran?

Més arrelats als barris
El que es desprèn dels resultats de 
les europees és que Podem té una 
massa de votants força més arre-
lada als barris que no pas al nucli 
més antic de la ciutat. A Cerdan-
yola, Pla d’en Boet, La Llàntia o 
Molins van superar el 7% dels vots, 
i a Palau-Escorxador i Vista Alegre 
s’hi acosten molt. En canvi, tant al 
Centre com a l’Eixample tot just van 
obtenir poc més d’un 3% dels vots.

A grans trets, Podem va treure 
bons resultats en zones de Mataró 
on, precisament, l’abstenció és més 
elevada. L’anomenada “abstenció 
diferencial” fa que un bon gruix de 
gent se senti atreta per unes elec-
cions més que per altres. Si després 
dels bons resultats de les europees, 
són capaços de trencar aquesta 
abstenció diferencial altre cop a les 
municipals, podrien obtenir molt 
bons resultats.

La potència de la “marca” Podem 
en aquestes zones contrasta amb el 
poc relat local que té la formació. 
Tret d’alguna iniciativa puntual, com 
el rebuig a la privatització d’Aigües 

 Recupera tot el seguiment de les eleccions municipals a LaRiera48.cat
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tot riera48 podem 1666.indd   2 10/3/15   19:42



núm. 1666
DEL 13 AL 19 DE MARÇ DE 2015

Sembla una eternitat, però Mataró es va 
convertir, ara farà gairebé tres anys, en 
la “capital espanyola de les preferents”, 
la ciutat on l’extinta Caixa Laietana va 
comercialitzar de forma més intensiva 
aquest producte financer aprofitant els 
avantatges de ser “la caixa de tota la vida” 
per bona part dels mataronins; cap client 
de l’entitat d’estalvis es malfiava d’un 
producte que els havien assegurat que 
podrien recuperar en qualsevol moment. 
Al final, com és sabut, no va ser així i el 
sistema es va ensorrar.

A solucionar els efectes de la gran por-
cada que els directius de Laietana –Josep 
Ibern al capdavant en aquell moment- van 
fer a 15.000 conciutadans seus, es va 
dedicar tota una operació política, en 
el millor dels sentits de la paraula, que 
pretenia aconseguir que la totalitat dels 
diners que milers de mataronins van 
deixar a la “caixa d’oros” tornessin a 
les butxaques d’on mai haurien d’haver 
sortit. Al capdavant d’aquesta iniciativa 
hi va haver l’alcalde Joan Mora, que va 
aconseguir d’aquesta forma la legitimitat 
pública definitiva com a primer edil que el 
quasi empat amb el PSC a les eleccions 
i el consegüent govern en minoria li van 
dificultar d’obtenir amb facilitat. Va ser 

   El Partit de les Preferents                  Joan Salicrú  

una operació institucional, alerta, amb 
la pràctica totalitat dels caps dels grups 
municipals acudint al Congrés dels Di-
putats perquè el govern central es posés 
de la part dels afectats i exigís a Bankia 
el retorn de les nefastes participacions 
preferents. El candidat de CiU de les 
pròximes eleccions, doncs, encara que 
no sigui l’actual alcalde, té en el seu 
haver un actiu molt important: haver 
aconseguit, en temps de crisi i de brutal 
descrèdit de la política, reconciliar pre-
cisament la política amb la ciutadania i 
mostrar la seva utilitat. Per una vegada, 
almenys, va semblar que “els dolents de 
la pel·lícula” no se sortien amb la seva 
impunement –tot i que també això és 
discutible, perquè ara per ara encara no 
han comparegut als jutjats els màxims 
responsables de Laietana-.

Atent a això, el candidat socialista –que 
tampoc hi era com a tal durant l’Operació 
Preferents- ha situat com a mà dreta seva i 
número 2 de la llista electoral a una de les 
advocades que en aquest període recent 
s’ha dedicat en cos i ànima a aconseguir 
que tantes famílies com fos possible 
recuperessin els seus diners. Així, Núria 
Moreno deu ser de les persones que coneix 
més de prop el patiment de tants i tants 

mataronins de les capes populars, a més 
a més tradicionals votants socialistes, en 
la majoria dels casos. Afectats que es 
van agrupar a l’Estafanca, coordinada per 
Diego Herrera. 

Altres formacions com ICV-EUiA també 
poden exhibir múscul en aquesta qüestió: 
els ecosocialistes són qui, mitjanament 
ben arreglat la qüestió monetària, han 
posat les banyes de forma més clara a 
aconseguir que la justícia posi el seu 
focus definitivament en les malifetes de 
l’anterior direcció de Laietana. També al 
Parlament, a la comissió de les caixes 
d’estalvi, el diputat d’ICV-EUiA Josep 
Vendrell va ser qui va aconseguir posar 
a Pere Antoni de Dòria entre l’espasa i 
la paret, com ningú més ho va fer, tot 
i que al final el protagonisme d’aquella 
comissió se l’endugués David Fernàndez.

Veurem fins a quin punt l’argument 
apareix durant la campanya electoral 
però farien bé en sucar pa a l’Operació 
Preferents aquells que van contribuir a 
forjar-la, que en definitiva –d’una manera 
o altra- són tots els grups amb presència 
al consistori mataroní. Per una vegada, 
en un fet mediàtic i cridaner, que es 
demostra la utilitat i la vigència de la 
política amb majúscules. 
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Dates: 
Diumenge 15 març

Hora: 
20:30h

Lloc: 
El Públic (Can 
Xammar, 8)

Preu: 
8 euros.

MIQUEL ABRAS, 
LA VEU TRENCADA

Miquel Abras, una de les veus més 
populars del pop-rock català, cone-
gut per la seva veu trencada, arriba 
a Mataró per cloure la quota del 
Públic dins el cicle de Músiques 
Tranquil·les. El músic de la Bisbal 
d’Empordà presentarà en solitari 
el seu nou treball Per amor a l’art 
(Música Global 2014), un disc on 
Abras ha volgut homenatjar a totes 
les persones que en algun moment 
del dia, tenen temps per ajudar als 
altres sense esperar res a canvi, és 
a dir, per amor a l’art. Després de 
deu anys damunt dels escenaris, 
Miquel Abras es troba en el seu 
millor moment. Les seves lletres 
i melodies emocionen i enganxen 
més que mai, amb unes cançons 
amb moltes infl uències del pop 
rock americà o d’artistes com John 
Mayer o Bruno Mars. 

A partir d’una guitarra acurada i 
una veu personalíssima, Abras par-
la sense fi ltres de les seves experi-
ències en l’amor i en la vida. Amb 
aquest darrer concert del Tranquil-
les, El Públic continua amb la seva 
aposta pels intèrprets catalans, 
especialment els apareguts des de 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Toto Hits
Concert de la banda tribut als llegen-
daris Toto.
Divendres 13 març l 23h l Sala gran 
del Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 9€. Taquilla: 12€.

Concert: ‘Les set paraules de 
Crist a la creu’
Homenatge a la música de Cristòfor 
Taltabull interpretada pel Cor Ciutat de 
Mataró, l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers i el tenor mataroní Josep Fadó, 
sota la direcció de Jordi Lluch.
Dissabte 14 març l 17h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 17€. Amfi teatre: 14€.

TEATRE I DANSA

‘Nit d’improvisacions teatrals’
Espectacle on el públic assistent posa 
a prova la creativitat dels actors, tot 
proposant diferents situacions teatrals.    
Divendres 13 març l 22h l Espai 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Gratuït.

INFANTIL

Tallers a la bibio: “Casetes 
d’ocells.”
Activitat per a nens i nenes de 7 a 10 
anys. A càrrec de Gemma Artigas. 
Divendres 13 març l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró). 

Club dels Setciències: “Els 
animals”
Club de coneixements de l’àrea infantil 
de la biblioteca. De 8 a 12 anys.
Divendres 13 març l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Cinema infantil en Català: 
Projecció de la pel·licula ‘Campaneta: 
fades i pirates’.
Dissabte 14 març l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). l Gratuït

Monstruosament bell!!
Activitat a partir de 5 anys. Un passeig 
de quaranta anys d’història a través de 
noranta obres de la Col·lecció Bassat a 
la Nau Gaudí.
Diumenge 15 març l 12h l Nau Gaudí 
(c/ Cooperativa, 47. Mataró)

www.totmataro.cat/agenda   

fa uns quants anys i que han posat 
la música del país, gràcies a la seva 
gran qualitat, a estàndards d’un país 
musicalment normal. Es dóna la cir-
cumstància que el músic porta una 
llarga temporada sense tocar a la 
capital del Maresme, concretament 
dos anys i mig. Serà telonejat per la 
banda mataronina Leds, que inter-
pretaran la seva música en format 
acústic. acústic. 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Sortim en família: ‘Sol amb 
la lluna’
Espectacle de la companyia Sgratta. 
Diumenge 15 març l 12h l Casal Nova 
Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l Preu: 
7€. Organitza: Grup Xarxa Mataró.

Torna Robin Hood
Un espectacle de la Cia. Teatre Nu.
Diumenge 15 març l 18h l Teatre Prin-
cipal d’Arenys de Mar (c/ de l’Església, 
45-47). Preu: 5€.

Hora del conte especial
“Poetim, poetam, poesia!”. Narració a 
càrrec de Roger Corominas. Dia Mundi-
al de la Poesia.
Dimarts 17 març l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Llegim!
Tertúlia literària adreçada a nois i noies 
a partir d’11 anys. 

Dimecres 18 març l 17h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte
“Un contenidor ple de contes”. Narra-
ció a càrrec de Josep Roca.
Dimecres 18 març l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

Dijous a la biblio
Contes de Peps!: “El llop Pepito a la 
perruqueria”, de Maria Mercè Roca. “El 
pit-roig Pep”, de Francesco Altan. “Les 
colònies d’en Pep”, d’Elisa Ramon.
Dijous 19 març l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “T’estimo (quasi 
sempre)”, d’Anna Llenas.
Dijous 19 març l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 

XERRADES I LLIBRES  

‘Montevideo no se acaba’
Presentació de la novel·la a càrrec 
de la periodista Lourdes Pla i l’autor 
Carlos del Pozo.
Divendres 13 març l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

“El nét del Vigilant (La 
Plateria i altres retalls)”
Presentació del llibre amb Manel Jo-
seph (autor), Àlex Gómez-Font i Emili 
Baleriola. Petit apunt musical. 
Divendres 13 març l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. Pujol, 9. Mataró)

Vermut poètic: ‘Blai Bonet’
Recital de poesia de Blai Bonet, a 
càrrec de Jaume C. Pons.
Dissabte 14 març l 12:30h l Dòria 
Llibres (C. Pujol, 9. Mataró)

Espai patrocinat per

TEATRE 

Un joc negre, divertit i ple de suspens 
que situarà al protagonista al límit de la 
seva paciència i al límit de la seva raó. 
Un espectacle de Jordi Casanovas (text 
i direcció). Amb la interpretació d’Anna 
Sahun i Ramon Madaula.

‘Idiota’

Diumenge 15 de març l 18h l La Sala 
d’Argentona (Pl. Nova, Argentona) l 
Taquilla: 17€. Anticipada: 13€. 

Concert de la banda de hip-hop en ca-
talà presenten el seu disc debut “Va-
riacions en fu remoll de la 5ª simfonia 
inèdita de Roger Linn”. Pels amants 
del hip-hop i la música negra. Dins el 
10è cicle de Músiques Tranquil·les.

MÚSIQUES TRANQUIL·LES

‘Extraño Weys’

Dissabte 14 març l 23h l Cafè de 
Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró) l 
Gratuït.
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‘Xipre, pont entre els 
continents africà, asiàtic i 
europeu’
3a sessió del cicle de conferències 
“‘Patrimoni Mundial de la Unesco al 
Mediterrani Oriental”, a càrrec d’Àn-
gel Morillas, historiador i coordinador 
del Patrimoni de la Unesco. 
Dimarts 17 març l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

‘El meu fi ll/a té problemes 
psicològics o difi cultats 
d’aprenentatge?’
Pautes d’actuació pels pares. Xerrada a 
càrrec de l’equip d’atenció psicològica 
de la Fundació Hospital.
Dimarts 17 març l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró) 

‘L’hora del banquet’
Col·loqui de cinema amb la participa-
ció del director Xavi Puebla. Organitza: 
Processus Creatius. 
Dimarts 17 març l 19h l Espai Gatassa 
(C. Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) l Entrada invertida. 

Presentació llibre
“Francesc Burniol i Perich. El mestre 
que fou depurat per republicà i cata-
lanista”, amb la presència de l’autora 
Margarida Colomer.
Dimarts 17 març l 19h l Les Esman-
dies. Casal de Barri (Rda. O’Donnell, 
94. Mataró) 

Lluís Duch
El monjo de Montserrat i professor 
emèrit de la Facultat de Ciències 
Comunicació de la UAB parlarà de “Fa-
mília, política, religió i comunicació: la 
crisi de les estructures d’acollida”. 
Dimarts 17 març l 19:30h l Espai 
F del Foment Mataroní (C. Nou, 11. 
Mataró) l Gratuït. 

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
SEGLE XX: “Quan érem feliços”. 
Conferència a càrrec de Rafel Nadal 
(Escriptor i periodista).
Dimecres 18 març l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 2n 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

‘Guia: 13 itineraris, 31 
propostes per conèixer i 
viure el territori’
Presentació d’aquesta guia d’itineraris 
vivencials per Catalunya.  
Dijous 19 març l De 10 a 13h l Casa 
Capell (Pg. Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central. Mataró) l Inscripció prèvia al 
tel: 93.758.22.15.

Recital poètic: ‘Fraccions’
Amb l’autora Emília Illamola i a càrrec 
del grup de teatre Smandies. 
Dijous 19 març l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

‘El germà difícil’
Presentació del llibre d’Andrea Rodés. 
A càrrec de l’autora i de Joan Safont.
Dijous 19 març l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. Pujol, 9. Mataró)

‘Com s’està construint la 
hisenda catalana’
Conferència a càrrec del Sr. Joan 
Iglesias, director del programa per la 
defi nició d’un nou model d’Administra-
ció Tributària de Catalunya.
Dijous 19 març l 19:30h l Sala Actes 
Fundació Iluro (C. Sta. Teresa 61. Mataró)

Tast literari de novel·la Negra
Lectura de fragments de novel·les 
d’aquest gènere, i degustació de pas-
tisseries Falgueres i vi Raimat.  
Dijous 19 març l 19:30h l Llibreria In-
dex (C. Miquel Borotau, 8-10. Vilassar 
de Mar)

‘Cuidem el món interior del 
nostres fi lls i fi lles’
A càrrec d’Irene Pellicer. Cicle de con-
ferències dels Vespres de Santa Anna.  
Dijous 19 març l 20h l Edifi ci de Mar 
Escola Pia Santa Anna (Mataró)

VARIS

Grup Ferroviari Mataró
Portes obertes i maqueta ferroviària de 
l’estació de Mataró.
Diumenge 15 març l D’11 a 13 h l 
Local del Grup Ferroviari Mataró (Rda. 
Barceló, 71 B. Mataró) 

Caminada popular pels 
entorns de Clarà
Solidària amb Càritas Argentona (por-
tar un aliment a la sortida). Distància: 
7km. Durada aproximada: 3 hores.
Diumenge 15 març l 9:30h l Sortida: 
Plaça Nova (Argentona)

FESTES I FIRES

III Fira Artesanal
Organitza: Expobox. 
Dissabte 14 març l De 10 a 21h l 
Plaça Santa Anna (Mataró)

Serra la Vella
Acte tradicional. Tallada de la quarta 
pota de la Vella Quaresma.  
Diumenge 15 març l 13h l Plaça de la 
Peixateria (Mataró)
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A les 9h: II cursa de canicross a 
Mataró. A les 10h: IV edició de la 
“Caminada Solidària per a gossos i 
persones”. 12.30h: Taller d’Educació 
Canina Kanstak. De la Societat Pro-
tectora d’Animals de Mataró (SPAM).

CAMINADA SOLIDÀRIA

‘Petjades’

Diumenge 15 març l Sortida: Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia 
de l’SPAM (C.Galícia s/n. Mataró).

 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11.
formulari: totmataro.cat/agenda

ELS REIS A MATARÓ

Tradicional cavalcada pels carrers de la 
ciutat. En acabar, els Reis Mags d’Orient 
saludaran des del balcó de l’Ajuntament i 
a continuació baixaran fi ns la plaça Santa 
Anna per a llegir un conte als nens i nenes. 

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

Dilluns 5 gener l 17:30h l Des de la 
pl. de Puerto Rico fi ns l’Ajuntament 
de Mataró

DIADA FESTIVA

Diada festiva i reivindicativa de l’escola 
pública. 10,30h: Plantada de gegants 
(davant institut Damià Campeny). 10,45h, 
cercavila. 11,30h, ballada de gegants 
(Nou Parc Central). Lectura manifest a 
càrrec de Care Santos. 11,45h: inici tallers. 
12,50h: cantada de corals. 

‘Diada ensenyament públic’

Diumenge 15 de març l Matí l Nou 
Parc Central (Mataró)
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exposicionsexposicions

‘Sinus i estrats’
Exposició de mosaics de Miquel Ortega. 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Inauguració: dissabte 14 
febrer a les 20h. Fins el 8 març.

‘Ciència viscuda’
Mostra d’objectes didàctics utilitzats 
per a l’ensenyament de la ciència.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Inauguració: dissabte 
14 març a les 19h. Fins al 21 de juny.

Josep Puig i Cadafalch, 
arquitecte 
Exposició fotogràfi ca de Ramon Manent.
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró) 
l Fins al 19 de març.

Quatre mirades de 
Marràqueix
Pintures de Cecilia Alguacil, Susana 
Barra, Raquel López i Ma José Ramírez.
Biblioteca Antoni Comas (C. Florida-
blanca, Mataró) l Fins al 31 de març.  

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
· ‘Accions de lluita’.
1r pis l Fins al 5 d’abril.
‘El músic Jordi Arenas’.
Menjador l Fins al 7 de juny.
‘Pur eclèctic: 1968-1976. L’esclat’.
Sala 1 l Fins al 7 de juny.
‘Sant Pere Més Alt’, a cura d’Els 
dimarts del Llimoner.
Sala 2 l Fins al 7 de juny.
‘Per Matar-ho’.
La Galeria l Fins al 7 de juny.

‘Quid est usque’
Pintures del mataroní Manuel Prieto.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 21 de març. 

‘El color de la mujer’
Exppsició de Darío Salinas.
Sala d’exposicions La Presó (La Riera, 
117. Mataró) l Fins al 29 de març. 

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
· ‘Quijotescas’: Exposició col·lectiva 
del Dia d’Andalusia.
Fins al 14 de març.
· Retrats de negació i desig: Fotografi -
es narratives sobre refugiats palestins 
de John Halaka.
Fins al 21 de març.

‘Imágenes del alma’
Alumnes del Taller d’idees i Taller de 
pintura creativa Ángela L. Mosquera. 
Les Esmandies Casal (Rda. O’Donnell, 
94. Mataró) l Fins al 25 de març.

‘Jordi Diaz Alamà i 
Barcelona Academy of Art’
Diàleg entre l’obra personail i acadèmica.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 18 de març.

‘Volare... o el huerto 
revuelto’
Fotografi es de Joana Casas Poves.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). Fins al 9 d’abril.

‘Molt més que bronze’
Obra escultòrica d’Artigasplanas.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins el 22 març.

www.totmataro.cat/exposicions
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 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C. Xammar, 11. Mataró
formulari: totmataro.cat/agenda

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). Inauguració: divendres 13 
març a les 19:30h. 

INAUGURACIÓ

Exposicions Can Palauet

72/5: Projectes d’estudiants de disseny 
gràfi c de l’Escola d’Art i Superior de 
Disseny Pau Gargallo de Badalona.
‘Topografi es. Atles mèdic-artístic.’ 
obres de Laia Martí Puig i Cori Mercadé.

Presentació del codi ètic i de bon govern de

DIUMENGE 15 DE MARÇ A LES 12:00 HORES
a la Plaça Isla Cristina

DAVID BOTE

@DBotePaz DBotePaz www.davidbote.cat
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Carrer Sant Pelegrí 3, 1r
Mataró
(Barcelona)
Tel. 93 796 32 00
afamaresme@afamaresme.org

Associació de Familiars
de Malalts d'Alzheimer
del Maresme (AFAM)

www.afamaresme.org

Tenir un familiar que pateix Al-
zheimer o alguna altra patologia 
neurodegenerativa en una fase ini-
cial o moderada pot suposar un 
trasbals per a la família. Un bon punt 
de suport és el Centre de Dia que 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Maresme té des de 
fa 5 anys al Carrer Carlemany núm. 
10 de Cerdanyola.
De dilluns a divendres, de 9h a 19h, 
17 professionals especialitzats treba-
llen per mantenir el màxim de temps 
possible les capacitats físiques, fun-
cionals i cognitives dels malalts, així 
com per donar suport psicològic i le-
gal als familiars. El Centre de Dia de 
l’AFAM és tota una referència en el 
sector i ofereix serveis d’estimulació 
cognitiva específi ca i individualitza-
da, musicoteràpia, teràpia assistida 
amb animals, tallers, perruqueria, 
càtering, i transport adaptat, entre 
altres serveis.

El Centre de Dia 
Terapèutic per a malalties 
neurodegeneratives de 
l’AFAM, únic al Maresme 

SALUT
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Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró. 
• Dilluns 16 març: a les 17h, comme-
moració del dia mundial de la poesia. 
El grup “Somni” presenta un recital 
poètic-foto-musical. Rapsodes convi-
dats: Lluis Junvinyà i Ramon Blanch. • 
Ball, diumenges de 17 a 20h al local 
Iris. • “Juguem tots”, cada dimecres 
a les 16h. • Cada diumenge del mes, 
melé de petanca, de 10 a 13h.

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges de 17 a 20h. • 
Caminades: dimarts, 8h. • Puntes de 
coixí, modisteria, country, balls de 
saló, pintura, dibuix, taller memòria, 
havaneres, tai-txi, relaxació, ioga, 
anglès. Informàtica: photoshop, imatge 
digital i powerpoint. • Petanca i jocs 
de taula.

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Dimecres 6 de maig, excursió de 
6 dies a Normandia i París (preu per 
persona 899€, tot inclòs). • Diumenge 
21 de juny (sortida a les 14,30h). 
Excursió de 5 dies a L’Ametlla de Mar. 
Amb revetlla de San Joan, hotel 4* 

i Spa inclòs, excursions diàries amb 
autocar, tot inclòs al preu de 255€. • 
Ball cada dimecres a les 16,30h, amb 
música seleccionada de CD, a la Sala 
del Bar. • Activitats: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Petanca. Informà-
tica. Grup Play Back.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
cada mes, a les 20,30h. • Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). • Mandales 
(Dimarts). • Ganxet, mitja i puntes de 
coixí (Dilluns). • Patchwork, labors i 
manualitats (Dimecres). • Mitja, gan-
xet i puntes de coixí (dilluns). • Exerci-
cis de relaxació (Dimarts i divendres). 
• Petanca (Dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres). • Art Floral (Divendres). • 
Bingo (Dijous). • Ping-pong (Dimarts i 
divendres matí). • Informàtica (dilluns, 
dimarts i divendres). • Jocs de taula.

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball, cada diumenge de 17 a 20h. 
• Català escrit i parlat (divendres 16 i 
17h) • Gimnàstica (dilluns i dimecres 
10 i 11h) • Informàtica (de dilluns a 
divendres, matí i tarda) • Patchwork 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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(divendres 16:30h) • Ioga (dilluns 
i dimecres, 16:30h) • Ball en línia 
(dilluns i dimecres, 17:30 i 18:30h) 
• Petanca (cada dia) • Ple i ratlla 
(dimarts 16:30h). Jocs de taula: billar, 
cartes, domino.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activirats del casal: • Petanca, jocs 
cartes, dòmino, escacs i billar. • Jocs 
d’entreteniment, dijous. • Ball, dissab-
te. • Coral • Excursions mensuals. 
• Català, Informàtica, Manualitats, 
Sudokus, Escacs, Coral.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. 93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. 
Internet. Informàtica. Patchwork. 
Tai-Txi. • Activitats Tardes: Centres de 
Flors. Curs de Ball de Saló. Labors. 
Petanca. Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba. 

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
fax: 93 755 41 06
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Prova pilot per millorar la selecció 
del personal substitut escolar

El Departament d’Ensenyament 
ha dissenyat un nou aplicatiu que 
permet als directors dels centres 
educatius públics establir quines 
són les necessitats a l’hora de de-
fi nir els perfi ls dels substituts que 
necessiten en els seus centres. La 
conselleria posa en marxa el me-
canisme de manera pilot a partir 
del dia 17 de març en els nome-
naments dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès 
Oriental.

La selecció que possibilita 
l’aplicatiu tindrà en compte dife-
rents criteris qualitatius i objectius, 
com ara la nota mitjana de la ti-
tulació superior, l’exercici de la 
docència o l’acreditació del co-
neixement de l’anglès o d’un altre 
idioma estranger. Com a mínim els 
3 candidats amb millor puntuació 
seran entrevistats pel director abans 
de ser seleccionats. El nou procés 

permetrà, a més, que els directors 
que vulguin seleccionar els substi-
tuts amb uns perfi ls adequats a les 
necessitats de la plaça a cobrir, ho 
puguin fer fora dels habituals dies 
de nomenaments telemàtics -di-
marts i divendres-. 

D’aquesta manera amb aquest 
procediment es garantirà que cap 
interí o substitut perdi possibilitats 
d’obtenir un lloc de treball per un  
procés o altre.

Permanència als centres
A més de l’anunci de la prova pilot, 
el Departament ha aprofi tat per re-
cordar que el decret de plantilles i 
provisió de llocs docents, dins del 
que s’inclou aquest nou aplicatiu, 
va permetre adaptar les plantilles 
a les necessitats dels centres i, a 
principis de setembre, es van desti-
nar 16.906 places a proposta dels 
directors. A més, es va constatar 
que va augmentar la permanència 
dels interins al mateix centre -un 
69,7 per cent respecte d’un 16,8 
per cent de l’any passat. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Una festa d’alt voltatge reivindicatiu. 
El Nou Parc acull aquest diumenge 
la Diada de l’Ensenyament Públic. 
Una cercavila de gegants, tallers i 
una cantada de corals posaran el 
punt festiu a la jornada, i l’escriptora 
Care Santos serà l’encarregada 
de llegir un manifest, ‘Mataró per 
l’escola pública’ en la que es carre-
ga contra la gestió de la Generalitat. 
Impulsen la Diada sindicats i asso-
ciacions educatives.

Crítiques als Serveis Territorials
El manifest assegura que els Serveis 
Territorials “tancaran dues línies a 
la ciutat, mentre tornen a obrir la 
porta als increments d’alumnes a 
les escoles concertades, sense cap 
consideració per les decisions de 
la comunitat educativa de la ciutat 
i ignorant els resultats del procés 
participatiu obert a la ciutadania”.

Les entitats promotores de la 
Diada expressen “la preocupació 
per l’empitjorament de les condi-
cions educatives que s’ha viscut al 
nostre país i a la ciutat de Mataró 
en concret a partir de l’any 2010” 
i demanen “l’inici d’un procés que 
reverteixi les decisions administra-
tives motivades per les retallades 
pressupostàries en educació i aposti 
per un procés de millora de la qua-
litat dels nostres centres educatius 
públics”. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Diada de l’Ensenyament 
Públic aquest diumenge 
al Nou Parc Central

Gegants, tallers i corals amb 
lectura del manifest a càrrec 
de Care Santos      

El nou mecanisme es posa 
en marxa al Maresme i Vallès 
Oriental a partir del dia 17

 CCOO rebutja la prova pilot

El sindicat CCOO rebutja la prova pilot que el Departament 
d’Ensenyament posarà en marxa el pròxim 17 de març. Segons el sindi-
cat, el procediment s’hauria d’aplicar “com a màxim” a llocs de treballs 
específi cs i critiquen que es limiti a una hora el temps de resposta dels 
candidats per acceptar el nomenament. A més, sempre segons la secció 
educativa del sindicat, s’entén que el fet de no assistir a una entrevis-
ta personal “exclou” els candidats que no han estat preseleccionats i 
demanen que els sindicats tinguin accés a l’aplicatiu. 
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L’Oca valora positivament i vol 
consolidar-se a Santa Anna    

L’associació cultural Oca de Mataró, 
organitzadora de la passada festa de 
cap d’any, ha fet balanç de la ma-
teixa en un comunicat de premsa 
en què es considera que va ser “un 
èxit total, amb milers de mataronins 
i mataronines i també gent vinguda 
d’altres poblacions”. Era la primera 
edició de la festa a la Plaça de San-
ta Anna i l’entitat valora la ubicació 
de forma molt positiva. En aquest 
sentit assegura que “s’ha trobat 
un model de festa oberta, plural i 
gratuïta” i que “s’ha encertat en 
el camí, concertant esforços amb 
l’Ajuntament partint del volunta-
riat”. L’Oca va ser possible gràcies a 
la feina de més de seixanta persones 
i la col·laboració de Sala Cabanyes, 
Capgrossos i l’empresa Mics BCN. 
També comptava amb l’aportació 
de l’Ajuntament. L’entitat assegura 
que “sense aquestes aportacions i 

el suport del voluntariat, la festa no 
podria realitzar-se”.

L’Oca, una entitat sense ànim de 
lucre que per estatuts ha de desti-
nar els seus benefi cis econòmics a 
la pròpia festa, també ha fet públic 
el balanç econòmic de la revetlla. 
L’associació va fer front a paga-
ments per sobre dels 9.000 euros i 
en va ingressar 12.900 al servei de 
barres, a preus populars totes les 
consumicions. La festa deixa doncs 
un resultat positiu de poc més de 
3.800 euros.

El suport de l’Ajuntament
L’entitat assegura que “els núme-
ros de la festa no serien possibles 
sense l’aportació en infraestructura 
assumida per l’Ajuntament” motiu 
pel qual fan una demanda pública 
a l’administració perquè “mantin-
gui aquesta aposta per la cultura 
popular més enllà de cap d’any, el 
model és vàlid i ens agradaria veure’l 
exportat a altres festes al llarg de 
l’any i altres entitats de voluntaris”, 
assegura el comunicat. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’entitat fa públics 3.800 euros 
de benefi ci en la darrera festa 
de Cap d’Any 

Hip hop tranquil i de 
qualitat a l’Espai Culinari 
del Cafè de Mar

Segona  c i t a  de l  Mús iques 
Tranquil·les al Cafè de Mar. L’Espai 
Culinari acull el concert de Extra-
ño Weys, una de les propostes de 
música negra i hip hop més avant-
guardistes del panorama actual en 
català. Instrumentals que naveguen 
entre el soul, el latin i el jazz en un 
exquisit domini del sampleig i una 
infi nitat de referències de la músi-
ca negra. El productor del projecte, 
Viktor Pizza, ha construït un fi l ar-
gumental que al llarg de sis temes 
modula atmosferes i estats d’ànim 
on els MCs, Sir JKLZ1, Patxi Vazili i 
Rodrigo Laviña (At Versaris) i les in-
cursions contundents del ‘Gordo del 
Puro’, dibuixen les seves obsessions 
fent rima difícil, intel·ligent, en un 
llenguatge planer i directe.

Extraño Weys es presenta amb un  
disc que recull 6 temes sota el títol 
de “Variacions en fu-remoll de la 5a 
Simfonia inèdita de Roger Linn”, un 
titol que és un homenatge al crea-
dor de les primeres l’MPCs, la peça 
clau sobre la qual es construeixen 
les produccions del disc. Amb un 
exquisit domini del sampleig i una 
infi nitat de referències en vinil, el 
grup modula atmosferes i estats 
d’ànim on els dos mc’s principals, 
Sir JKLZ1 i Patxi Vazili, dibuixen les 
seves obsessions. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Extraño Weys, la revelació 
heterodoxa d’aquest estil a 
Catalunya, arriba a Mataró
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CEDIDA

 L’estrena de Mora i Rey

L’associació es marca un doble objectiu en un futur. Per una banda vol 
consolidar el model festa a Santa Anna com a “espai cèntric i obert” i 
per altra vol avançar “en el sentit que les festes siguin més exemples 
de civisme i respectuoses amb el veïnat”. Un altre objectiu de l’entitat 
és completar la seva renovació interna amb un canvi generacional, mo-
tiu pel qual volen obrir-se a tota la ciutadania amb una crida general a 
partir del mes de juny per participar de la preparació de l’Oca 2016. 

Tot cultura oca.indd   1 11/3/15   9:35
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SOCIETAT

ARTICLE HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

DR. PERE GUITART VALLS - METGE EN CAP DE L’HOSPITAL VETERINARI DEL MARESME

HV Maresme: Atenció, paràsits:
JA SÓN AQUÍ!!!! 

Des de l’Hospital Veterinari del 
Maresme, us volem ajudar a prevenir 
aquests problemes, assessorant-vos 
sobre quins són els millors produc-
tes i els més efi caços  segons el tipus 
de vida de la vostra mascota. 

Un any més, amb l’arribada de la 
primavera i el despertar de la natura, 
també ho fan els paràsits. 

Puces, paparres, mosquits i mos-
ques fan acte de presència i no 
trigarem massa en veure’ls córrer per 
la pell de les nostres mascotes.

Com sabeu, no sols són les mo-
lèsties locals a la pell, amb picors 
i lesions irritatives, sinó també les 
malalties infeccioses que transme-
ten aquets paràsits a les nostres 
mascotes: Leishmaniosi, Piroplas-
mosi o Erlichiosi, són algunes de les 
moltes malalties que poden patir els 
nostres gossos i gats.

Un centre pioner.... Una trajectòria d’èxits
1989: 1a Endoscòpia digestiva a Barcelona.
1991: 1r Doppler cardíac de Catalunya.
1992: 1a Cirurgia de cataractes per
           facoemusifi cació de lent intraocular
           en un gos, a Catalunya.
2003: 1r Banc de sang de gos i gat 
           d’Espanya.
2004: 1a Sala de crítics (UCI) del Maresme.
2006: 1r quiròfan de cirurgia cardíaca
           intervencionista del Maresme.

• CAMPANYA DE MEDICI-
NA PREVENTIVA: Esterilit-
zació, Vacuna, Anàlisi...
• CAMPANYA PREVENCIÓ
 DE PARASITS: En produc-
tes antiparasitaris

-20%
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Mataró demanarà la Creu de Sant 
Jordi per Sala Cabanyes    

El Ple de Mataró demanarà al Depar-
tament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya que atorgui la Creu de 
Sant Jordi 2016 a la Sala Cabanyes 
coincidint amb el centenari de la pri-
mera representació d’Els Pastorets. 
Ara, a partir de l’aprovació de l’acord 
de sol·licitud, les entitats i associa-
cions de la ciutat que ho considerin 
es poden adherir a la petició, que 
s’elevarà a la Generalitat.

Els Pastorets, així com la resta 
de produccions de Sala Cabanyes, 
formen part de l’aportació al camp 
de les arts escèniques del Centre 
Catòlic de Mataró que, amb més de 
125 anys d’història, és una de les 
associacions més vives de la ciutat. 
En el camp cultural, així com en els 
socials i esportius. Concretament, 
la proposta també recull que la dis-
tinció seria un reconeixement a la 
tasca que ha fet el Centre Catòlic 
“en la defensa de les tradicions, la 

cultura i la llengua catalana” i ser 
“un referent cultural i social a Ma-
taró i al país”.

La tradició dels Pastorets
En la seva història, “la Sala” ha 
contribuït a la formació de milers 
de persones de les quals moltes, 
posteriorment, han estat reconeguts 
actors i actrius de l’escena teatral 
catalana. La tradició dels Pastorets, 
un clàssic de les dates nadalenques 
mataronines, es remunta al 25 de 
desembre de 1916, dia de la pri-
mera representació del que s’ha 
convertit en un element d’identitat 
mataronina per la seva aportació 
cultural i social, que posa en acció 
més de 300 persones en cada re-
presentació.

Segons l’informe de l’historiador 
Jaume Vellvehí i Altimira per a 
l’ajuntament, es posa de manifest 
que Els Pastorets de Mataró és un 
espectacle d’alt valor cultural i que 
ha esdevingut un referent en la cul-
tura popular i tradicional catalana 
com també de la tradició cultural 
de Mataró. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’any vinent se celebren 
els 100 anys de la primera 
representació d’Els Pastorets  

Els fans de Joan Dausà, 
dempeus al Teatre
Monumental

Relaxat com és habitual, proper i 
amb una gran expressió de les lletres 
de les seves cançons, Joan Dausà 
va omplir divendres, dia 6, el Tea-
tre Monumental. Dausà presentava 
el seu segon treball al 10è cicle de 
Músiques Tranquil·les que, a més, 
tancava les actuacions en aquest 
escenari. El cantautor conegut so-
bretot pel “Jo mai mai” del 2012, 
va voler fer divendres un viatge per 
la seva carrera musical: des del “Jo 
mai mai” del primer disc fi ns a l’“On 
seràs demà?” del segon, passant 
per algun tema de “Barcelona, nit 
d’estiu”. Per aquesta ocasió, Dausà 
va anar acompanyat de la seva ban-
da habitual i un quartet de corda. 
El cantautor va voler ser molt proper 
amb tot el públic en tot moment, 
fi ns i tot, amb els seus fi dels segui-
dors més petits, als quals va dedicar 
“la cançó d’en Teo” cantant-la sol 
amb el teclat. I la particularitat de 
la nit també va anar a càrrec d’una 
seguidora de Dausà que va pujar a 
l’escenari i va interpretar amb llen-
gua de signes una de les cançons.

El segon disc del cantautor ha tin-
gut molt bona acollida. El públic que 
divendres va assistir al Monumental 
va demostrar saber totes les lletres 
durant pràcticament dues hores de 
concert. 

MÚSICA
CRÒNICA MARTA GÒMEZ

Omple en la presentació 
del seu segon disc dins el 
Músiques Tranquil·les

culturacultura
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M. GÒMEZ

 Patrimoni Cultura de la Ciutat

L’Ajuntament de Mataró l’any 1981 va declarar Els Pastorets de Mataró 
Patrimoni Cultural de la Ciutat en reconèixer la seva singularitat, els va-
lors culturals i tradicionals que contenen, a la perseverança de diverses 
generacions de mataronins i mataronines per mantenir-los vius al llarg 
de tants anys i, sobretot, el rigor de la seva execució. 

Tot cultura pastorets.indd   1 11/3/15   9:36



JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Errors a evitar en l’educació a casa (1/6)

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

La Vanguardia del 24 d’octubre 
de l’any passat va publicar una re-
flexió educativa, el títol de la qual 
era: “12 errors dels pares”. Era 
el fruit de l’observació portada a 
terme per Javier Urra, pedagog i 
doctor en psicologia. De Victòria 
Gómez, orientadora familiar. I de 
Julio Fernández, psicòleg escolar 
i catedràtic d’orientació educativa. 
Me’n faig ressò perquè ho he trobat 
en una revista El Boletín Salesiano 
del mes de gener d’enguany (2015). 
És una revista que pertany a una 
Institució Pedagògica. I si ho posa, 
serà per algun valor que hi troba. A 
més, és el que m’he trobat i em tro-
bo a la meva consulta parlant amb 
pares. I parlo d’ara, no de fa anys....

Però vull recordar abans, que 
dels números de la revista TOT 
MATARÓ 1404 al 1413 (Curs 
2009-2010) vaig presentar una 
eina molt psicològica i alhora pe-
dagògica per al coneixement de 
la personalitat: L’ENEAGRAMA, 
basada en els pecats capitals o pas-

1666

sions primàries de l’Ésser Humà. 
Conèixer l’altre és un bon ajut.

És un fet que molts pares, so-
bretot joves, estan desorientats en 
la nostra societat on culturalment 
no hi ha punts de referència peda-
gògics. I a més, un món totalment 
nou on es troba la fillada. Què fer, 
què deixar de fer? La funció au-
toritària trontolla, està sacsejada. 
Però la funció paterna és exercir 
l’autoritat. Sense oblidar que “au-
toritat” ve del llatí, que vol dir FER 
CRÉIXER. I EDUCAR fer emergir, 
sorgir, sortir l’ego. I només a través 
d’una alteritat o relació adequada 
es fa madurar. Amb altres termes: 
Saber posar límits en un ambient 
d’estimació i confiança. El nen 
petit nascut en un oasi, quan vol 
sortir, els pares no el deixen sol i 
espavila’t!. Li indiquen límits, si no 
pot perdre’s o pot tenir por en sor-
tir. El desert (el món) és molt gran 
i no hi ha indicadors. I saber posar 
límits és saber dir no en el mo-
ment oportú, adequat, convenient 

i necessari. Però dir- NO!!! i mante-
nir-lo!!! Però sempre en un context 
de confiança, estimació, respec-
te i diàleg. I al llarg dels primers 
anys, la fillada no té opinió sinó 
gustos, desigs que no sempre són 
racionals... el diàleg no hi val. Cal 
l’autoritat. Tant el complex d’Èdip, 
que és un moment del creixement, 
com el complex de Telèmac, que és 
més estructurant, són necessaris.

Com d’agraïts queden els fills o 
les filles en ajudar-los a posar límits 
quan elles o ells ho desitgen, o vo-
len, però NO PODEN!!!!! Dialogar 
no significa fer el que ells o elles vo-
len, sinó donar explicacions, sí; però 
exigir la cosa manada o prohibida. 
Justificacions sempre les tenen. 
Certament, i més que els pares.

Els 12 errors que aquestes perso-
nes han observat, són “de calaix” o 
de sentit comú. Però cal recordar-
los perquè el calaix és tancat o el 
sentit comú no és tan comú. I els 
pares joves tenen aquestes capa-
citats i qualitats, potencialment. 
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Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Oferta vàlida fins al 31 de març de 2015. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 
6.500 € a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km. IVA, pla PIVE 6 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla en el moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat 
financera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubricants 

Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Oferta vàlida fins al 31 de març de 2015. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 

PIVE 6

con conducción eficiente, doble ahorroCO2: 92 - 100 g/km ˙ Consum: 4,0 - 4,3 l/100km

MITSUBISHI
Deixa de desitjar-ho. El Nou Mitsubishi Space Star t’ha estat concedit.  Un cotxe urbà de 5 
places, disponible amb dos avançats motors de gasolina, d’1,0 i 1,2 litres ultraeficients, tots dos 
amb Auto Stop & Go. Dissenyat i construït per oferir-te la maxima fiabilitat durant molts anys, el 
nou Space Star t’ofereix un alt nivell d’equipament, de confort i de seguretat.

Nou Mitsubishi Space Star. Desig concedit. Des de 7.900€.

MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - CABRERA DE MAR -
GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

Mitsubishi Catalunya - Space Star Tot Mataró - CAT 150x228+3.indd   1 27/01/15   13:27
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      ENTRE ELS MILLORS
El juvenil del Futsal Mataró tuteja el Barça, 

vigent campió d’Espanya

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
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15
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PLAT DE DUTXA TIPUS PISSARRAPLAT DE DUTXA TIPUS PISSARRA
• Antilliscant• Antilliscant
• Antibactèries• Antibactèries
• Retallable• Retallable

• Extraplà• Extraplà
• Vàlvula inclosa• Vàlvula inclosa
• Disponible en diversos colors• Disponible en diversos colors

239€
160x70 cm

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

ARA TAMBÉ
DISPONIBLE EN
DIVERSES MIDES

EN STOCK PERMANENT
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Sara Dorda 
La mataronina del AA Cata-
lunya va quedar subcampiona 
d’Espanya juvenil en pista 
coberta als 400m (56.58).

Gran paper a la Copa
El Banco Mediolanum CH Ma-
taró es va quedar a les portes 
de la fi nal en la seva 1a parti-
cipació en la Copa de la Reina.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

La passada temporada el futbol mataro-
ní va recuperar el derbi Mataró - Cirera. 
Un partit entre dos clubs històrics que 
feia més de vint anys que no es veia en 
competició ofi cial, amb el Mataró sem-
pre més amunt que el conjunt cirerenc. 
Va ser un partit molt emotiu, amb un 
sentit homenatge al president Albert 
Gibert i l’estrena del nom de “Camp del 
Centenari”. El matx, que va ser de por-
tes obertes i amb molt 
de públic a les grades, 
va acabar amb triomf 
dels cirerencs que van 
sorprendre amb un in-
qüestionable 0 a 3. 

El curiós del cas és que el Mataró 
encara no ha guanyat mai a casa al Ci-
rera en partit de lliga, ja que els únics 
antecedents són les temporades 1990-
91 i 91-92, quan els groc i negres 
van perdre 0-2. És a dir que el Mataró 
–sorprèn la dada– ni tan sols han acon-
seguit marcar un gol al rival ciutadà a 
camp propi. En canvi, sí que han guan-

yat els mataronistes a Cirera aquestes 
dues darreres temporades (0-1 i 1-2). 

Veurem si aquest diumenge el Mataró 
imposa la condició de líder destacat i 
la gran ratxa d’imbatibilitat (9 partits 
en el còmput global, i també 9 jugant 
com a local). Però lògicament no podem 
destacar que el Cirera torni a sorprendre 
el conjunt de José María Polo. I és que 
els cirerencs quan juguen com a visi-

tant són un equip 
temible, i només 
cal veure que han 
fet més punts 
fora que a casa. 
Aquesta és, en 

defi nitiva, la gràcia de l’esport, i més en 
concret dels derbis. Aquells partits en 
què el tòpic suat ja diu que “pot passar 
de tot”. Això és el que ha de fer acostar 
el màxim d’afi cionats al camp del Cen-
tenari per viure esport de “quilòmetre 
zero”. Dos equips amb molts jugadors 
de la nostra ciutat que esperem que ens 
serveixin un bon espectacle!

Futbol de km.0 al Municipal
    El CE Mataró i la UD Cirera protagonistes de la jornada

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. CN MATARÓ LA 

SIRENA - CONCEPCIÓN. Dissabte a les 12:45 
hores al CN Mataró.

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT MATARÓ 

- SANT VICENÇ. Dissabte a les 16 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
OK LLIGA.  MIS IBÉRICA CH MATARÓ - VOLTREGÀ. 

Dissabte a les 20:30 hores al Pavelló Jaume 
Parera. 

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA. CN MATARÓ QUADIS 

- BORGES. Diumenge a les 16 hores al CN 
Mataró.

FUTBOL

2A CATALANA.  CE MATARÓ - UD CIRERA . 

Diumenge  a les 16:30 hores al Municipal 
del Centenari.

FORA

HANDBOL
1A ESTATAL.  OAR GRÀCIA  - JOVENTUT MATARÓ. 

Diumenge a les 12:30 hores a Sabadell.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. CB MOLLET- PLATGES MATA-

RÓ, SANT CUGAT - BOET . Dissabte a les 19:15 
hores a Mollet del Vallès i diumenge a les 
12:30 hores a Sant Cugat.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CATALUNYA - CN 

MATARÓ QUADIS. Dijous a les 20 :45 hores a 
la Piscina Sant Jordi Barcelona.

Arriba el gran derbi del 
futbol mataroní
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STAFF    EL TOT ESPORT

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

FUTSAL MATARÓ. Amar Ceesay, Santiago 
Scafi di, Oriol Miquel, Oriol López (1), Pol Novo 
cinc titular; Raul Avellan (1), Raul Pulido, Quim 
Roig, Israel Molins, Mahamadu Ceesay, Azhar 
Chiheb, Pau Sala.

Dissabte passat el Teresa Maria Roca es 
va omplir de gom a gom per veure el partit 
entre el juvenil del Futsal Mataró i el del 
FC Barcelona, segon i primer classifi cat 
respectivament de la Divisió d’Honor 
Juvenil Nacional que van jugar el que 
segurament és el millor partit de futbol 
sala català en categoria juvenil. Finalment 
es va imposar la lògica i el FC Barcelona, 

actual campió de lliga i d’Espanya de 
clubs, es va imposar per 2-6 i deixa en-
carrilat el títol de lliga després de cedir 
només un empat davant el Manresa en 
23 jornades de lliga.

Amb aquest resultat els blaugranes 
encarrilen el títol de lliga i agafen 13 
punts d’avantatge sobre els mataronins 
que, tot i la derrota, mantenen la segona 
plaça davant d’equips del potencial de 
Les Corts i Marfi l Santa Coloma.   

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 67; Futsal 
Mataró 54; Les Corts 52; Marfi l Santa Co-
loma 51; La Unión 44; Palma Mallorca 43; 
Manresa 38; Montcada 37; Natació Sabadell 
31; Jesus Maria 30; Martorell 25; Cet10 21; 
Salou 17; Alcoletge 16; Bosco Rocafort 9; 
Sicoris Lleida 1.

Després de tres derrotes seguides, el 
Futsal Aliança Mataró es va retrobar 
amb la victòria guanyant 3-5 a la pista 
del Lloret, en un matx on els mataronins 
van haver de remuntar un 3-1 en contra. 
Els dos darrers gols dels vermells van ser 
obra de Carlos Villarin i van arribar en els 
darrers dos minuts de partit.

Després d’aquesta victòria el conjunt 
vermell escala fi ns a la cinquena posició 
i ja no jugarà fi ns d’aquí a dos caps de 
setmana quan rebi a casa la visita del 
Parets.   

MATARÓ. Joan Calvo, Albert Alcoba, Sergio 
Alvarez, Arnau Martínez, Ronald Steven Man-
tilla (1), Carlos Medina, Jose Maria Rodrigo, 
Lides Ronaldo Mantilla (1), Marc Peña, Arnau 
Tortosa, Quim Pont onze inicial; Javier lópez, 
Aliu Bah, Ignacio Iserte, Federico Nicolas, 
Marc Pascual, Diego Castro, Manel Busquets.

Dimarts passat al vespre el cadet A del CE 
Mataró EF que milita a la Divisió d’Honor 

Cadet va superar 2-1 el FC Barcelona, 
líder de la categoria que fi ns ara només 
havia cedit una derrota davant l’Espanyol, 
segon classifi cat. 

Els mataronins es van avançar 0-2 
amb els gols dels germans Mantilla, el 

El cadet A del CE 
Mataró supera el FC 
Barcelona

FUTBOL
DIVISIÓ D’HONOR CADET REDACCIÓ

Tot i la derrota els vermells 
continuen segons 

FUTSAL 
MATARÓ

FC 
BARCELONA2 6

El juvenil del Futsal Mataró planta 
cara al poderós FC Barcelona

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL NACIONAL REDACCIÓ

CE MATARÓ 
EF   

FC 
BARCELONA2 1

Els groc i negres van superar el 
líder de la categoria

primer de Ronald i el segon de Lides. Tot 
i que el Barça va retallar diferències a la 
segona part, els mataronins van defensar 
amb ungles i dents el resultat i van sumar 
aquests importants tres punts que els 
treuen de la zona baixa.     

Remuntada i victòria del 
Futsal Aliança Mataró a 
Lloret

SECCIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els vermells trenquen la ratxa de 
tres derrotes seguides

FS       
LLORET

FUTSAL 
ALIANÇA3 5

IVAN RUIZ

A.A

ARXIU
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23A JORNADA (8 MARÇ)
Singuerlín - Din. Batlló  . . . . . 4-0
SJ Montcada - MATARÓ  . . . 1-2
Guineueta  Catalana . . . . . . . 1-0
Ripollet - Catalònia  . . . . . . . . 3-1
Equipo Ja - Canyelles  . . . . . 2-1
Lloreda - Carmelo  . . . . . . . . . 3-1
SANT POL - Ol.Can Fatjó . . 3-0
PREMIA M - CIRERA . . . . . 2-0
Llefi à - Sarrià . . . . . . . . . . . . . . 0-0

CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 
53; PREMIA MAR i Guineueta 
45;  Ripollet 42; Llefi à 40; SJ 
Montcada 37; Lloreda 35; CI-
RERA 31; Canyelles 30; SANT 
POL 29; Singuerlín i Catalònia 
27; Olímpic Can Fatjó i Equipo 
Ja 26; Carmelo 24; Sarrià 22;  
Catalana 15; Dinàmic Batlló 13.

24A JORNADA (15 MARÇ)
CE MATARÓ - CIRERA

Arriba el derbi
Arriba el segon derbi de la tem-
porada en el qual els cirerencs 
no hi van pas com a “convidats 
de pedra” sinó que hi van a 
buscar la revenja de la derrota 
patida a la primera volta amb un 
penal força discutible.
I a més la història els acompan-
ya, perquè fi ns ara, en els tres 
partits ofi cials jugats al camp 
del Mataró, l’equip groc-i-negre 
sempre ha caigut derrotat i ni 
tan sols ha pogut marcar un gol. 
Veurem si es pot trencar aques-
ta mala ratxa groc-i-negra...  

Van de cap per la lligaVan de cap per la lliga

Dos penals els tomben

CE MATARO EF. Joel, Willy, Isma, Sergi Sànchez (Hèc-
tor Urbano 62’), Aitor Gonzàlez, Parri (Uri Martínez 
62’), Fiti, Víctor Hernàndez (Landi 65’), Cristian (Baba 
46’), Marc Aranyó i Dídac Bancells (Bustos 57’).

GOLS. 7’ VÍCTOR HERNÀNDEZ (0-1); 60’ Hurtado 
(1-1); 88’ BUSTOS (1-2).

El CE Mataró va obtenir el diumenge passat una 
victòria molt important al camp del San Juan 
Atlètic a Montcada, un dels més complicats 
que li quedaven fi ns al fi nal de la competició, 
i d’aquesta manera pot mantenir els vuit punts 
d’avantatge sobre els segons classifi cats, Premià 
de Mar i Guineueta que no van fallar en els 
partits que jugaven al seu camp.

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró va guanyar en un camp 
complicat a falta de tres minuts El partit es va jugar en un camp de molt 

reduïdes dimensions, en el qual costa molt 
jugar a futbol de forma que no sigui la pilotada 
llarga i les pilotes penjades sobre porteria, i 
l’equip groc-i-negre va tenir la sort d’avançar-
se aviat, gràcies a una rematada de cap de 
Víctor Hernàndez, i després va controlar força 
bé la situació fi ns al descans.
   
Segona part complicada
Després, a la segona part, l’equip local, que té 
força qualitat, es va llançar amb més empenta 
a l’atac i va empatar i va tenir alguna ocasió per 
avançar-se, però en aquesta ocasió el Mataró 
va tenir sort i quan faltaven només tres minuts 
Bustos va marcar, també de cap, el gol de la 
victòria aprofi tant un refús del porter a un 
xut de Baba. D’aquesta manera (la setmana 
passada ja havia marcat els dos gols de cap) 
podem dir que l’equip groc-i-negre va de cap 
per la lliga. 

UD CIRERA. Toni, Fran Carrasco, Albert Sànchez, 
Augusto Campos, Isaac Ramos (Cristian Romero 
77’), Pau Hernàndez (Carlos Gómez 56’), Remo, 
Kanteh, Ibu Baldeh (Angel Vega 62’), Demba Traoré, 
Sergi Andrada (Aleix Tarrés “Peque” 71’).

GOLS.  38’ Julio Alberto de penal (1-0); 43’ Julio 
Alberto de penal (2-0)).

La UD Cirera no va poder treure res de positiu 
del camp del Premià de Mar, perdent amb dos 
gols marcats per l’equip premianenc des del 
punt de penal al tram fi nal de la primera part.

Durant els primers vint minuts el Cirera va 
controlar bé la situació però a poc a poc es va 
anar imposant l’equip local que va gaudir d’un 
parell de bones ocasions frustrades per Toni i 

Els quatre de 
dalt no fallen

per la defensa sota pals. I a set minuts per al 
descans l’àrbitre es va treure de la màniga un 
penal, que va signifi car el primer gol local, i 
cinc minuts més tard en xiulà un altre, que sí 
que ho era, que va fer pujar el 2-0 al marcador. 
Immediatament després el col·legiat va anul·lar 
un gol a Remo per falta al porter quan qui havia 
xocat amb ell havia estat un defensa del Premià.

A la represa amb el 2-0 el Premià de Mar va 
jugar esperant sentenciar al contraatac i al Cirera 
tampoc se’l va veure massa convençut de poder 
remuntar i a penes va crear perill. 

SAN JUAN AT. 
MONTCADA

CE      
MATARÓ1 2

PREMIÀ 
ESPORTIU

UD CIRERA2 0

; 

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Cornellà - CE MATARO   . . . 4-1
Dura derrota al camp del 5è 
que deixa l’equip en 11è lloc.

Altres resultats
Pref. juvenil: CEM B - Figueres 
2-0. Continuen en 8è lloc. 
Cadet (Div. Honor): CEM - Giro-
nés 0-2. Ocupen el 13è lloc prop 
del descens.
Infantil (Pref.): CEM - Granollers 
2-1.  Continuen líders, ara amb 
set punts d’avantatge.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

En dos partits el Cirera només ha 
encaixat des del punt de penal 

JOSEP RIBASFOTO DEL PRIMER GOL
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23A JORNADA 7 MARÇ

Cerceda - Igualada . . . . . . . . . 5-1
Voltregà - Noia . . . . . . . . . . . . 2-2
Vilafranca - CH MATARÓ. . . . 5-1
Calafell - Vendrell . . . . . . . . . . 4-8
Lleida - Reus Deportiu . . . . . . 2-2
Tordera - Liceo  . . . . . . . . . . . . 3-8
Manlleu - Vic . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Alcoi - FC Barcelona  . . . .ajornat
CLASSIFICACIÓ. Liceo 62; FC 

Barcelona 61; Vic 49; Reus 
Deportiu 39; Cerceda i Vendrell 
37; Voltregà 34;  Vilafranca 32; 
Igualada i Alcoi 30; Noia 24;  
Lleida i Calafell 22; CH MATARÓ 
17; Manlleu 11; Tordera 8.

2A JORNADA 7 MARÇ

CH MATARÓ - Voltregà  
Aquest dissabte a les 20:30 
hores el Mis Ibérica CH Ma-
taró rep la visita del Voltregà, 
setè classifi cat. Els mataronins 
que necessiten els tres punts 
per continuar amb opcions de 
salvar-se, no ho tindran gens fà-
cil davant un equip que ha estat 
l’únic que fi ns ara ha derrotat el 
Barça a la liga.  

Es queden a les portes de la fi nalEs queden a les portes de la fi nal

CH MATARÓ.  Ariadna Escalas, Marta Soler, Carla 
Fontdegloria, Ona Castellví (1 de p.), Xantal Piqué 
(1), Júlia Canal, Laura Manzanares, Êrika Arellano.

GOLS.. 3’ PIQUÉ (0-1); 6’ CASTELLVÍ (0-2); 14’ López 
(1-2); 29’ Font (2-2); 39’ Font (3-2).

L’equip femení del Banco Mediolanum CH 
Mataró es va quedar a les portes de la fi nal de 
la Copa de la Reina després d’un partidàs amb 
majúscules davant un equip que era teòricament 
molt superior com és el Manlleu, però que va 
haver de suar de valent per superar l’equip 

HOQUEI   
OK LLIGA

El Banco Mediolanum CH Mataró 
dominava 0-2, però el Manlleu va acabar 
guanyant a 10 segons del fi nal

mataroní que només va cedir a 10 segons 
del fi nal. Les noies que prepara Oriol Feliu 
van començar jugant de forma espectacular i 
sorprenent l’equip osonenc que veia com als 
6 minuts perdia per 0-2 després de rebre dos 
gols de Xantal Piqué i Ona Castellví de penal.

A partir d’aquell moment el Manlleu va 
prémer l’accelerador i abans del descans va 
reduir distàncies. A la segona part el Manlleu 
buscava l’empat però les mataronines tampoc 
renunciaven a ampliar diferències i després 
d’un atac del Banco Mediolanum que va acabar 
amb aturada de la portera osonenca, va arribar 
l’empat de Font a la contra, i quan faltaven 
deu segons, quan ja tothom pensava en la 
pròrroga, la mateixa jugadora la va evitar amb 
un xut ajustat a la base del pal que va portar 
el seu equip a la segona fi nal consecutiva que, 
dit sigui de pas, guanyaria el diumenge davant 
el Voltregà.  

A cinc punts de 
la salvació

HOQUEI   
COPA DE LA REINA

Quarts de Final
Manlleu - Igualada . . . . . . . . . . 3-1
CH MATARÓ -Palau . . . . . . . . 1-0
Voltregà - Alcorcón . . . . . . . . . 5-2
Gijón - Terrassa . . . . . . . . . . . . . 1-0
Semifi nals
Manlleu - CH MATARÓ . . . . . . 3-2
Voltregà - Gijón . . . . . . . . . . . . . 2-1
Final
Manlleu - Voltregà . . . . . . . . . . 3-2

El Banco Mediolanum CH Ma-
taró no tornarà competir fi ns al 
28 de març quan rebi a casa la 
visita del Gijón. 

CH MATARÓ. Èrika Arellano, Marta Soler, Laura Man-
zanares, Júlia Canal, Ona Castellví, Carla Fontdeglòria, 
Xantal Piqué (1), Arianda Escalas.

GOLS. 26’ PIQUÉ (1-0).

El femení del CH Mataró va donar la gran sorpre-
sa de la Copa de la Reina d’hoquei patins que 
es va disputar a Lloret de Mar, superant per 1-0 
el Palau de Plegamans, tercer classifi cat de la 
lliga, i classifi cant-se per jugar la seva primera 
semifi nal de la història de Copa.   

COPA DE LA REINA
QUARTS DE FINAL REDACCIÓ

BANCO 
MEDIOLANUM

PALAU 
PLEGAMANS1 0

Fan història
Un gol de Xantal Piqué va classifi car a 
l’equip per a la seva primera semifi nal Manlleu campió

COPA DE LA REINA
SEMIFINALS REDACCIÓ

CP      
MANLLEU

BANCO 
MEDIOLANUM3 2

CH MATARÓ. Jordi Esteve, Aniol Mangas, Èric Florenza, 
Marc Povedano (1), Martí Casas, Marçal Oliana, Oriol 
Parera i Èric Serra.

L’assignatura pendent del Mis Ibérica CH Mataró 
continua sent aquesta temporada el rendiment 
lluny de Mataró, ja que és l’equip que menys 
punts ha sumat fora de casa, amb tan sols un 
empat a la pista del Tordera, i aquesta setmana 
va seguir amb la mateixa tònica, caient a Vila-
franca per un contundent 5-1.   

OK LLIGA
CRÒNICA REDACCIÓ

CP    
VILAFRANCA

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ5 1

Nova derrota a fora
El Mis Ibérica CH Mataró segueix 
buscant la primera victòria fora 

J.R. CASTELLVÍ

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.
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23A JORNADA 7 MARÇ

Stàdium - S. Martí Adr.  . .27-36
Gavà - Dominicos . . . . . . . .38-33
Sesrovires - Montcada  . . .18-21
S J. Despí - S.Cugat . . . . .29-21
Palautordera - Gràcia  . . . .33-25
Esplugues - Sarrià . . . . . . .30-30
J. MATARÓ-Sant Quirze.. .38-23
Vendrell - Granollers B . . .29-36
CLASSIFICACIÓ. Montcada, S. 

Martí Adrianenc, Granollers B 
37; JOVENTUT MATARÓ, 36; 
Sarrià 33; Sant Cugat 27; Palau-
tordera i Sant Joan Despí  25; 
Sesrovires 20; OAR Gràcia17, 
Sant Quirze 16; Esplugues 14, 
Vendrell 13; Gavà 10, Domini-
cos 9; Stàdium 8.

24A JORNADA 15 MARÇ

OAR Gràcia - JOVENTUT MAT.
L’equip mataroní es desplaça a 
Sabadell on no guanya des de 
fa tres temporades. Ara sembla 
que s’hi hauria de tornar. 

20A JORNADA 7 MARÇ

Sant Vicenç - Sesrovires . 22-29
Ascó - Canovelles . . . . . . . 34-22
Vilamajor - SJ Despí . . . . . 22-30
Molins - JOVENTUT  . . . . 17-37
S.Quirze - Granollers B . . . 25-31
Gavà - Vilanova C. . . . . . . . 34-18
CLASSIFICACIÓ. Sant Joan 

Despí i Granollers B  30; Gavà 
29, Sesrovires 24, Vilamajor23, 
S.Vicenç 22; Ascó 20; Canove-
lles i JOV. MATARÓ 16; S.Quirze 
i OAR Gràcia B 10; Vilanova 8, 
Molins 0.

21A JORNADA 14 MARÇ

JH MATARÓ - S.Vicenç. 

ALTRES RESULTATS. 2a Cat. M.: 
JHM B - Bordils 32-18; 3a Cat. 
Pref.: Ripollet - JHM Atlètic 32-
31; Juvenil (1a Cat): JHM  -Gavà 
37-26; Cadet masc. (Lliga Cat.): 
La Roca- JHM 47-24; Infantil 
masc (Lliga Cat.): JHM - Sant Boi 
33-40; (Copa Fed.) Tortosa - JHM 
B 26-35; Aleví : JHM Bonamusa - 
Sarrià 12-4; Cadet fem: Vilanova 
Camí- JHM 15-26.

JOVENTUT MATARÓ.  Oriol Mas i Jordi Armadans 
(que va debutar) porters; Marc Martínez (1), Toni 
Busquets (6), David Pedragosa (4, 2 de p.), Bernat 
Bonamusa (4), Jan Bonamusa (4), Bernat Muñoz (3), 
Dani Aguilera (6), Marc Castilla (3), Oriol Vaqué (3), 
Roc Segarra (1), Àlex Bosch (3), Guillem Fàbregas 
(1), Eric Martínez.

PARCIALS. 2-2, 5-3, 9-6, 13-9, 16-12, 20-15 descans; 
22-17, 23-18, 26-18, 31-19, 34-21, 38-23.

El Joventut Handbol Mataró va superar sense 
massa problemes el Sant Quirze i d’aquesta 
manera ja encadena 16 jornades sense perdre, 
igualant el que va fer el BM La Roca la tempo-
rada passada quan va quedar campió de la 1a 
Estatal. Però les victòries dels tres líders a pista 
contrària fan que l’equip mataroní estigui encara 
un punt per sota d’ells.

El partit va ser dominat sempre per l’equip 
local. A la primera part l’equip vallesà, que està 
fent una molt bona segona volta de campionat 
(portava 10 dels 14 punts) va semblar que po-
dria plantar cara, gràcies a un bon atac, però en 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

defensa no podia aturar l’allau de joc local i al 
descans es va arribar amb un ja clar avantatge 
mataroní de cinc gols.

A la represa el Sant Quirze va mantenir 
la diferència fi ns al minut 8 (23-18), i va 
intentar sostenir el ritme de l’equip local, 
però va acabar cedint. Les rotacions que anava 
fent el tècnic local li permetien mantenir la 
intensitat mentre que el rival anava baixant 
i el Joventut va fer un parcial de 10-1 en 
15 minuts, que va portar el marcador fi ns al 
33-19, deixant el partit decidit quan faltaven 
quasi deu minuts. 

A dalt tot 
continua igual

Tres van escapats

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL 
SANT QUIRZE38 23

L’equip mataroní va ampliant la ratxa 
d’imbatibilitat, que arriba ja a 16 partits 

Guanyen de forma 
molt còmoda

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich, Cristina Arteaga, 
Cristina Moreno, Cristina Pi, Lorena Fernández, Isabel 
Latorre, Mar Gómez, Laura Gallego, Aina Rosell,  
Irene Hernández, Judith Pérez, Saray Romero, Alba 
Segarra, Danae Torres.

L’equip femení del Joventut no va tenir cap 
mena de problema per superar el cuer, tal com 
havia fet a la primera volta a Mataró, i fer així 
un pas més cap a la permanència, de la qual 
ja només li separen dos punts. El partit, com 
indica el resultat fi nal, va ser clarament dominat 
per l’equip mataroní. 

Primera Catalana
Cardedeu B - Llavaneres Maresmeweek 19-29
L’equip maresmenc pot assegurar el diumenge 
la seva presència a la fase d’ascens a Lliga 
Catalana en el partit contra el Sant Esteve de 
Palautordera que es juga a Llavaneres a les 
12 hores.  

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA REDACCIO

 Triomf sense problemes

MOLINS DE 
REI

JOVENTUT 
MATARÓ 17 37

L’Iluro Hockey Club va tornar a puntuar després 
de dos partits consecutius sense fer-ho i va 
sumar els primers punts en aquesta segona 
fase després d’aconseguir un empat al camp 
d’un rival directe. 

El conjunt mataroní va empatar 2-2 a l’Estadi 
Federatiu de Terrassa davant el Línia 22 HC, 
equip amb aspiracions similars a l’Iluro i rival 
directe per disputar el campionat d’Espanya 
que dóna dret a lluitar per l’ascens a Divisió 
d’Honor B. Els locals es van avançar fi ns  a 
dues vegades, però en totes dues ocasions, els 
taronges van neutralitzar els gols locals gràcies 
a dues dianes de Tomàs Angusto.

El pròxim partit de l’equip entrenat per 
Albert Bou serà a casa, diumenge vinent, dia 
22 a les 12:30 davant el Can Salas, un rival 
també directe pel Campionat d’Espanya, al que 
s’haurà de guanyar. 

HOQUEI HERBA
SEGONA CATALANA REDACCIO

 L’Iluro HC s’estrena

NATACIÓ  
LÍNIA

ILURO         
HC2 2

IVAN RUIZ
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(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)

ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon)
08303 Mataró

 www.aluminiosiluro.com
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i qualitat del marcat
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16A JORNADA 7 MARÇ

CN MATARÓ-Concepción . .16-4
Barceloneta-CN Barcelona .12-6
Sabadell - S.Andreu . . . . . . 11-13
Poble Nou-  Catalunya . . . . 7-10
Canoe - Mediterrani. . . . . . . . .9-7
Terrassa - Navarra . . . . . . . . 18-3

CLASSIFICACIÓ. Terrassa 47; 
Barceloneta 43, Sabadell 33; 
Canoe 31; Mediterrani  28, Sant 
Andreu 23; CN MATARÓ QUA-
DIS i CN Barcelona 22; Poble 
Nou i Catalunya 20; Navarra 7; 
Concepción 1.

15A JORNADA 21 FEBRER

Catalunya - CN MATARÓ

No juguen fi ns dijous
Aquest important partit de cara 
a la presència dels dos equips 
al “play-off” s’ajorna fins al 
dijous dia 26. A la primera volta 
victòria del Quadis per 9-8.  

14A JORNADA 7 MARÇ

Mediterrani - Sant Andreu . . . 5-7
D.Hermanas-CN MATARÓ .6-13
Terrassa - Sabadell  . . . . . . . .5-19
Concepcion - Moscardó . . . .6-13
Rubí - Zaragoza . . . . . . . . . . . . 5-7

CLASSIFICACIÓ. Sabadell 42, 
CN MATARÓ LA SIRENA 34, 
Mediterrani 31, Sant Andreu 28; 
Moscardó 22, Terrassa 15, Rubi 
13, Dos Hermanas 9, Zaragoza 
7, Concepción 4.

15A JORNADA 21 FEBRER

CN MATARÓ - Concepción
Visita del cuer
Partit plàcid davant el cuer. 

ALTRES RESULTATS
1a Divisió Cat. Masc.: CNM 
B - Martorell 11-8. L’equip B 
ocupa la 3a plaça. Cadet masc.: 
CNM - CN Barcelona 9-11. Són 
cinquens.  

Superen bé el tràmit Superen bé el tràmit 

CN MATARÓ QUADIS.  Michal Diakonow, Pau Bernabé, 
Víctor Roqué, Víctor Fernàndez (1), Pol Barbena, Marc 
Corbalán (2), Pau Bach (3), Mehdi Marzouki (2), Pere 
Estrany (2), Edu Mínguez (3), Albert Merino (1), Pau 
Schnizler (2).

CONCEPCIÓN MADRID.  Díez, Clemente, Lapaz, De 
Grado (3), Ramos (1), Sànchez, Checa, Ballesteros, 
JL Gonzàlez, Criado, Fernàndez, R.Gonzàlez.

PARCIALS. 2-1; 5-1; 5-2; 4-0.

El Quadis venia de fer una gran actuació en la 
Copa del Rei del cap de setmana passat i tenia 
un partit, gairebé de tràmit contra el cuer de 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MAS.

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

CRÒNICA REDACCIÓ

A.A

El Quadis se situa 
en “play-off”

La Sirena segon 
lloc en solitari

CN MATARÓ 
QUADIS

CONCEPCION 
MADRID16 4

la lliga, al qual ja havia liquidat a la primera 
volta amb un 2-17 a la seva piscina a Madrid.

Evidentment l’únic problema del partit po-
dia recaure en què l’equip local jugués mancat 
de la concentració sufi cient i pogués deixar 
entrar al partit a l’equip madrileny.  Això va 
passar durant el primer quart i bona part del 
segon, però després d’un temps mort demanat 
per Beto Fernàndez l’equip es va posar les 
piles i al descans ja dominava per 7-2.

Després, amb tots els jugadors locals 
passant per la piscina i gaudint de minuts, la 
diferència es va anar ampliant fi ns als 12 gols 
fi nals, que demostra la diferència entre els dos 
equips i que els madrilenys són el principal 
candidat al descens de categoria.   

A DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arianna 
Gragnolati (4), Ona Meseguer, Alysa Turza (1), Alba 
Bonamusa, Clara Cambray (3), Ciara Gibson (1), 
Marta Bach (2), Zoila Quesada, Aina Bonamusa, 
Laura López (2).

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

El CN Mataró La Sirena no va tenir difi cultats 
per superar el Dos Hermanas i amb aquest 
resultat i la victòria del Sant Andreu en piscina 
del “Medi” torna a ocupar la segona plaça 
en solitari.

El partit va tenir uns inicis igualats, fi ns i tot 
marcant primer les sevillanes, però l’equip ma-
taroní no va tardar a imposar la seva superioritat 
avançant-se per 1-4, i després, al segon quart, 
el partit ja va quedar vist per a sentència en 
deixar a zero l’equip local i arribar al descans 
amb un avantatge de cinc gols. 

Després la relaxació, les rotacions i els gols 
de la internacional Lorena Miranda, van fer 
que la diferència quedés en un marge força 
discret.   

DOS 
HERMANAS

CN MATARÓ 
LA SIRENA6 13

Triomf a Sevilla
TENNIS TAULA

SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Els dos equips de tennis taula del CN Mataró 
Quadis tenien doble compromís aquest passat 
cap de setmana. Les noies van tornar de la seva 
gira andalusa amb dues victòries després de 
superar 0-4 el Granada i 1-4 el Priego, mentre 
que els nois tornen de Galícia amb un triomf i 
una derrota després de superar 2-4 el TM Oroso 
i perdre 4-0 davant l’Arteal Santiago. 

Després d’aquests resultats aconseguits el 
femení del Quadis continua segon a la classi-
fi cació només per darrere del Cartagena, vigent 
campió de lliga, mentre que el masculí se situa 
sisè molt lluny dels llocs de descens.

Ara aquest cap de setmana el femení del 
Quadis descansarà, mentre que el masculí 
diumenge a les 16 hores rebrà la visita del 
Borges, tercer classifi cat.  

CLASSIFICACIÓ MASCULINA:.  Cartagena i Priego 
33; Borges 27; Santiago 22; Irun 21; CN MATARÓ 
15; Rivas 13; Burgos 10; Oroso i El Alamo 9; San 
Sebastian de los Reyes i Hispalies 6. 

CLASSIFICACIÓ FEMENINA. Cartagena 32 (3 
partits menys) i CN MATARÓ 32; Balaguer 24; Vic i 
Calella 22; Irun 18; Santiago 16; Priego 14; Sabadell 
10; Linares 6; Granada i Avilés 2.

Tres victòries

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

Tres van escapats
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22A JORNADA 8 MARÇ

Cerdanyola - Ceset . . . . . . 81-80
Onyar - Castellar  . . . . . . . 77-105
Granollers - MASNOU . . . .70-79
PLATGES - Vic . . . . . . . . . . .56-47
Barberà - Sant Cugat . . . . .74-55
Sabadell - Artés . . . . . . . . . .72-81
ARGENTONA - Manresa . . 72-74
BOET - Mollet . . . . . . . . . . . 86-96

CLASSIFICACIÓ. MASNOU 41; 
Barberà 39; Ceset Mollet i 
BOET 36; Artés 34; PLATGES 
i Sant Cugat 33; ARGENTONA, 
Manresa, Castellar i Granollers 
31; Vic, Cerdanyola i Onyar 30; 
Sabadell 26  .

23A JORNADA 14 MARÇ

Mollet - PLATGES
Sant Cugat - BOET

L’Auto Net&Oil Boet intentarà 
retrobar-se amb la victòria 
diumenge a les 12:30 hores a 
Sant Cugat davant un rival que 
ha anat de més a menys i al que 
s’ha de derrotar. Dissabte a les 
19:15 hores el Platges visita 
un Mollet en estat de gràcia 
que nol voldrà perdre la plaça 
de fase d’ascens després de 
recuperar-la davant el Boet.  

3A JORNADA 8 MARÇ

Les Corts - Sese  . . . . . . . . .59-47
Barça - Gramenet  . . . . . . . 55-65
Geieg - Lima Horta . . . . . . 48-62
Viladecans - Cerdanyola. . .75-47
Almeda - PLATGES . . . . . . .57-39

CLASSIFICACIÓ. Joventut Les 
Corts, Almeda i Lima Horta 
19; Gramenet 18; Cerdanyola i 
Barça 16; PLATGES MATARÓ i 
Viladecans 15; Geieg i Sese 14.

4A JORNADA 14 MARÇ

Geieg - PLATGES

Dissabte a les 20:30 hores el 
Platges jugarà a terres gironi-
nes davant un dels cuers de la 
categoria on buscarà la seva 
segona victòria.  

  Tornen a caure a casa

PLATGES. Sergi Ventura (3), David Romero (8), Ferran 
Tardio (2), David Viñas (5), Eric Mañés (10) cinc 
inicial; Pau Cuixart, Jordi Serra, Sergui Puig (2), Rafa 
Prats (8), Nacho Ariño (15), Marc Coll (3).

MARCADOR. 12-20, 24-26, 38- 39, 56-47.

El Platges de Mataró, després de perdre la 
setmana anterior a la pista del líder, es va 
retrobar amb el triomf guanyant a casa el Vic 
56-57, un dels equips de la zona baixa que 
estava remuntant el vol i que a la primera volta 
havia guanyat als mataronins. Els grocs es van 
emportar el triomf des de la defensa, després 
d’encaixar un parcial del 12-20 en el primer 
quart, l’equip entrenat per Jan González va fre-
nar en sec l’atac osonenc que només va anotar 
27 punts en els següents tres quarts, tot i això 
no va ser fi ns al darrer període que el Platges 
va poder capgirar el marcador.

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Platges de Mataró s’imposa al 
Palau Josep Mora al Vic en un matx 
de baixa anotació

A la primera part els dos equips van estar 
molt erràtics en atac i al descans es va arribar 
amb un curt 24-26 a favor dels vigatans. En 
el tercer quart la tònica va ser la mateixa i es 
va arribar al darrer quart amb 38-39 que ho 
deixava tot obert. En els darrers deu minuts 
els mataronins van intensifi car encara més 
la defensa i gràcies a un parcial del 18-8 es 
va emportar aquesta valuosa victòria que els 
allunya de la zona perillosa i els deixa situats 
en setena posició.   

Segona derrota consecutiva a casa davant un 
rival directe de l’Auto Net&Oil Boet Mataró 
que surt dels llocs de fase d’ascens després 
de perdre 86-96 davant el Mollet. 

Després de perdre la setmana anterior a casa 
davant el Barberà, els taronges no podien fallar 
a casa davant el Mollet, però els mataronins 
van notar en excés les moltes baixes que estan 
tenint en les darreres setmanes i van acabar 
perdent i cedint el bàsquet average amb els 
del Vallès.

Després d’aquest resultat el Boet Mataró 
baixa fi ns a la cinquena posició, això sí, amb 
les mateixes victòries que el Ceset de Girona i 
el Mollet que són tercer i quart respectivament. 
Amb tres victòries trobem el Barberà que és 
segon i ja molt allunyat amb 5 victòries més 
El Masnou que continua líder indiscutible del 
grup 1 de Copa Catalunya.  

El Boet surt dels 
llocs d’ascens

 A dalt no fallen

Segona jornada que perden 
davant un rival directe

PLATGES 
MATARÓ

CB              
VIC56 47

COPA CATALUNYA MASCULINA

Segona derrota seguida

PLATGES. López (7), Teresa Gómez (4), Gianna 
Woods (8), Laura Rovira (1), Núria Talavera (4) cinc 
inicial; Laia Rubio (5), Helena Esteve (3), Carol del 
Santo, Bruna Vila, Brandi Thomas (6).

MARCADOR. 13-10, 31-18, 44-34, 57-39.

Segona derrota consecutiva del femení del 
Platges que aquesta setmana va perdre 57-39 
a la pista del Bàsquet Almeda de Cornellà, un 
dels equips que encapçala la taula classifi ca-
tòria. Després d’aquesta derrota el conjunt groc 
és setè i té a tres victòries la quarta plaça, la 
darrera que dóna dret a jugar la Final a 4 de 
Copa Catalunya.

Després d’un primer quart força igualat, 
les locals es van escapar en el segon període 
marxant al descans guanyant 31-18. En el 
tercer quart les mataronines van fer un intent 
de remuntada, però en el darrer quart l’Almeda 
amb un parcial de 13-5 va sentenciar.   

Les mataronines no van poder 
davant un dels colíders

BÀSQUET 
ALMEDA

PLATGES 
MATARÓ57 39

La defensa dóna la 
victòria

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

AUTO NET&OIL 
BOET 86 96 CB           

MOLLET

DANIEL FERRER
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MATARONESA. Paco, Hassan (Omar 87’), Álex, 
Navarro (Elias 89’ ), Soufi ane (Zaka 72’ ), 
Palanco, Simon (Kiko 81’), Othman (Diego 61’ 
), Mosquera, Miguel, Manolo, Pedro.

El partit va començar amb molta inten-
sitat per part dels dos equips i als quatre 
minuts de joc Simon va assistir a Palanco 
perquè fes el primer gol del partit. Les 
ocasions s’alternaven d’àrea a àrea i en un 
servei de cantonada Miguel va aconseguir 
en el minut 33’ el 0-2. 

A la segona meitat els locals van 
sortir amb més intensitat, però les seves 
ocasions es topaven amb el porter Paco 
que va tenir una destacada actuació. En 
els últims minuts de partit el Pineda va 
tancar en el seu camp a la Mataronesa 
buscant retallar distàncies, però es va 
topar amb un equip ben plantat que no 
va donar opcions al contrari. Una setmana 
més el conjunt mataroní continua segon 
a només un punt del líder.

LLÀNTIA - EMPENTA 2-1
La Llàntia va patir més de l’esperat per 
empportar-se la victòria davant l’Empenta 
que tot jugar més d’una hora amb un 
jugador més va plantar cara fi ns al fi nal. 
Isarel Martínez va fer a la mitja hora de 
joc l’1-0 de penal. A les acaballes de la 
primera part Sergio Cobo va fer el 2-0, 
però abans del descans els de Premiuà 
van retallar diferències.

A la segona part el domini va ser local, 
però els mataronins no van sentenciar el 
partit amb un tercer gol i van patir en els 
darrers minuts per sumar aquest triomf 
que els manté en primera posició.

LIVERPOOL - TURÓ PEIRA 1-1
El LIverpool va empatar a casa davant un 
equip que la temporada passada jugava a 
Segona Catalana. En el minut 67`Llusís 
Vallverdu va avançar els mataronins, 
però poc després els barcelonins van fer 
el defi nitiu 1-1.  Els locals són dotzens 
lluny dels llocs de descens.

JUVENTUS - TIANA 0-3
El JUventus va enterrar gairebé totes les 
seves opcions de permanència després de 

FC     
PINEDA

UD MATA-
RONESA0 2

perdre a casa davant el Tiana, penúltim 
classifi cat que se situa a només un punt 
dels verds. Els mataronins tenen la per-
manència a 9 punts.  

JORNADA 23
Premià Dalt - Bufalà . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Arenys Mar - Cabrera . . . . . . . . . . . . . .2-1
LLÀNTIA - Empenta . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Pineda - MATARONESA . . . . . . . . . . .0-2
JUVENTUS - Tiana . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
LIVERPOOL - Turó Peira . . . . . . . . . . .1-1
Llavaneres - Poble Nou . . . . . . . . . . . .2-3
Cabrils - Alella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Gramenet B - Argentona . . . . . . . . . . .4-5

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA 50; MATARONE-
SA 49; Cabrils 44; Pineda, Arenys de Mar i 
Cabrera 40; Bufalà i Alella 39; Argentona 36; 
Turó Peira i LLavaneres 35; LIVERPOOL 30; 
Empenta 29; Poble NOu 26; Premià Dalt 21; 
JUVENTUS 12; Tiana 11; GRamenet B 2 .

QUARTA CATALANA
Empat inesperat del Molinos a casa da-
vant un dels equips de la zona baixa que 
fa que els mataronins només tinguin 2 
punts d’avantatge sobre el segon classifi -
cat. El Pla d’en Boet és tercer a tres punts 
del segon i a cinc del líder.  

JORNADA 21
ROCAFONDA - VALLDEMIA  . . . . . 3-3
JUVESPORT - Sant Pol B . . . . . . . . . 3-4
MOLINOS - Llavaneres B . . . . . . . . . 2-2
Canet - PLA D’EN BOET . . . . . . . . . 2-4
ATHLETIC - ILURO . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
SALESIANS - Masnou B . . . . . . . . . . 2-0
Vilassar B - Arenys B . . . . . . . . . . . . . 3-0
Susannenc - Sanvicentí . . . . . . . . suspès

CLASSIFICACIÓ. MOLINOS 49; Vilassar Dalt 
B 47; PLA D’EN BOET 44; Canet 40; Sant 
Pol B 38; Susannenc 36; Santvicentí 33; 
Arenys de Mar B 32; SALESIANS 31; ILURO 
26;  ATHLETIC 23; Masnou B 19; ROCA-
FONDA 16; Llavaneres B 14; JUVESPORT 
i VALLDEMIA 13 .

Dissabte passat es va celebrar a la loca-
litat de Piera el 6è Trofeu de l’Anoia on 
va participar el Patinatge Artístic Mataró 
competint amb els millors equips de tot 
l’estat i aconseguint quatre podis.

La mataronina Naila Illescas va quedar 
1a en categoria juvenil, Laura Quintero 
també del Patinatge Artístic Mataró va 
acabar 1a en categoria cadet, mentre 
que Desiree González va ser 2a en cate-
goria infantil i Pol Torres 3r en categoria 
cadet. Van participar també Ivet Àlvarez 
(6a cadet), Marina Quintana (12a cadet, 
Elena Martínez (5a infantil) i Meritxell 
González (10a infantil).

19è Lloc estatal de Show
El grup de Show del club mataroní va 
acabar 19è al Campionat d’Espanya 
celebrat a Saragossa     

La Llàntia i Mataronesa 
no fallen i continuen al 
capdavant

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Quatre podis del 
Patinatge Artístic Mataró 
al Trofeu de l’Anoia

PATINATGE
TROFEU ANOIA REDACCIÓ

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM
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El passat cap de setmana el CN Mataro va 
participar en la XXIII edició de la Duatló 
de Reus on estava en joc el Campionat 
de Catalunya de Duatló de clubs. Una 
competició on els equips podien portar un 
equip com a màxim de set components  
i on només es tenia en compte el temps 
dels quatre millors.

Finalment el podi es va decidir en els 
darrers quilòmetres de la cursa a peu i el 
CN Mataró va acabar tercer amb un temps  
de 4:07:23 per darrere del Fastriatlon 
que va ser segon (4:08:49) i del CN Prat 
que es va proclamar campió de Catalunya 
(4:07:23). 

Dani González 10è
En l’actuació individual hem de destacar 
de nou a Dani González que va ser el 
millor participant del CN Mataró, Gon-
zález va acabar 10è (1:02:02). També 
van tenir una actuació destacada José 
Luis Cano 15è (1:02:21), Xavier Casal 
18è (1:02:27) i Francesc Juàrez 29è 
(1:02:50). Més endarrere van arribar 
Albert Ruz 74è (1:05:47) i Oriol Farré 
96è (1:07:16).

Aquest diumenge 15 de març el CN 
Mataró participarà en la Duatló de Ban-
yoles, la més antiga de Catalunya i prova 
puntuable per a la Lliga Catalana.   

El CN Mataró tercer al Campionat de 
Catalunya de Duatló de clubs

TRIATLÓ
CAMPIOANT DE CATALUNYA DE DUATLÓ REDACCIÓ

GONZÁLEZ, CANO I CASAL VAN SER ELS PRIMERS TRES MATARONINS SARA DORDA

Sara Dorda 
subcampiona d’Espanya  
juvenil en 400 metres

ATLETISME
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ

Sara Dorda, la mataronina ara a l’AA Cata-
lunya, va quedar subcampiona d’Espanya 
juvenil en pista coberta en la prova dels 
400 metres en el campionat celebrat a 
València, amb un temps de 56.58.

Títol estatal veterans M45 
Emma Olasz (GA Lluïsos) va quedar 
campiona d’Espanya en veterans M45 
en la prova de pentatló.

Aina Rabadan campiona de 
Catalunya
El passat dissabte dia 7 Aina Rabadan 
(CA Laietània) va quedar campiona de 
Catalunya de combinades en Categoria 
Infantil, amb 2205 punts, aconseguint un 
concurs gairebé perfecte guanyant dues 
proves, fent un tercer i un quart, de les 
4 proves que constitueixen el tetratló.   

El passat cap de setmana es va celebrar 
a Barcelona el Campionat de Catalunya 
de Taekwondo infantil i adult de tècnica, 
on hi va participar el gimnàs mataroní 
del CD Tonbal aconseguint 11 medalles.

Els alumnes del mestre Toni Moreno 
van aconseguir 5 medalles el Campionat 
Infantil. Oscar Duran (cadet) es va penjar 
l’or i Oscar Montoro (cadet), Carolina 
Muñoz (cadet), Immanol Martin (aleví) 
i Carla Bernaola (aleví) es van penjar la 
medalla de bronze. Esmentar que el CD 
Tonbal amb aquestes cinc medalles va ser 

l’escola de Catalunya que va aconseguir 
més medalles. 

En el Campionat de Catalunya Adult 
el CD Tonbal es va penjar sis medalles, 
tres d’or de Marta Calzada (júnior), Hèctor 
Poza (cadet) i Toni Moreno (master 1), 
dues de plata de Jaume Belles (master 2) 
i Sandra López-Josemi Prieto en parelles i 
una medalla de bronze que va aconseguir 
Sandra López (sènior 2), Aroa Rodríguez 
(sènior 1) va ser 6a. Destacar que Héctor 
Poza amb aquest ja acumula 5 títols de 
Catalunya consecutius.      

Onze medalles del CD Tonbal al Campionat 
de Catalunya de Taekwondo de tècnica

TAEKWONDO
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

Miguel Rodríguez 
campió de Catalunya de 
Bàdminton

BÀDMINTON
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El passat mes de febrer a Viladecans es 
va celebrar el Campionat de Catalunya 
sub-15 de bàdminton que es va emportar 
el CB Granollers.

A les fi les del campió hi va jugar el 
mataroní Miguel Rodríguez Latorre,  ac-
tual número 7 del rànquing català i que 
entrena amb l’anglès Ben Caldwell al 
centre d’alt rendiment de Catalunya.      
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RANGE ROVER EVOQUE

NOMÉS CAL UNA MIRADA

Consum combinat (l/100 km) 5,0. Emissions de CO2 (g/km) 133.
Range Rover Evoque Pure 5 Portes eD4 4x2 des de 31.600 €. P.V.P. (IVA, transport, descompte promocional, aportació de FGA 
CAPITAL SPAIN, EFC, SAU i impost de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant 
això, el tipus aplicable a l’IEMDT pot variar en funció de la Comunitat Autònoma de residència. Preu promocionat per a unitats 
fnançades amb FGA Capital Spain EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim a fnançar de 19.000 €, a un 
termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. El vehicle mostrat no correspon al de l’oferta. Oferta vàlida per a 
unitats disponibles fns a fnal d’estoc. Prova realitzada en circuit tancat per professionals.

DES DE 31.600 €
I per 2.500 € més, emporta’t aquest equipament addicional: Park Assist, 
navegador Premium, pantalla tàctil en color de 8", sensor davanter d’aparcament, 
llandes d’aliatge de 18”, equip de so Meridian Hi-Line de 380W, 11 altaveus i 
doble connexió USB, seients de pell, reposabraços de darrera, iluminació interior 
ambient configurable.

Land Motors
Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida
CABRERA DE MAR
Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4
Concessionari Oficial Land Rover
Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15)
GRANOLLERS
Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Chappie 

Fuerza mayor

Samba

Kingsman: Agente secreto

No llores vuela

El francotirador

50 sombras de Grey

El gran hotel

Noche en el museo

Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?

Los pingüinos de Madagascar

16:00   18:00   18:10   22:30   22:40

16:00   18:00   20:15   22:30

16:00   18:00   18:15   20:15   20:30   22:30   22:45

18:20

16:00   18:00   20:15   22:30

16:00   18:00   20:10   20:20

20:20   20:35   22:35   22:45

18:00   20:15   22:30

16:00   18:00   20:15   22:30

16:00   18:00   20:15   22:30

16:00   18:00 

Cinesa Mataró Parc

Paddington

The imitation game

Ex-Machina

12:10   16:00   17:50

[dll.-dmc.] 18:00 

[dv.+dll.-dmc.] 16:00   18:10   20:25        19:15  01:00

902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Golfes: Les sessions a partir de les 00.00   Matinals: Les sessions abans de les 13.00 · Estrena  · En verd: sessió 3D · En vermell: Dis., diu. i festius

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Camino a la escuela

Big eyes

18:00 (14 i 16 març)       20:15 (15 març)

20:15 (14 i 16 març)       18:00 (15 març)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

Cinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Puro vicio 

Chappie 

La conspiración de noviembre 

Perdiendo el Norte

En tercera persona

Selma

El libro de la vida

Annie

Samba

Kingsman: Agente secreto

La mujer de negro

El francotirador

50 sombras de Grey

Bob esponja

Into the woods

La teoría del todo

Big Hero 6

La isla mínima

Birdman

16:30   19:20   22:10   00:15

12:15   17:00   19:30   22:00   00:30

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

12:00   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

16:30   22:25
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12:15   17:15

       16:00   18:05

12:10   17:00   19:20   19:30   22:00   00:30

12:00   16:40   19:25   22:10   00:40

20:20   01:00

12:00   16:30   19:15   22:00   00:40

12:00   17:00   19:40   22:20   01:00

12:15     [ds.] 16:00   18:10        [diu.] 16:00
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22:40

12:15   17:00

[dv.+dll.-dmc.] 16:00                 01:00
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[Continua]

GRAELLA INCLOSA
5€5€ 3€3€
ADULTSADULTS NENSNENS

MERENDERO
INDOOR

MERENDERO
INDOOR

MATARÓMATARÓ

C/ Serra i Moret 29
(Pla d’en Boet) Mataró

M 645 211 323
merenderoindoormataro@gmail.com
   Merendero Indoor Mataró 

SERVEI DE BAR
VENDA DE BEGUDES I LLENYA
SALA DE JOCS:
Billar, futbolí, dards, pintball
MENJADORS COMUNS I PRIVATS:
Interior i exterior
FÀCIL APARCAMENT
PREUS ESPECIALS PER A GRUPS:
Famílies, aniversaris, comiats...
CARN I CALÇOTS PER ENCÀRREC

NEIX UN NOU ESPAI D'ESBARJO ON PODRÀS FER LES TEVES BBQ, 
CALÇOTADES I FESTES AL BERENADOR INDOOR DE LA CIUTAT

cinemes horaris 1666.indd   1 11/3/15   17:58



De quina coneguda saga 
s’encarregarà el director Neill 
Blomkamp?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1664
‘Bill Weasley’

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
Marta Carcole Benitez,
Txell Pañella Montlleo.

Dret a vot

Recreació d’un episodi històric de la 
lluita pels drets civils de la població 
afroamericana a la dècada dels 60. 
Els fets descrits passaran a engreixar 
un nodrit cos de fi lms comercials i 
populars sobre la causa negre que 
trobaria en l’oscaritzada ‘12 anys 
d’esclavatge’ d’Steve McQueen un 
dels seus exponents d’èxit més re-
cent. La pel·lícula d’Ava Duvernay, 
que arribava als Oscar optant a una 
estatueta a millor pel·lícula, aconse-
guiria fi nalment millor cançó.

La pel·lícula s’obre amb els pre-
paratius de la cerimònia d’entrega 
del Nobel de la Pau a Martin Luther 
King el 1964 per passar a descriure 
l’acció empresa pel líder negre a la 
població de Selma per reclamar el 
dret a vot per la comunitat margi-
nada afroamericana al llarg de l’any 
1965. La pel·lícula aprofundeix 

SELMA. AVA DUVARNEY. USA. 2015
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1666
DEL 13 AL 19 DE MARÇ DE 2015 

en els dubtes i la determinació de 
l’heroic reverend Luther King sot-
mès a pressió, i s’apunta també a 
les desavinences internes dins del 
bloc pel dret a decidir per culpa 
de les posicions més radicalitzades 
dels partidaris de Malcolm X. La 
campanya de Selma va tenir una 
nova embranzida amb la marxa entre 
Selma i Montgomery, amb una gran 
cobertura periodística.

Un fi lm de caire històric i biogràfi c 
proper al registre documental, en la 
descripció cronològica dels fets i el 
registre dels seus personatges prin-
cipals, que no cal dir que adquireix 
un inestimable valor testimonial. 
Crònica d’un temps i d’un país 
que pot ajudar com a crit d’alerta 
davant la pervivència de certs tics 
segregacionistes o racistes en la 
societat actual.
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Les estrenes
Chappie

Segrestat per dos criminals durant 
la seva creació, Chappie -un robot 
amb sentiments- es converteix en el 
“fi ll” adoptiu d’una estranya família 
disfuncional.
Direcció: Neill Blomkamp
Intèrprets: Sharlto Copley, Dev Patel, 
Hugh Jackman, Sigourney Weaver.
120min

Selma

La lluita del polític i activista Martin 
Luther King Jr. en defensa dels drets 
civils i la marxa des de Selma a 
Montgomery, a Alabama, l’any 65 i 
que va portar el president Johnson a 
aprovar la llei del dret a vot dels ciu-
tadans de color.
Direcció: Ava DuVernay
Intèrprets: David Oyelowo, Tom 
Wilkinson, Tim Roth
123min

La conspiración de noviembre

Un veterà i perillós ex-agent de la 
CIA gaudeix d’unes vacances a Suïs-
sa. De cop, l’agència li reclama una 
última missió: protegir una dona, 
testimoni clau.
Direcció: Roger Donaldson
Intèrprets: Pierce Brosnan, Luke 
Bracey, Olga Kurylenko.
108min

Perdiendo el norte

Dos joves amb formació universi-
tària, cansats de no tenir feina ni 
futur, decideixen emigrar a Alemanya 
seguint el cant de sirena d’un progra-
ma de televisió sobre espanyols que 
han triomfat allà.
Direcció: Nacho G.Velilla
Intèrprets: Blanca Suárez, Julián 
López, Yon González, José Sacristán

Puro vicio

Als anys 70, un peculiar detectiu 
privat de Los Ángeles ha d’ajudar la 
seva ex, una ‘femme fatale’ a trobar 
el seu amant desaparegut, un mag-
nat que volia tornar a la societat tot 
el que havia espoliat.
Direcció: Paul Thomas Anderson
Intèrprets: Joaquin Phoenix, Josh 
Brolin, Katherine Waterston, Owen 
Wilson.

En tercera persona

Tres històries d’amor paral·leles a 
Nova York, París i Roma. Un escrip-
tor separat i la seva amant, els pares 
d’un nen mort i un empresari que 
participa a l’alliberament de la fi lla 
de la noia de la que s’ha enamorat.
Direcció: Paul Haggis
Intèrprets: Liam Neeson, Mila Kunis, 
Adrien Brody, Olivia Wilde, James 
Franco
137min
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Portobello
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: ANNA ALUART

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Poca gent hi ha a qui no agradi degus-
tar una bona pizza, feta de la forma 
artesanal i tradicional, però a l’hora de 
la veritat hi ha pocs llocs on la facin 
com manen els cànons i que tinguin 
qualitat. Els propietaris del Portobello, 
apassionats de la pizza, es van adonar 
d’aquesta circumstància, i per això es 
van decidir a engegar un innovador 
projecte personal, l’Escola Professio-
nal de Pizzeros, pionera a Catalunya i 
reconeguda per la Federació Italiana 
de Pizzaioli (FIP), amb un curs de 80 
hores que a més del títol homologat 
per la mateixa FIP, dóna una prepara-
ció excel·lent per entrar al món laboral, 
i de fet amb la seva borsa de treball 
ens garanteixen la feina un cop aca-
bada la formació. I és que per fer una 
bona pizza s’han de tenir en compte 
molts elements, com la química i la 
física del producte o la durada i els 
temps de fermentació, i això només ho 
podem aprendre i perfeccionar com cal 

al Portobello, així com l’art de forne-
jar una pizza de forma uniforme, com 
un mestre, en un forn de llenya, amb 
habilitat i passió. Un “pizzer” és un 
artista, un xef en la seva especialitat, 
i al Portobello tenen els millors xefs 
de la pizza.

Al seu acollidor local, ubicat a la 
zona de les pizzeries del Port i amb 
les millors vistes al mar, a més de 
poder-hi menjar una pizza excel·lent, 
podem degustar algun dels seus plats 
de cuina tradicional italiana amb tocs 
mediterranis, amb una pinzellada mo-
derna en la presentació dels plats. A 
la seva carta hi podem triar entre una 
varietat de més de 50 pizzes, des de 
les més tradicionals a les especials, 
com la “Perla di Portobello”, una 
pizza de doble massa farcida amb 
tomàquet, mozzarella, xampinyons, 
ceba, ou dur, ruca i encenalls de par-
mesà. Però més enllà de la pizza hi ha 
molta teca a la seva cuina, una gran 

varietat d’amanides, entrants com el 
“Provolone origanato”, fos al forn de 
llenya, pastes de primera com els “Lu-
nette di foie de canard”, la “Lasagne 
di la Nonna”, que té molt d’èxit, o els 
sorprenents “Tagliatelle a la Parmig-
giana” amb pera i nous, que s’acaben 
de fer davant del comensal, dins d’una 
peça sencera de formatge Parmesà. Un 
dels seus plats estrella és el “Risotto 
e funghi”, i per altra banda també fan 
carns a la llosa, portant a la taula una 
pedra escalfada al forn de llenya de 
manera que el client es fa l’entrecot, 
el filet de vedella, el filet de cérvol o 
el magret d’ànec al seu gust. Tenen 
un magnífic menú diari de dilluns a 
diumenge al migdia a 12,50€ amb tot 
inclòs, fins i tot les seves postres ca-
solanes, i un altre menú de pizza que 
funciona de dilluns a divendres tant al 
migdia com a la nit per 10€. Primera 
hora de pàrquing gratuïta, i les se-
güents a tan sols 60 cèntims l’hora  
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Portobello

Part alta del Port de Mataró,
amb vistes al mar.
Tel. 93 796 39 49
Obert de dilluns a diumenge,
de 12h a 16:30h i de 19h a 00h.

www.portobellomataroport.com
portobellomataroport@gmail.com
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Pastís de carabassa amb cobertura de Mascarpone a 
l’aroma de cítrics

Preparació: Barregem els ous, el 
sucre i l’oli. Seguidament afegim 
la farina, la sal i el llevat, barrejant 
bé fins a aconseguir una pasta ho-
mogènia, afegint la carabassa i les 

nous al final. Fornegem a 180ºC 
durant 30/40 minuts. Seguida-
ment batem el formatge amb el 
sucre i les ratlladures, i cobrim el 
pastís amb la barreja.

Vi recomanat

Un Vipra Rosa 
Umbria del 2012, 
de Bigi, un vi negre 
i rosat de la regió 
italiana d’Umbria.

Ingredients

- 3 ous
- 1/2 got d’oli
- 120 gr. de sucre
- 150 gr. de farina
- llevat i sal
- 250 gr. de carabassa ratllada
- anous
  Per a la cobertura: 
- 200 gr. de Mascarpone
- 60 gr. de sucre “glass”
- ratlladura de llimona i taronja

Perla de Portobello Pizza TronchettoMelanzane alla Parmigiana
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El Cau Grillat reobre al Carrer 
d’en Pujol, encara més cèntric

RESTAURANTS
NOTÍCIA

REDACCIÓ

publicitatpublicitat

Dos mesos després de tancar les 
portes al seu antic local a la Baixada 
de les Escaletes, El Cau Grillat ja ha 
reobert al Carrer d’en Pujol, encara 
més al rovell de l’ou. La seva nova 
ubicació, a tocar de la Riera, permet 
a un nom amb fama i història entre 
els restaurants del Centre de Mataró 
aterrar en un dels carrers més efer-
vescents des del punt de vista de 
l’oferta gastronòmica.

El Cau Grillat tanca el cicle de les 
Escaletes –al local on s’ubicava fa 
setmanes que hi trobem la Pizzeria 

Lluís– i n’obre un marcat per una 
major especialització de la carta però 
l’aposta de sempre per cuina feta 
amb productes de primera qualitat 
i a l’abast de totes les butxaques. 
El nou local, molt acollidor, torna a 
posar el Cau a les travesses de les 
millors tries per un àpat en parella, 
grup, família. El nou menjador té 
capacitat per a 42 comensals i té la 
cuina vista des de la qual s’elaboren 
les especialitats de la casa. El nom 
de Cau Grillat prové d’un grup de 
joves que a mitjans del segle XX es 

reunien a les Escaletes. Tenien un 
himne i tot. Ara el local manté imat-
ge, nom i herència però especialitza 
encara més la seva cuina.

Pizzes, creps i coques
La nova carta del Cau Grillat consa-
gra l’aposta per les pizzes, les creps 
i les coques. Són l’autèntica espe-
cialitat del restaurant i la raó per 
la qual sovint el qui hi va repeteix. 
Una carta de postres pròpia, pastes i 
amanides completen l’oferta d’un lo-
cal que arrela fort al seu nou carrer.
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El local manté els seus trets històrics i 
l’aposta per les coques, pizzes i creps
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  EL CAU GRILLAT ESTÀ OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE, EN SERVEIS DE MIGDIA A NIT AMB L’ÚNICA EXCEPCIÓ DEL 
DIUMENGE AL MIGDIA. ES RECOMANA FER RESERVES, SOBRETOT A LA NIT, AL TELÈFON 937 41 04 74.
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L’Ingress és un joc de Google gratuït 
per a mòbils Android i iPhone –tot i 
que durant anys no era compatible 
amb els mòbils de la companyia de 
la poma– que funciona amb reali-
tat augmentada; o sigui, que passa 
realment als carrers, per jugar-hi cal 
trepitjar asfalt. No és un videojoc 
de sofà. La fi lial del gegant infor-
màtic Niantic Labs va concebre un 

joc que enganxa i divideix els seus 
practicants en dos equips. Es tracta 
que els jugadors amb els seus mò-
bils, prenguin el control d’una sèrie 
de portals que van apareixent en 
llocs públics com ara monuments, 
biblioteques, parcs... i per on es 
fi ltra l’anomenada “matèria XM”. 
Presumptament, podrien servir per 
permetre l’arribada d’uns éssers 

SOCIETAT
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: CUGAT COMAS

El món es divideix entre terreny en mans de dos equips 
que competeixen pels “portals” que hi ha distribuïts i per 
crear espais de domini propi. Cada equip va associat a un 
color, el blau i el verd, la resistència i els il·luminats. No és 
cap història de fi cció sinó la base lògica –eminentment 
fantasiosa– sobre la que se sustenta un joc de geo-localització 
en temps real amb milers de jugadors a nivell mundial –des 
de principiants curiosos a experts dedicats– i que, òbviament, 
també ha guanyat molts adeptes a Mataró. Com s’hi juga?  

www.totmataro.cat/reportatge
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alienígenes que els uns veuen bons 
i els altres invasors.

Verds contra blaus

Els bàndols s’enfronten creant àrees 
entre tres portals dins de les quals 
prenen el domini de les ments dels 
que s’hi troben. Per fer-ho han de 
caminar d’un portal a l’altre, aple-
gar una sèrie d’objectes i “tombar” 
o “petar” els portals de l’adversari. 
Ingress -que és en anglès- fa anar 
els jugadors d’una banda a l’altra 
de la seva ciutat i, fi ns i tot, a vi-
sitar llocs on mai abans no havien 
posat els peus. Així s’han arribat a 
donar concentracions de jugadors 
en missions organitzades, viatges 
ad hoc per jugar i conquerir nous 
territoris o fi ns i tot alguna de les 
denominades “anomalies” com la 
que fa poques setmanes va 
reunir més de 2.000 jugadors 

Cada cop més gent juga a Ingress, un joc de realitat augmentada de Google en què dos 
bàndols competeixen per tenir terreny dominat

Mataró,  
territori “il·luminat”
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a Barcelona. La comunitat mataro-
nina que juga a l’Ingress ha crescut 
exponencialment des dels primers 
jugadors del joc. Fa dos anys a Ma-
taró hi havia vuit portals i menys de 
cinc jugadors. Avui n’hi ha 200 i la 
competència entre zones de domini 
d’un i altre equip s’entén no només 
en clau de ciutat sinó també entre 
territoris. Perquè s’entengui: Mataró 
és una zona on quasi sempre do-
minen els il·luminats, els “verds”. 
Per contra el Vallès o el Maresme 
nord són zones de domini resistent 
o blau. La competència s’estableix 
entre els dos equips i hi ha classi-
fi cacions comparatives cada cert 
temps a cada àrea de joc i també a 
escala mundial.

L’Ingress s’ha convertit en la 
motivació, la pastanaga que fa 
moure’s els seus jugadors. Armats 
simplement amb un Smartphone 
i depenent de la seva dedicació i 
mèrits dins el joc, els “verds” o els 
“blaus” juguen a un joc que també 
compta amb detractors entre els qui 
consideren que és un experiment de 
control de Google sobre les perso-
nes. “Sí, ho saben tot de tu, saben 
on ets, què fas, com et mous però 
això no només a partir del joc, Goo-

gle ens controla els moviments i ens 
coneix des d’un correu electrònic i 
també se’ns controla per xarxes so-
cials o connexions des del mòbil”, 
explica Jordi Sala. Ell va ser un dels 
primers jugadors d’Ingress a Mata-
ró i n’és un expert practicant fi ns 
al punt de tenir el nivell 15 de 16 
que, com a màxim, poden arribar 
els practicants. “Infl ueix en el nivell 
que tens les armes i claus que hagis 
pogut anar agafant, els portals que 
hagis pogut petar i el temps que hi 
dediquis”, explica.

Joc a temps i en territori real

El joc es basa en la cartografi a de 
Google Maps i necessita accedir 
al GPS del telèfon. I és un expert 
“cremador” de bateries de mòbil 
dels seus practicants més experts. 
Hi ha una organització de les dues 
comunitats, il·luminats i resistència, 
a nivell català que es coordinen i 

sovint hi ha accions que busquen 
maximitzar el guany territorial. Més 
punts valen les àrees compreses 
dins d’una triangulació d’un dels 
equips com més habitants hi visquin 
dins. Per això és a la trama urbana 
on la disputa pels “portals” és més 
intensa. El jugador camina i visita 
portals –a Mataró cada dia n’hi ha 
més, n’hi ha prou amb què un ju-
gador proposi un lloc idiosincràtic o 
especial i que el propi joc el validi– i 
davant de cada portal s’accedeix a 
una realitat paral·lela amagada als 
ulls dels vianants. Hi ha moments 
del dia, doncs, que mentre un ma-
taroní entra a les ofi cines del Tot 
Mataró al seu costat hi té un juga-
dor d’Ingress que busca “petar” el 
portal, en mans de l’equip enemic, 
que hi ha a la Plaça de Can Xam-
mar. I és més complicat perquè 
cada portal té fi ns a vuit nodes que 
requeriran de la coordinació de més 
d’un membre de la mateixa comu-
nitat perquè esdevingui un punt de 
domini d’aquell equip.

Els portals

Mataró, doncs, sense que la majoria 
de mataronins se n’hagi adonat, està 
ple de portals. I com la capital del 

El joc reforça el 
“control” de Google 
sobre els practicants, 
permanentment 
connectats
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Maresme, tot el territori mundial, a 
tots els continents. Cada portal té 8 
caselles, 8 racionadors d’armes, es-
cuts o energia que per poder adquirir 
has d’estar a menys de 30 metres. 
Les àrees de domini d’un equip 
es fan establint connexions entre 
aquests portals, triangulant. “Hi 
ha una classifi cació internacional a 
temps real, que sovint és dominada 
pels blaus perquè hi ha molts més 
jugadors mundialment i també hi ha 
classifi cacions regionals. Cada 5 ho-
res s’estableix quin dels dos equips 
està guanyant segons les àrees de 
domini que hagin establert”, explica 
Sala. Coordinar-se entre els jugadors 
proporciona més possibilitats d’èxit 
i abast per la pròpia acció.

La mitjana d’edat de jugadors 
d’Ingress se situa al voltant dels 30 
anys, tot i que Sala explica que “et 
sorprèn veure quin tipus de gent hi 
juga”. A través del mateix joc, que té 
una dimensió de xarxa social o amb 
les comunitat de jugadors organitza-
des –aquí a Catalunya, per exemple, 
amb webs especials dels verds i els 
blaus catalans– els jugadors acaben 
coneixent-se i relacionant-se entre 
si. D’aquesta manera, i a través de 
les pròpies pàgines webs o grups de 

WhatsApp o Telegram es coordinen 
els equips d’un mateix territori per 
dur a terme accions a favor dels in-
teressos d’il·luminats o resistents.

La Plaça de la Brisa, el Sant Se-
bastià o l’estàtua Inici de Vol de 
Perecoll al TecnoCampus van ser un 
dels primers portals mataronins que 
es podien “conquerir” o “petar” –si 

Vocabulari bàsic d’Ingress

 
- I·luminats: l’equip verd, els extraterrestres.

- La resistència: l’equip blau, els humans.

- Matèria XM: L’energia que es disputen.

- “Petar” portals: conquerir-los a l’altre equip.

- Hack: obtenir les armes o recursos d’un portal.

- Fer links: crear una connexió entre dos portals.

- Àrees: territori dominat entre tres punts.

- Missions: recorreguts tancats entre portals.

- Anomalies: convocatòries de disputa directa.

són de domini de l’altre equip– des 
de fa dos anys.

Aquell que no juga a Ingress 
acostuma a percebre al conegut 
que veu enganxat al mòbil i pen-
dent dels portals com una cosa força 
estranya. Però el cert és que el joc 
és molt complet i enganxa a molts 
practicants. A Mataró entre els que 
hi juguen activament i els que ja no 
hi fan superen el centenar de per-
sones. Entre elles i, de moment, el 
domini sembla quasi sempre dels 
il·luminats de color verd. Però si un 
lector vol començar a jugar, podrà 
ajudar a uns o altres a guanyar. A 
Mataró, Catalunya o al món. 

Les comunitats de cada 
equip es coordinen per 
dur a terme missions 
que els facin guanyar 
terreny o recursos
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El primer tinent d’alcalde, Joaquim 
Fernàndez, i el president del Tecno-
Campus, Miquel Rey, van inaugurar 
la setmana passada la nova Ofi cina 
Mataró Empresa (OME), situada al 
TecnoCampus i des d’on els em-
presaris i emprenedors poden fer 
tots els tràmits per posar en marxa, 
fer progressar o internacionalitzar 
el seu negoci. El projecte compta 
amb la participació de la Cambra 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Finestra única per als 
empresaris i emprenedors

1

de Comerç, la PIMEC, la FAGEM i 
CETEMMSA i el suport de la Dipu-
tació de Barcelona. Tant la Cambra 
com les patronals disposen d’espais 
específi cs en el marc de l’Ofi cina 
Mataró Empresa, que està situada a 
la planta baixa de la torre TCM2 del 
TecnoCampus (avinguda d’Ernest 
Lluch, 32). Gràcies al suport de 
les entitats empresarials, i als ser-
veis propis del TecnoCampus, s’ha 

aconseguit que l’empresari trobi en 
un sol espai els següents serveis:

1. Assessorament: Assessorament 
i acompanyament personalitzat en 
totes les etapes d’un projecte em-
presarial: des de la idea de negoci i 
la seva planifi cació, a la constitució 
de l’empresa i posterior impuls per 
al seu creixement i consolidació.

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com

www.netbrill.cat · 937 996 261 · Caminet, 15 de Mataró

SERVEIS DE NETEJA INTEGRALS
Indústria · Oficines · Comerços · Comunitats · Domèstics

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings

tot empenta 1,2 1666.indd   2 11/3/15   15:59
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L’Ofi cina Mataró 
Empresa s’ubica 
a la torre 2 del 
TecnoCampus 

2. Tramitació: Informació, asses-
sorament i tràmits relacionats amb 
l’activitat empresarial: tràmits muni-
cipals (llicències i taxes), certifi cats 
digitals, tràmits de comerç exterior i 
tràmits per a la constitució de noves 
empreses.

3. Programes: Accions d’impuls 
vinculades a la dinamització de clús-
ters empresarials, com ara el sector 
tèxtil, el de noves tecnologies o el 
sector marítim, amb col·laboració 
pública i privada o programes 
d’impuls específi cs per al creixe-

ment empresarial.

4. Formació: Cursos i càpsules 
formatives per satisfer les neces-
sitats de formació de les persones 
i les organitzacions. Des de for-
mació permanent amb programes 
de màster i postgrau fi ns a cursos 
d’especialització i Formació Con-
tínua.

5. Finançament: contacte directe 
amb les fonts de fi nançament tant 
públic com privat, pensat per activar 
i accelerar l’ecosistema empresarial.

6. Esdeveniments, congressos i 
fi res: Organització de jornades de 
networking, congressos, fòrums 
d’inversió, fi res o trobades secto-
rials.

7. Malgrat la centralització de tots 
aquests serveis al TecnoCampus, 
els tràmits municipals relacionats 
amb les llicències es podran con-
tinuar fent fi ns a fi nal d’any també 
a l’edifi ci de Vidre (carrer de Pablo 
Iglesias, 63). L’horari de l’ofi cina és 
de 9 a 14 h i de 16 a 18 h (diven-
dres, de 8 a 15 h).
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Tot i la curta trajectòria, l’Escola de 
Fotografi a DigiFoto, està oferint un 
ampli ventall formatiu. La novetat 
d’aquest trimestre és la posta en 
marxa del curs de “Fotoreportatge 
contemporani”, amb el col·lectiu 
Calle35, que comença el dia 17 de 
març amb una durada de 56 hores. 
El centre d’activitats i formació 
fotogràfi ca, situat al 283-285 de 
l’Avinguda Maresme, segueix pro-
gramant, a més, exposicions. La 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

DigiFoto - Escola 
de Fotografi a...i 
molt més 

3

pròxima inauguració serà el dia 20 
de març a les 20:00h del vespre, 
amb una exposició anomenada 
“Night shots”, dedicada a les foto-
grafi es nocturnes.

DigiFoto aposta ara per altres tipus 
d’oferta formativa relacionada amb 
la fotografi a. D’aquesta manera, de 
cara a aquesta pròxima Setmana 
Santa, el centre ha organitzat un 
“Viatje fotogràfi c al Marroc”, amb 

la col·laboració de Katxima Viat-
ges. Durant una setmana, del 27 de 
març al 3 d’abril, la proposta inclou 
els vols d’anada i tornada, estada a 
Marràqueix i visites com la ruta de 
les mil kasbahs o al desert d’Erg 
Chebbi. Prèviament al viatge, a les 
instal·lacions mataronines hi haurà 
una sessió preparatòria i, al llarg 
de tota l’estada, sessions diàries, 
a més de disponibilitat total dels 
professionals.
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Els solars com a oportunitat 
Darrere el nom d’Iluro Hogar hi 
ha dos socis, Juan Manuel Pérez i 
José Fuentes, amb més de 30 anys 
d’experiència en l’àmbit immobi-
liari. Ofereixen serveis immobiliaris 
integrals en l’àmbit de la promoció 
i la compra-venda especialitzats 
en obra nova. En un moment en 
què el sector sembla recuperar-se 
a poc a poc, és important confi ar 
en empreses amb experiència. Ilu-
ro Hogar reuneix el bagatge amb el 
nou impuls d’un projecte empresa-
rial recent i dos emprenedors amb 

moltes ganes de ser útils a tots els 
maresmencs que confi ïn en ells.

Especialitzats en solars
Si hi ha un àmbit del sector immo-
biliari en el qual cal confi ar en Iluro 
Hogar i els seus serveis, per especia-
litzats, aquest és en la compra-venda 
de solars, pels quals han habilitat un 
departament especialitzat. En un 
moment en què el parc immobiliari 
es basa en molts casos en nous pro-
jectes sobre antigues fi nques, Iluro 
Hogar ofereix estudis de viabilitat i 
explotació econòmica sobre solars, 

sense cost pel propietari, a més 
de la comercialització dels pisos o 
immobles que s’hi puguin edifi car. 
Així, qualsevol propietat ja vella pot 
ser tassada i valorada per aquest de-
partament de solars de manera que 
la fi nca d’una casa antiga en desús 
es converteix, gràcies a Iluro Hogar, 
en una oportunitat de negoci per a 
aquella família que l’ha heretat. El 
coneixement que tenen els dos so-
cis del territori i del sector permet al 
client maximitzar els seus benefi cis 
en qualsevol operació de compra-
venda o permuta urbanística.

• Compra-venta
• Alquileres
• Certificádos energéticos
• Cédula de habitabilidad
• Reformas
• Seguros
• Gestión de herencias
• Reestructuración de deudas
• Accidentes de tráfico

C/ MAJOR 12, MATARÓ
937 039 898 / 606 444 560 / 687 989 812

info@ilurohogar.com

INCORPORE SU VIVIENDA EN NUESTRA 
BOLSA DE VENTA Y ALQUILER

50% DTO. EN SU CÉLULA DE HABITABILIDAD
Y CERTIFICADO ENERGÉTICO
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

VENC CADIRA SALVAESCALES nova ideal 
persones amb mobilitat reduïda. Oca-
sió. Tlf.: 660.081.979 
VENC TECLAT YAMAHA PSR.910. 900€. 
656.440.022 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
EMPRESA CATALANA DE gestions espor-
tives, esta interessada en la compra 
d’abonaments pel partit del proper 
mes de març Barcelona - R.Madrid. 
Gestionem els seus seients i li oferim 
serietat, garantia i molt bon preu. In-
teressats Mòbil 650.183.496. També 
WhatsApp 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o 
garajes, locales, pequeños solares, etc. 
No importa estado. Buscamos cualquier 
sup. edifi cable para promoción de vi-
viendas. Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad 
y discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
SE VENDE ‘XIRINGUITO’ de playa en 
Mataró. Condiciones interesantes. 
630.500.762
CAMBIO PLANTA BAJA en Mataró por 
casa en los alrededores. Interesados. 
664.487.964

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES  a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró 
10x3,5 (190€). 609.873.666
LLOGO HABITACIÓ 687.308.170
ALQUILO HABITACIÓN 687.308.170
ALQUILO LOCAL 100M. Semi-industrial. 
Zona Rocablanca. 650.870.557

CERDANYOLA. Piso tipo loft con altillo 
con 2h. cocina americana de diseño, 
baño amplio con ducha, económico, 
380€. 651.862.517
CERDANYOLA. Piso segundo, 4h. baño 
y aseo, amplio salón comedor, cocina 
offi ce con salida a galería, balcón, es-
quinero, 470€. 626.529.009
CERDANYOLA. Local de 78m2. ideal 
cualquier actividad, económico, 250€. 
626.529.009
AV. GATASSA. Local comercial, antes 
carnicería, 400€. 626.529.009
LA ROCA DEL VALLES-Granollers Piso 
semi-nuevo, tipo duplex, amplio sa-
lón con cocina americana con salida 
a balcón, 2h. más estudio con salida 
a terraza de 25m2. baño completo, 
parking, 550€. 651.862.517
ALQUILO BAJO 120M2 con terreno. Ur-
banización Can Cabot. 615.170.534 
ALQUILO ESTUDIO amueblado con 
terreno. 400€ . Cerca Argentona. 
615.170.534 
ALQUILO HABITACIONES. 722.324.274 
ALQUILO LOCAL ROCABLANCA. 180m2. 
93.536.01.75 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893

TREBALL

SEÑORA RESPONSABLE de confi anza. Se 
ofrece para limpieza, cuidado de niños. 
Coche. Referencias. 665.040.919 
S’OFEREIX NOI PER treballar d’ajudant 
de cuina i rentaplats amb experiència. 
602.398.478 
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA trabajo. 
Experiencia. 650.870.557 
CHICA RESPONSABLE BUSCA trabajo 
interna. 632.146.400 
BUSCO TRABAJO cuidado personas ma-
yores noches. 688.295.230 
C U I D O  A N C I A N O S  I N T E R I N A . 
639.594.661 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
SEÑORA BUSCA TRABAJO. Cualquier 
cosa 7€/h. 603.895.636 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores. 
Día o noche. 600.655.639 
SOCIO-SANITARIA TITULADA. Cuida-
do dependientes, mayores, niños. 
634.620.411 
SE OFRECE CHICA para cuidado perso-
nas mayores, canguro, tareas del hogar. 
Disponibilidad total. 634.100.822 

 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

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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SEÑORA CUIDA PERSONAS mayores. 
647.699.638 
PELUQUERA DE SEÑORAS domicilio. 
635.854.463 (tardes) 
SENYORA CATALANA CUIDA perso-
nes grans (15 anys experiència). 
616.300.800 
NOIA ESTUDIANT BATXILLERAT, s’ofereix 
per cangurar i fer reforç a nens de 
primària amb experiència d’anglès. 
Només a Llavaneres. 659.158.624 
SE PRECISA CORTADORA que sepa plan-
char poner transfers y llevar máquina 
de coser. Enviar cv: comercial@paco-
garciaprendas.com

CLASSES

ANGLÈS, CATALÀ, CASTELLÀ. Tots els 
nivells. 625.197.718 
LICENCIADO EN FÍSICA. 10 años de ex-
periencia. Clases de mates, física y 
electrónica desde ESO a Universidad. 
Tlf. 690.883.414 
BATERIA: CLASES PARTICULARES. 
656.441.571 

PROFESSIONALS

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

TREBALL

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1666
DEL13 AL 19 DE MARÇ DE 2015 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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Muralla de la Presó, 27 baixos · Mataró · T. 93 755 60 47
info@studi.cat · www.studi.cat

2634

Ref.1606: C/ Garrotxa. 1 hab + traster, fi nca amb ascensor ............. 425€ t.i.
Ref.1706: Sta Maria. Casa centenaria de 2hab + terrassa ............... 600€ t.i.
Ref.1731: C/ Prat loft moblat i reformat, 1dormitori tancatt .............. 460€ t.i.
Ref.1634: C/Prat dúplex moblat + parking ........................................ 510€ t.i.
Ref.1743: Rda Alfons X. 3hab, calefacció. Finca amb ascensor ........ 575€ t.i.
Ref.1728: C/ Pujol tot en un ambient. Moblat i equipat ..................... 400€ t.i.
Ref.1394: C/ Moratin. 1hab amb terrassa 40m2+parking .................. 560€ .i.
Ref.1649: C/ Moratin. 2hab, amplies estancies amb parking ............ 550€ t.i.
Ref.1730: Rierot. Apartament 1 habitació semi moblat ..................... 360€ t.i.

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes carrer, festes privades, 
casaments, aniversaris, etc. Informa-
ció sense compromís 605.68.62.69 
(www.mestredaixa.com). 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon 
equip de professionals  al millor preu. 
677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790 
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32607.603.382
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, electrici-
dad, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e lect r ic idad.  93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628
VALERIA MASAJES. 688.357.053
MASAJES ORIENTALES 688.508.947 
MASAJES ORIENTALES C/Provenza nº1 
688.009.323
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
MASAJES TERAPEÚTICOS. Esther 
634.741.131 
SOLDADOR OF.1a. Arreglo portes 
automàtiques i altres estructures 
metàl.liques. 30 anys d’experiència. 
665.348.271 
MALGRAT. MARISA. Quiromasajista 
620.152.615 
BOLETINES, LAMPISTA. Económico. 
639.341.261 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679. 
Sergi 
REFORMAS J.P. 651.073.510 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
MUDANCES ECONÒMIQUES DAVID. 
639.312.848

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), 
revolució solar (predicció anual), orien-
tació sentimental... 652.716.155
CONSULTA IMMA PARAPSICOLOGÍA. Ho-
ras concertadas. 93.755.09.75 
P O R T É  V I D E N T E  T A R O T I S T A 
638.536.788 

PROFESSIONALS   
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SELECCIONEM A MATARÓ I ARENYS DE MAR
AGENT D’ASSEGURANCES EXCLUSIU

CONTACTE: SUCURSAL MATARÓ
Camí de la Geganta 1 · 08302 Mataró
T/ 937 906 217 · sucmataro@mgs.es

S’OFEREIX:
Ingressos inicials garantits
Formació d’inici i continua a 
càrrec de l’empresa
Suports continuats de 
Màrqueting, captació de clients i 
tècniques de venda
Àmplia gamma de productes 
asseguradors i financers

ES REQUEREIX:
Caràcter emprenedor
Iniciativa i dots comercials
Graduat en Educació Secundària

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-2277 Z. HAVANA, piso de 1 hab., cocina americana, totalmente equipados.............................500€ T.I.
REF. A-5152 Z. CIRERA, Amueblado y con electrodomésticos, piso reformado de 3 hab...................450€ T.I.
REF. A-6182 Z. MOLINOS, bajo de 3 hab. totalmente reformado, cocina independiente......................540€ T.I.
REF. A-2197 Z. PZA. CATALUNYA,  Piso de 3  hab., 2 dobles, baño completo, balcón exterior.............550€ T.I.
REF. A-2329 VIA EUROPA,  Seminuevo amueblado y con electrodomésticos, 2 hab., balcón.............550€ T.I.
REF. A-7241 LLANTIA, Totalmente reformado, 3 hab., salón comedor con chimenea........................600€ T.I.
REF. A-2320 Z. SEMICENTRO, piso seminuevo de 2 hab., con a.a. bomba calor, 2 balcones..............600€ T.I.
REF. A-2330 VIA EUROPA, piso 2hab. 2 baños completos, cocina independ pk, incluido....................650€ T.I.
REF. A-1423 Z. ESTACION,  ático con terraza de 30m2, 3 hab., cocina indep.con galería....................690€ T.I.
REF. A-5158 Z. CIRERA, Dúplex seminuevo de 2hab. más estudio, 2 baños y terraza........................700€ T.I.
REF. A-2317 VIA EUROPA, Dúplex con terraza de 65m2, 4 hab. 1 suite, 2 baños, pk incluido........1.000€ T.I.

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

VARIS

POR UNA GRACIA CONCEDIDA ánima 
sola.

CONTACTES

NEREA 19 AÑITOS. 632.640.376

SEÑORITAS MUY VICIOSAS totalmente 
entregadas. 24 horas. Hacemos sali-
das. 698.504.933

MARINA. 632.640.364

MASAJES + SEXO. 632.673.621

LAIA 42 CATALANA .  Besucona. 
687.072.165 

KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964 

NATALIA,  PLACENTERO  Masa je . 
622.640.875 

CHICAS ASIÁTICAS. MASAJES. Todo. 24 
horas. 675.337.391 
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

La caritat

sèniors

  joarxa@gmail.com

Estem vivint una situació inversem-
blant, molt diferent de la de només 
10 anys enrere, quan molts locals 
religiosos estaven més aviat buits, 
mentre que en l’actualitat, s’estan 
omplint en els espais que han canviat 
la seva estratègia religiosa, dedicant-
se de forma preferent, a atendre les 
necessitats més bàsiques, d’una part 
cada vegada més nombrosa de la 
societat, que necessita que se l’ajudi 
a apaivagar la seva pobresa i preca-
rietat laboral.

La caritat religiosa, pròpia d’una 
societat tercermundista, ha tornat a 
aparèixer, omplint un buit social, que 
reconforta a una societat amb una 
creixent drogodependència social, 
que l’impedeix copsar la realitat ne-
gativa que l’envolta, limitant-se a fer 
caritat als pobres. Quan en un país 
la justícia social és substituïda per la 
caritat, és evident que ens trobem en 
una societat caracteritzada per unes 
grans diferències entre pobres i rics, 
promogudes per un obsolet sistema 
capitalista que genera atur, en lloc 
d’ocupació, i precarietat.

Donar peix i no ensenyar a pescar, 
s’ha convertit en una acció prioritària, 
que atempta contra els principis més 
bàsics dels éssers humans. Tot i que 
és evident que a una persona que 
s’està morint de gana, abans que això 
succeeixi, cal donar-li peix, però, per 
quant de temps? Una societat que ha 
de recórrer a la caritat per sobreviure, 
sense cap tipus de dubte és una socie-
tat sense futur. La manca d’ocupació 
és un clar atemptat contra la dignitat 
humana, i per aquest motiu la solució 
de l’atur, s’ha convertit en una acció 
prioritària.
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Decarrega´t la presentació amb vídeos i inscriu-te a:
www.bridge4mobility.com/catazubi2015

inscripcions obertes fins al 17/03/15 a les 18:00

un projecte de Bridge4Mobil ity,  amb la col· laboració de l ’ACM i  l ’Ajuntament de Mataró 

Vols convertir-te en un professional amb titulació oficial alemanya,
parlar alemany i assegurar-te un futur laboral estable? 

Si tens entre 18 i 27 anys, la nacionalitat europea, com a mínim l'ESO i sobretot ganes 
de viure una experiència única, aprofita aquesta oportunitat! Aprendràs alemany en 
un curs intensiu a Mataró d’abril a juliol de 2015, després et traslladaràs a Alemanya 
per començar la teva formació professional dual - és a dir: aprendràs combinant el 
treball en una empresa amb les classes a l'escola professional. Guanyaràs 818, - € 
nets mensuals durant el cicle formatiu de 3 anys, i et pagaran el curs d'alemany, el 
trasllat a Alemanya, 2 viatges anuals a Catalunya i molt més. Aquest any, amb total 
gagarantia del govern alemany. 

CATAZUBI2015
FP DUAL REMUNERADA A ALEMANYA

Assegura't el teu futur professional!

Aprèn diferents professions en una varietat de sectors: hostaleria i 
gastronomia, cura de persones grans i malaltes, professions del sector 
de la construcció, professions de l'àmbit mecànic i tècnic, professions 

artesanals, ... tota la informació a la nostra web!

Sin título-1   1 10/3/15   15:30



Falten menys de tres mesos per a la 
celebració de les eleccions munici-
pals del 24 de maig i ja es comencen 
a perfi lar les candidatures argentoni-
nes que es presentaran als comicis.

Salvador Casas tornarà a concó-
rrer a les eleccions municipals com 
a alcaldable pel PSC d’Argentona. El 
passat divendres 6 va presentar-se 
ofi cialment a la militància amb el 
suport de qui va ser el darrer alcalde 
socialista a Barcelona, Jordi Hereu. 
L’acte va tenir lloc a la Sala d’Actes 

de l’Ajuntament i va comptar amb 
la participació d’una trentena de 
persones.

Salvador Casas va explicar que 
els eixos del seu programa seran 
les polítiques socials, el micro-
urbanisme i la realització d’un pla 
d’equipaments. El cap de llista del 
PSC va assenyalar, entre altres pro-
postes, la necessitat de cobrir la 
piscina, un equipament que s’està 
enllestint actualment.

Assemblees obertes
L’assemblea local de la CUP 
d’Argentona va decidir un dia abans, 
dijous 5, les tres persones que en-

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els partits convoquen 
assemblees i comencen a 
presentar les seves llistes

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Comença el compte enrere per a les municipals

capçalaran la llista. L’actual regidor 
Eudald Calvo repetirà com a alcalda-
ble. Calvo és llicenciat en Economia 
i màster en Hisenda Autonòmica i 
Local. El segon lloc l’ocuparà Guillem 
Saleta, treballador de la Generalitat, 
que compta amb ser llicenciat en 
Sociologia, màster en Màrqueting 
Polític i postgrau en Participació i 
Sostenibilitat. Finalment, el tercer 
nom que encapçalarà la llista de la 
CUP serà el d’Aina Gómez, estudiant 
d’últim any de Geografi a. 

A banda de la seva implicació 
política tots tres acumulen una àm-
plia dedicació al món associatiu i 
cultural. 

  PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL PSC AMB JORDI HEREU I SALVADOR CASAS PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL PSC AMB JORDI HEREU I SALVADOR CASAS PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL PSC AMB JORDI HEREU I SALVADOR CASAS PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL PSC AMB JORDI HEREU I SALVADOR CASAS   PEP MASÓ S’ADREÇA ALS PARTICIPANTS EN L’ASSEMBLEA DE TOTS PER ARGENTONA.

GUANYA...
Concursos 70€ Amb el CONCURS de la 

PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

PARAULA INVERTIDA:
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.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: ANNA ESTIVILL CARRETO

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

BANNER INVERTIT:
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.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.alteasaludintegral.com

+

SENSE
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 30 dies

35€ * 35€ *
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A banda d’aprovar els primers tres 
noms de la llista, la CUP també ha 
presentat el seu esborrany de model 
de poble sorgit d’un procés partici-
patiu elaborat durant les jornades de 
debat obert que es van dur a terme 
entre desembre i febrer al casal El 
Xargall. Segons la formació, aquest 
projecte estarà obert a esmenes 
fi ns al pròxim 22 de març, i servirà 
de base per a redactar el programa 
electoral, que també serà protago-
nista d’un nou procés participatiu.

Per la seva banda, Tots per Ar-
gentona celebrava una assemblea 
oberta diumenge 8 al Saló de Pe-
dra per portar a debat i validació 
el programa electoral i la proposta 
de candidatura. Un centenar llarg 
de persones van assistir a l’acte 
que havia de servir per aprovar els 

primers noms de la llista electoral i 
les principals línies programàtiques 
de la formació. Per tercera vegada 
la plataforma d’electors estarà en-
capçalada per Pep Masó, que ja 
va ser alcalde del 2007 al 2011 i 
que, en el darrer mandat, ha restat 
a l’oposició.

L’acompanyaran al capdavant de 
la llista: Xevi Collet, Montse Ma-
tas, Montse Capdevila i Assumpta 
Boba. Pel que fa al programa que 
presentarà la formació, es basa 
en un conjunt d’eixos bàsics que 
engloben les àrees de “Serveis i in-
fraestructures”, “El Cros decideix”, 
“Les persones al davant”, “esports 
i joventut”, “educació, cultura i 
festes”, “economia i participació”, 
“espai agrícola i forestal” i “el terri-
tori cohesiona”. 

 PxC es presenta

Plataforma x Catalunya presen-
tarà candidatura a Argentona. 
La seva alcaldable serà Míriam 
Esteve Abril. Argentonina de nai-
xement i mataronina d’adopció, 
assegura que vol tornar al poble 
dels seus orígens per ajudar. 

  PEP MASÓ S’ADREÇA ALS PARTICIPANTS EN L’ASSEMBLEA DE TOTS PER ARGENTONA.   ELS CANDIDATS DE LA CUP: GUILLEM SALETA, EUDALD CALVO I AINA GÓMEZELS CANDIDATS DE LA CUP: GUILLEM SALETA, EUDALD CALVO I AINA GÓMEZ..
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Museu Arxiu de Santa Maria. Àvid 
de “posar l’obra, el compositor i la 
ciutat al lloc que els correspon”, 
segons ell mateix explica, Fadó es 
va posar mans a la feina per iniciar 
un procés de documentació i recu-
peració de l’obra. 

Les últimes dues etapes del pro-
jecte, que compta amb el suport 
de l’Ajuntament, passen per la 
seva interpretació al Monumental 
i pel posterior enregistrament al 
Convent de les Carmelites. “Cul-
minaran així quatre anys d’esforç 
i dedicació, és una obra que en 
origen es va encarregar per fer més 
reeixida la celebració del Divendres 
Sant” explicava el tenor mataroní. 
Per al concert s’acompanyarà de 
l’Orquestra de Cambra de Grano-
llers, el Cor Ciutat de Mataró i la 
direcció musical de Jordi Lluch en 
un concert que entra dins la progra-
mació del Foment. 

Catalunya i molt cara de veure per 
la complexitat del conjunt que re-
quereix. És una peça per a solista, 
orquestra de cambra i cor de cambra 
que Josep Fadó, tenor mataroní de 
carrera internacional, va localitzar al 

Aquest dissabte 14 de març es po-
drà tornar a sentir a Mataró ‘Les Set 
Paraules de Crist a la Creu’. Es tracta 
d’una obra d’encàrrec mataronina al 
compositor Cristòfor Taltabull, un 
dels més destacats del segle XX a 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat

NÚM. 1666
DEL 13 AL 19 DE MARÇ DE 2015

Fadó interpreta les Set Paraules  
L’intèrpret encapçala la interpretació de l’obra de Taltabull

4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

EN ZONA COMERCIAL
REF. 11838 ESCORXADOR/RDA. ALFON-
SO X. Buen piso 1/2 altura, bien distribuido, 
3 dormitorios y sin pasillos. Salón comedor 
cuadradito. Cocina equipada. Baño. Suelos 
de parket. Pequeña comunidad de vecinos.

56.000€

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

T

EXCELENTE OPORTUNIDAD
REF. 11997 CAMÍ  SERRA. Atención, excelente 
oportunidad!!!. Entorno agradable y ajardina-
do. Vivienda 100m2 a los cuatro vientos. Vistas 
despejadas. Reformado. Salón 26m2. Coci-
na office diseño único. 3 dor. (antes 4) Baño 
+aseo. Parking+ trastero incluidos.

210.000€

T

BUENA INVERSIÓN
REF. 12027 Z. CTRA. DE MATA. Buena com-
pra!. Por menos que un alquiler. Buen piso de 
altura media junto a rondas .Perfecta distribu-
ción de sus espacios y  mucha luminosidad.3 
dormitorios. Salón comedor acogedor. Cocina 
equipada. Suelos de gres. Pocos vecinos.

59.500€

T

CON TERRAZA 117M2
REF. 12033 CENTRE/PZA. FIVALLER. OPOR-
TUNIDAD.  Gran vivienda 110m2, pleno centro. 
Tranquilidad. Grandes dimensiones, buena 
imagen y pocos vecinos. Salón com. 28 m2, 
cocina actual 10m2, 4 dorm., 2 baños comple-
tos .Calefacción. Terraza a nivel 117 m2.

249.000€

T

EN ZONA COMERCIAL
REF. 11932 Z. PLAZA CATALUNYA. En zona 
agradable y perfectamente situado, 2º con as-
censor en perfecto estado. Distribución acoge-
dora y funcional, Salón 20m2,cocina equipada, 
3 dormitorios. Baño completo, Trastero.

116.500€

T

EN ZONA COMERCIAL
REF. 12040 LA CORNISA Parcela de 
1000m2. Magnífi ca vivienda en una sola 
planta, de 260m2,130m2 son de garaje. Te-
rreno en 3 niveles. Bien orientada y con una 
excelente panorámica sobre toda la zona. 
Gestionamos la venta de su inmueble para 
que pueda hacer el cambio.

330.000€

4129
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

En aquest moment ets més cons-
cient del teu caràcter, i saps que 
a vegades ets massa directe o un 
pel agressiu. Miraràs de moderar 
les teves formes i això benefi ciarà 
la teva vida social i en parella.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Quan et sentis trist, cerca la ma-
nera de fer quelcom que et doni 
plaer, no esperis al darrer moment. 
Trobaràs la pau passejant pel 
camp o pel bosc. Una sortida de 
cap de setmana, t’anirà molt bé.

Bessons (21/5 al 21/6)

Estàs a l’espera de notícies, 
pendent del correu electrònic i 
ordinari, i de l’aprovació d’alguna 
cosa que és de vital importància 
per a tu. Tot arribarà, mentrestant 
procura distreure la teva ment.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

No pares quiet. Tens tants pro-
jectes al cap, que no saps per on 
començar. Has entès que si vols 
alguna cosa, has de lluitar per 
aconseguir-ho, que res és gratuït. 
Segueix, ho estàs fent força bé.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tens dubtes sentimentals, i això 
et posa trist. T’agradaria tenir-ho 
tot control·lat, però sents que hi 
ha alguna cosa que se t’escapa. 
Parla amb la parella, però sobretot 
no t’enganyis a tu mateix.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Alguns projectes professionals es 
reactiven. Tornes a apostar per 
tu, i amb ganes. Has estat uns 
dies una mica baix d’energies, 
però retornes amb força. Ets molt 
lluitador, i això té recompensa.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Es preveu una trobada amb amics 
que et farà feliç. A la feina, hi ha 
alguns enrenous que et poden 
esquitxar una mica. Aprèn a des-
connectar després de la jornada 
laboral. La teva salut ho agrairà.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Es preveu un encontre íntim i 
fugaç amb una persona molt 
especial per a tu. Tens por d’estar 
enamorat, i no saps com gestionar 
la situació. En el fons, tens una 
gran por d’estimar, i que t’estimin.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et toca fer el cor fort. Ets més 
valent, i madur, que temps enrere 
i això t’ha de servir per a alguna 
cosa. Estàs sensible i una mica 
cansat, però has après a donar el 
millor de tu, i et compensa.

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

No vols que els altres vegin les 
teves debilitats, i et fas el dur. Això 
està bé, si saps quan has d’abaixar 
les barreres. Hi ha una persona 
que t’atrau, i et correspon. Obre’t 
una mica, i parleu.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Estàs ple d’energia per tirar 
endavant els teus projectes. Vols 
deixar el teu segell, un llegat ple 
d’idees i formes de veure la vida. 
Necessites expressar-te, i l’art és 
una bona manera de fer-ho.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Pot sorgir una bona oportunitat 
professional. Tot i que econò-
micament t’aniria bé, hauràs de 
valorar fi ns a quin punt et convé, i 
si tens temps material per assolir-
la. Tindràs somnis revel·ladors.

Sagitari 
Et toca fer el cor fort. Ets més 
valent, i madur, que temps enrere 

Lleó 
Tens dubtes sentimentals, i això 
et posa trist. T’agradaria tenir-ho 

L’hi ofereix els serveis de carta astral, revolució solar, sinastria
(comparativa de temes natals per a parelles) i orientació sentimental.

T. 652 716 155
Consulta a Barcelona i
també per mail/telèfonwww.facebook.com/dhannaastro · dhannaastro@hotmail.com

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

www.korrmataro.cat Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers
C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

Aconsegueix un cos
més ferm i més jove
T’oferim solucions innovadores, 
personalitzades i sense cirurgia!

 
- Cel·lulitis   - Flaccidesa
- Remodelació corporal

Tots els tractaments 
corporals els combinem 
amb pressoteràpia.50€

Des de

per sessió
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DEL 13 AL 19 DE MARÇ DE 2015

L’exalcalde de Llavaneres, Víctor 
Ros, ha afi rmat que les retribucions 
que percebia de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC) no eren 
dietes sinó percepcions “per la feina 
que un feia dins de l’organització”. 
En declaracions després de declarar 
als jutjats de Sabadell com a impu-
tat pel cas dels suposats sobresous 
de la FMC, Ros defensava la lega-
litat d’aquestes retribucions, que 
en el seu cas eren de 290 euros al 
mes durant dos anys com a vicepre-
sident quart de l’organització. Ros 
explicava que l’objectiu de la seva 
declaració ha estat “col·laborar amb 
la justícia” i “aclarir tots els casos 
pertinents”. Ros va declarar en la 
segona jornada davant de la jutges-
sa que porta aquesta peça separada 
del ‘cas Mercuri’ i que investiga els 
suposats sobresous percebuts per 
alcaldes, exalcaldes i exregidors. 

LLAVANERES
POLÍTICA REDACCIÓ - ACN

L’exalcalde afi rma que les 
retribucions de la FMC es 
rebien per la feina feta

Ros defensa la legalitat 
dels 290 euros que va 
cobrar durant dos anys

Marta Pujol reconeix que la seva 
situació a Sant Vicenç no és regular

Marta Pujol Ferrusola -filla de 
l’expresident Jordi Pujol- va com-
parèixer aquesta setmana davant 
la comissió d’Investigació sobre el 
Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràcti-
ques de Corrupció Política. Entre 
altres temes, una de les qüestions 
més recurrents en la seva comparei-
xença va ser la situació contractual 
que manté com a arquitecta a Sant 
Vicenç de Montalt.

Pujol Ferrusola va explicar que 
l’any 1996, mentre treballava per 
a l’ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres -governada aleshores pel 
PP-, el consistori de Sant Vicenç de 
Montalt -governat en coalició per 
CiU i ERC- “la va anar a buscar”. 
Després d’una entrevista profes-
sional, va ser contractada -i així 
va quedar recollit en ple munici-
pal- per quatre anys i, després, la 
van renovar per quatre anys més. 
Des d’aleshores, l’any 2004, no ha 
estat regularitzada la seva situació 
contractual.

Davant aquestes declaracions, el 
Fiscal en cap de l’àrea de Mataró 
ha incoat diligències d’investigació 
pels possibles delictes comesos per 
l’absència de contractació de la fi lla 
de l’expresident de la Generalitat.

SANT VICENÇ DE MONTALT
POLÍTICA REDACCIÓ - ACN

El fi scal decideix iniciar 
una investigació sobre la 
contractació

Pràctica habitual
“Sóc benefi ciària o víctima d’aquest 
contracte”, va expressar per justifi -
car aquesta situació irregular. “Faig 
la feina per la qual em van contrac-
tar. Ningú m’ha dit el contrari”, va 
afegir. A més, a parer seu, es tracta 
d’una pràctica “habitual” en molts 
municipis catalans de menys de 
10.000 habitants. “La forma de 
contractació és la que és en molts 
municipis. Si se’m posa en dubte 
pels meus cognoms...”, es queixa-
va, tot afegint que “en tots aquests 
anys no s’ha posat en dubte la meva 
tasca professional; una altra cosa és 
que ara es faci una campanya per 
altres motius”.

Podia participar en concursos
Marta Pujol Ferrusola va voler deixar 
clar que el seu contracte a Sant 
Vicenç de Montalt ja especifi cava 
que podria fer edifi cis públics per 
al mateix ajuntament, previ concurs 
públic. “No tenia incompatibilitat 
amb el meu contracte”, va insistir 
davant les preguntes sobre les obres 
que va realitzar per un CAP i una 
escola bressol d’aquest municipi 
del Maresme. 

Finalment, va aclarir que el seu 
contracte té una retribució mensual 
de 2.264 euros per 15 hores setma-
nals. “Però treballo més hores”, va 
apuntar. 

 Correcció

En cas de col·locar-se el mo-
nument de Manuel Cusachs en 
record i memòria de Salvador 
Espriu al Cementiri de Sinera, 
s’ubicaria en un espai lateral de 
la banda de ponent. 

Tot maresme 1666.indd   1 11/3/15   9:51
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró
T 93 536 33 74
info@immo-nova.es

LOS PEQUEÑOS DETALLES HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS

HOY PUEDE VENDER SU PISO, NO LO DEJE PARA MAÑANA

Ref. 2026: ZONA CIRERA-
MOLINOS: Piso esquinero, 
con vistas y soleado. 3 habita-

ciones, 1 baño completo, coci-

na integrada al salón reformada, 

balcón tipo terracita y terraza 
a nivel de 50m2. Calefacción, 

ventanas de aluminio

121.000€
T

Ref. 2040: AVDA. VELODROMO: 
Primer piso todo reformado, 
soleado y vistas despejadas. 4 

hab, calefacción, aire acond, co-

cina o�  ce, salón comedor con 

balcón. Incluido local a pie de 
calle de 85m2 y patio de 12m2. 
Ideal negocio.

207.000€
T

Ref. 2027: ZONA ROCABLANCA: 
Casa de origen conservada po-
sibilidad de edifi car 2 plantas 
de 80m2 y terraza. Actualmente 

3 hab. dobles, baño completo, 

cocina indep con patio a nivel de 

15m2, terraza superior. Sin veci-
nos ni gastos de comunidad.

116.000€
T

Ref. 2011: ZONA CIRERA:  
Ático de origen pero con-
servado. 3 hab.(2 dobles), sa-

lón comedor con balcón, ba-

ño con ducha, cocina indep.

con galería16m2. Exterior y 
soleado. Comunidad redu-
cida. Amueblado y con electr.

66.000€
T

Ref 2048:ZONA CERDAÑOLA: 
Primer piso todo reformado. 

Cocina indep. con galería ane-

xa, salón comedor con balcón, 

3 hab., 1 baño con ducha, sue-

los de gres. Distribución cua-
drada, soleado y vistas des-
pejadas al parque Can Tuñi.

96.000€
T

Ref. 2025: ZONA C/ BIADA: 
Cerca del centro de Mataró 
en edifi cio con ascensor. 3 

habitaciones, salón comedor 

con salida a balcón, amplia co-

cina con galería, 1 baño, sue-

los terrazo. Oportunidad por 
precio y dimensiones.

114.000€
T

Ref. 2046: ZONA PARQUE 
CAN TUÑI: Piso alto con as-
censor reformado con zona 
infantil comunitaria. 3 hab. (2 

dbles), cocina indep. con gale-

ría, 1 baño con bañera, puertas 

de roble, ventanas de alum., 

suelos de parket. Muy soleado.

101.000€
T

Ref. 2047: ZONA PASEO 
MARÍTIMO:  Espectacular 
piso alto con ascensor y vis-
tas panorámicas al mar y la 
montaña. 2 hab. dobles, salón 
comedor con salida a balcón 
de 12m2, puertas roble, suelos 
gres. Completamente exterior 
y soleado.

165.000€
T

Ref. 2042: ZONA HAVANA: 
Último piso con ascensor, en 
edif. de reciente construc-
ción. 2 hab. Cocina america-

na, salón comedor con salida 

a terracita. Calefacción, aire 

acond, suelos de gres. Parking 
y trastero incluidos.

130.000€
T

Ref. 2043: ZONA CIRERA: 
Planta baja con entrada in-
dependiente a pie de calle, sin 

gastos de comunidad, de ori-

gen pero conservada, 100m2, 

4 habitaciones dobles, cocina 

independiente con salida a pa-
tio y terraza superior.

126.000€
T
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15:00 PANTALLA OBERTA
16:15 HOQUEI PATINS
CH Mataró – CP Voltregà
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FUTBOL
SEGONA CATALANA
CE Mataró – UD Cirera
0:00 RELIGIONS
0:30 LA SETMANA RADIAL
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 FUTBOL
SEGONA CATALANA
CE Mataró – UD Cirera
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 FAMÍLIES I ESCOLA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 VIA EUROPA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 INFORM. 24H. MARESME
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 TERÀPIA DE XOK
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA FÀBRICA
23:30 FESTIVAL DE JAZZ DE 
 TERRASSA
0:00 PANTALLA OBERTA
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 VIURE DES DE 
 L’ESSÈNCIA

7:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
7:30 CREURE AVUI
8:00 HISTÒRIES PARTICUL.
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 RESUM SETMANAL

13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 VIURE DES DE 
 L’ESSÈNCIA
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 ÚLTIMA SESSIÓ
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 EL CAMÍ DELS CÀTARS
15:15 CÀPSULES ESPORT 
 ESCOLAR + ESTUDI 3
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 TERÀPIA DE XOK

18:45 CÀPSULES ESPORT 
 ESCOLAR
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 HISTÒRIES PARTICUL.
20:15 CÀPSULES DE CIÈNCIA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 SET DIES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 EL CAMÍ DELS CÀTARS
17:30 FESTIVAL DE JAZZ DE TE-
RRASSA
18:00 ÚLTIMA SESSIÓ
18:30 CREURE AVUI
19:00 24 HORES MARESME
19:45 NIT DE L’ESPORT
 EN DIRECTE
22:00 ENTREVISTA 
 ESPORTISTA DE L’ANY
22:30 60 ANYS DE LA NIT DE  
 L’ESPORT MATARONÍ.  
 DOCUMENTAL
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 ÚLTIMA SESSIÓ
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

NÚM. 1666
DEL 14 AL 20 DE MARÇ DE 2015
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7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 FAMÍLIES I ESCOLA
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS
 CH Mataró – CP Voltregà
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ESPAI D’ART 
21:30 EL CAMÍ DELS CÀTARS
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 FAMÍLIES I ESCOLA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 HISTÒRIES PARTICUL.
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 EL CAMÍ DELS CÀTARS
13:00 FAMÍLIES I ESCOLA

dimarts

dimecres

100.000€

CB9644 PZA CATALUNYA Pis de 

78m2  de 3 habitacions, menjador 

gran amb sortida a balcó, molt de sol 

i llum. Finca amb ascensor. 

99.000€

CB8674-NOUS JUTJTATS Pis de 

90m2 de 3 hab, bany i aseo, cuina 

ofi cce, fi nca amb ascensor. Oportu-

nitat unica per preu! 

158.000€

CB8502 CAMI GEGANTA Pis i pàr-

quing, en fi nca amb ascensor, de 

92m2 amb 4 habs, bany i lavabo, 

balcó. Per entrar a viure.

86.000€

CB9670 - CENTRE Zona Antic Cinema 

Núria. Pis amb ascensor, actualitzat, 

disposa de 2 habitacions (abans eren 

3), exterior. Únic! 

119.000€

CB10261 CENTRE-ALFONS XII. Pis gran 

100m2  4 habs (2 dob), saló gran de 25m2 

amb sortida balcó terrasseta, cuina office i 

bany actualitzats, ascensor. Ocasió única! 

CB9575-CEDANYOLA-NORD Pis de 

3 habitacions, reformat, cuina , bany, 

terres i portes. Ocasió inversors!!  De 

mitjana alçada.

53.000€

CB2237-CIRERA  Altre oportunitat, 

pis de 3 habs (2 dobles), tot reformat, 

cuina, bany i terres, exterior amb sol, 

mitjana alçada!!

59.000€

CB10791 SALESIANS. Finca seminova 

del 2007. Pis de 2 habitacions, planta 

baixa , exterior amb llum i sol, bona 

distribució, parking inclòs.

86.000€

CB2798 PZA ITALIA. Pis seminou de 

2 habitacions + parking a la mateixa 

fi nca. Impecable, exterior, balcó,  

parquet, calefacció. 

128.000€

82.000€

CB10890-CENTRE. Gran pis exte-

rior, de 80m2 de superfi cie de 3 

habitacions,balcó terrassa, fi nca 

petita,mitjana alçada. Ocasió! 

110.000€

CB10962-ZONA FRANCESC MA-

CIA. Pis tot reformat, cuina offi ce, 

bany, terres, portes, exterior, 3 habi-

tacions. El millor de la zona. 

111.000€

CB10955-HAVANA Pis de 82m2 de 

superfi cie, disposa de 3 habitaci-

ons, exterior, molt de sol, ascensor, 

i vistes a mar. Únic!
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El Cafè de Mar i el Pati del Cafè Nou 
són les dues recuperacions més re-
cents del patrimoni cooperativista 
de Mataró. La Unió de Cooperadors, 
amb l’advocada Anna Huertos al ca-
pdavant, ha estat una de les cares 
visibles d’aquesta recuperació. És, 
a més a més, una ferma defensora, 
no només del cooperativisme com 
a forma d’organització empresarial, 
sinó també dels drets dels treballa-
dors, a qui fa 25 anys que defensa 
des del Col·lectiu Ronda. 

Anna Huertos és una destacada 
advocada laboralista des de fa 25 
anys. Treballa al Col·lectiu Ronda, 
una cooperativa de treball associat 
d’advocats que defensa els drets 
laborals dels treballadors, és pro-
fessora associada de la Universitat 
Pompeu Fabra i, a més a més, és la 
presidenta de la Unió de Coopera-
dors de Mataró. 

De fet, el cooperativisme l’ha 
acompanyat durant pràcticament 
tota la seva vida. “Recordo fotogra-
fi es en les que de ben petita, amb 
8 o 9 anys, surto en una ocupació 
per a la recuperació del Pati del cafè 
Nou”, explica Huertos, que reconeix 
que treballar en pro del patrimoni 
cooperativista de Mataró ha estat 

“una experiència molt intensa”. 
Huertos també va viure molts anys 

a l’edifi ci de la cooperativa del carrer 
Poeta Punsola, important referent 
mataroní. I no es va perdre, tam-
poc, “la tasca d’en Pep Manté, que 
va treballar molt fort per recuperar 
un patrimoni que s’estava a punt de 
perdre”, recorda Huertos. Per tant, 
el cooperativisme ha estat, des de 
sempre, un company de viatge. 

Per a Huertos, “Mataró té pendent 
recuperar l’edifi ci del Cafè Nou i 
espero que no falti gaire temps per 
aconseguir-ho perquè és un espai 
amb moltes sortides”. El Pati del 
Cafè Nou és la darrera peça recu-
perada, l’any passat, després que el 
Cafè de Mar obrís les portes també 
l’estiu del 2014. Espais, aquests 
darrers, als que “cal donar un fort 
impuls”, segons Huertos.  

Mataró és un bon exemple del 
món cooperatiu. De fet, “té un bon 
estat de salut”, assegura Huertos. 
“Sabem que s’estan creant empre-
ses en format cooperativa i això és 
una bona notícia”, però matisa que 
“encara queda molt camí per fer i 
tot i que es treballa en una bona di-
recció, encara hi ha molt potencial 
per explotar”. 
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Defi neix-te
Responsable i pràctica.

Un llibre
‘Jo confesso’ de Jaume Cabré

Una pel·lícula
‘Novecento’ de Bernardo Bertolucci

Un viatge
Dakar

Un referent
Pep Manté

Un repte
Conciliar la vida personal i laboral 

  Anna Huertos, 
  Cooperativisme i drets

PRESIDENTA DE LA UNIÓ DE COOPERADORS 

 Drets 
laborals 

“L’etapa de la crisi ha estat molt 
trista. Hi ha gent que ha viscut 
situacions realment dures”, as-
segura Anna Huertos 
 
A banda de ser una de les cares vi-
sibles del moviment cooperativista, 
Anna Huertos també és advocada del 
Col·lectiu Ronda. Especialitzada en 
drets laborals i seguretat social, Huer-
tos fa 25 anys que s’hi dedica. “El que 
més m’apassiona és poder defensar els 
treballadors de les injustícies laborals 
que han patit, així com aportar solu-
cions jurídiques a aquests problemes”, 
explica Huertos. La crisi ha posat da-
munt la taula un munt de situacions 
en què els drets dels treballadors s’han 
menystingut i per això considera que 
ha estat “una etapa especialment trista. 
Hem vist gent que ha patit molt i mal-
grat que no hem d’implicar-nos-hi, no 
pots deixar de fer-ho perquè hem vis-
cut situacions realment dures”.
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Assegurances

Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

Agents de la
Propietat immobiliària

Lloguers

T1.01765 -  Mataró. Centro.  Piso de 50m² de su-
perfi cie, dispone de 2 habitaciones, salon, baño 
completo, pocos vecinos!!!                     550€/mes

T1.10057 - Mataró- Cerdanyola. Piso de 65 
m² con 2 habs., Baño, cocina offi ce con neve-
ra incluida, aa/cc., Suelos de parquet, cierres 
de aluminio, ascensor y parquing opcional!! 
Muy soleado!!! !                                500€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.07279 Mataró. Rocablanca. Piso 47 m2. 
1 Habitación. Doble. Amueblado y totalmente 
equipado. Patio de 7 m2. Aire acondicionado y 
calefacción. Económico!!                       490€/Mes

 T1.10038 Mataró. Cerdanyola. Piso de 80 m² 
con 3 habs., 1 Baño, cocina offi ce, aa/cc., Cie-
rres de aluminio, balcon, galeria y ascensor!! 
Totalmente reformado!!!                     500€/Mes

1.00416 Mataró. Centre. Semi-nueva. Piso amue-
blado 50 m², 2 habs., Cocina of, aa/cc., Balcon, 
terraza y ascensor. Muy luminoso!!!!     550€/Mes

T1.09955 Mataró. Centro. Piso sin ascensor de 
90 m² con 4 hab., Baño, cocina, salon, terracita 
de 10 m² - muy centrico y cerca de la estacion y 
todos los servicios!!!                           550€/Mes

T1.09985 Mataró. Molinos. Piso sin ascensor de 
116 m² con 4 hab. (2 Dobles), 1 baño, cocina 
offi ce, suelos de gres, cierres de aluminio, aa/
cc. Todo electrico. Balcon y galeria. Finca de 
pocos vecinos!!!                                  550€/Mes

T1.08102 Mataró. Centro. Piso de 50 m² de 
superfi cie, dispone de 2 habitaciones, fi nca de 
pocos vecinos !!!                                  575€/Mes 

T1.10024 Caldes d’Estrac. Piso de 120 m² con 
4 habs., 3 Baños, cocina offi ce, aa/cc., Parquet, 
cierres aluminio. Terraza de 15 m² y trastero!. 
Totalmente reformado!!!!                     600€/Mes

T1.08558 Llavaneres. Espectacular piso de 
obra nueva de 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños. 
Zona comunitaria con piscina y jardí. Acabados 
de prime acabados de primera calidad. A 2 mi-
nutos de la playa y la estación. Impresionantes 
vistas al mar y al puerto!!                   860€/Mes

T1.09874 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso 
120 m² con 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, sa-
lon con salida al balcon y terraza 20 m² - todo 
amueblado - 4 ascensores - parking - bonita 
zona comunitaria con zona ajardinada, piscina, 
parque infantil, pista tenis..... !!!       975€/Mes

T2.00758 Òrrius. Casa bien conservada, 225 
m², 4 hab, chimenea, terraza, trastero, garage, 
fabuloso jardín en parcela semi plana de 700m² 
!!! Venga a verla !!!!                         1.100€/Mes

T2.02719 Mataró. Rocablanca. Masia de 1.080 
M² de superfi cie, con 6 habs., 2 Baños, precioso 
jardin de 800 m². Semireformada. Ideal para 
turismo rural!!!!!!                             1.800€/Mes

T2.02712 Argentona. Fabulosa fi nca de 1700 
m2 de superfi cie. Con casa construida de tres 
plantas de 450m2. Consta de 7 habs. 3 Baños. 
Cocina offi ce. Calefaccion. Aa/cc. Suelos de 
gres. Cierres de aluminio. Ascensor. Chimenea. 
Balcon. Terraza. Ascensor. Trastero. Parquing 
con capacidad para dos vehiculos. Preciosa 
piscina y jardin!!!                              2.300€/Mes

T1.03728 - Mataró. Pza. Fivaller. Duplex semi 
nuevo amueblado dispone de 1 habitación, un 
baño completo, tiene un salon y con salida a 
terraza de 15 m² !!!!                             500€/mes

T1.03728 - Mataró. Pza. Fivaller. Duplex semi 
nuevo amueblado dispone de 1 habitación, un 

T1.10020 - Mataró. Centro. Dúplex tipo loft 
amueblado de 45 m² de superfi cie, consta de 1 
habitación, 1 Baño, cocina americana, aa/cc, 
suelos de gres y cierres de aluminio. Parquing 
opcional!!!!                                      450€/mes

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
(cantonada amb El Torrent, 57)

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

  

OPORTUNITAT
LLOGUER DE LA SETMANA

T1.10035 - Mataró. Centro. 1er piso con terraza 
a nivel de 25 m², 2 habs., 2 Baños completos, 
cocina grande, aa/cc., Suelos de parquet, cierres 
aluminio, ascensor, trastero y parquing incluido 
en el precio!!! Muy soleado!!!                               650€  
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T1.50396 - Mataró. Cirera. Pis de 55 m² de 
superfície, disposa de 2 habitacions. Bany com-
plet, cuina offi ce, balco, aa/cc, garatge opcional 
¡¡Pis molt assolellat!!                             127.300€

T1.50213 - Mataró. Centre. Pis 100 m², 2 hab. 
dobles (abans 4), bany complet, cuina offi ce tota 
equipada, galeria, salo-menjador 35 m², balco, 
aa/cc, parket, terrat comunitari amb traster 
¡¡Bones vistes a mar i montanya!!!     138.000€

T1.50099 - Mataró-Peramàs. Pis de 80 m² 
de superfície, disposa de 3 habitacions. Bany 
complet, cuina offi ce, galeria, balcó, amb els 
terres de gres, ascensor, traster ¡¡Oportuni-
tat!! Abans 137.260€ Ara  108.000€ 

Vendes

T1.10057 - Mataró- Cerdanyola. Piso de 65 
m² con 2 habs., Baño, cocina offi ce con neve-
ra incluida, aa/cc., Suelos de parquet, cierres 
de aluminio, ascensor y parquing opcional!! 
Muy soleado!!! !                                500€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.08558 Llavaneres. Espectacular piso de 
obra nueva de 85 m2, 3 habitaciones, 2 baños. 
Zona comunitaria con piscina y jardí. Acabados 
de prime acabados de primera calidad. A 2 mi-
nutos de la playa y la estación. Impresionantes 
vistas al mar y al puerto!!                   860€/Mes

T1.09874 Sant Vicenç de Montalt. Gran piso 
120 m² con 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, sa-
lon con salida al balcon y terraza 20 m² - todo 
amueblado - 4 ascensores - parking - bonita 
zona comunitaria con zona ajardinada, piscina, 
parque infantil, pista tenis..... !!!       975€/Mes

T2.00758 Òrrius. Casa bien conservada, 225 
m², 4 hab, chimenea, terraza, trastero, garage, 
fabuloso jardín en parcela semi plana de 700m² 
!!! Venga a verla !!!!                         1.100€/Mes

T2.02719 Mataró. Rocablanca. Masia de 1.080 
M² de superfi cie, con 6 habs., 2 Baños, precioso 
jardin de 800 m². Semireformada. Ideal para 
turismo rural!!!!!!                             1.800€/Mes

T2.02712 Argentona. Fabulosa fi nca de 1700 
m2 de superfi cie. Con casa construida de tres 
plantas de 450m2. Consta de 7 habs. 3 Baños. 
Cocina offi ce. Calefaccion. Aa/cc. Suelos de 
gres. Cierres de aluminio. Ascensor. Chimenea. 
Balcon. Terraza. Ascensor. Trastero. Parquing 
con capacidad para dos vehiculos. Preciosa 
piscina y jardin!!!                              2.300€/Mes

T1.50408 - Mataró. Via Europa. Pis de 85m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, 2 Banys 
complets, cuina totalment equipada, galeria, amb 
balco, aa/cc, els tancaments d’alumini, ascensor, 
terrassa comunitari!!                               179.000€

T1.50328 - Mataró.  Centre. Pis de 85 m² de superfí-
cie, amb 4 habitacions, 1 Bany complet, cuina offi ce 
totalment equipada, galeria, balco, ascensor ¡¡Pis 
totalment reformat!!                                      167.300€

T1.50328 - Mataró.  Centre. Pis de 85 m² de superfí-T1.50328 - Mataró.  Centre. Pis de 85 m² de superfí-T1.50328 - Mataró.  Centre.

T1.10020 - Mataró. Centro. Dúplex tipo loft 
amueblado de 45 m² de superfi cie, consta de 1 
habitación, 1 Baño, cocina americana, aa/cc, 
suelos de gres y cierres de aluminio. Parquing 
opcional!!!!                                      450€/mes

T1.09625 - Mataró. Centre. Excepcional atic 
tot nou 90m2, 3 hab + petit estudi, (1 suitte), 2 
banys complets, cuina ofi cce, aa/cc, 2 ascensors, 
fi nestres climalit, 2 aparc. opcionals, amb una 
impressionant terrassa de 80 m2!!!!      256.500€

T2.50118 - Argentona. Can Baladia. Torre 280 
m², 1 suitte 20 m² amb vestidor propi i bany, 2 
hab.dobles 15 m², golfes 20 m², menj. 40 m², 
cuina 20m², habitació planxa ¡¡Jardí 900m² 
amb piscina privada !!                         475.000€

T1.50260 - Mataró. Peramàs. Pis tot reformat 90 
m², 4 hab., 1 Bany complet, cuina gran equipada, 
salo-menj. 25 m², aa/cc, terres parket, tanc.alu-
mini, ascensor, balco ampli, plaça garatge opcio-
nal ¡¡Vistes a mar i muntanya!!              170.000€

T1.50243 - Mataró. Centre.  Apartament tot nou 
60m², habitacio doble, bany complet amb dutxa, cui-
na independent totalment equipada, aa/cc, ascensor, 
garatge inclòs. ¡¡Costat Pl. Tereses!!    140.000€

T1.50359 - Mataró.  Centre. Pis totalment reformat 
de 100 m², amb 3 habitacions, Bany complet, cuina 
totalment equipada. Balco, tancaments d’alumini, 
ascensor ¡¡Pis molt assolellat!                      152.500€

T1.50359 - Mataró.  Centre. Pis totalment reformat T1.50359 - Mataró.  Centre. Pis totalment reformat T1.50359 - Mataró.  Centre.
de 100 m², amb 3 habitacions, Bany complet, cuina 

T1.50368 - Mataró. Pis de 70 m² de superfície, 
disposa de 3 habitacions. Bany complet, terres de 
parket, tancaments alumini, aa/cc, ¡¡totalment 
reformat!! Pis molt assolellat!!               157.500€

T1.50357 - Mataró. Camí de la Serra. Pis de 80 
m², 3 hab., 2 Banys complets, cuina totalment 
equipada, galeria, balco, calefaccio, tancaments 
alumini, ascensor, garatge gran i traster inclòs 
¡¡Dues terrasses comunitaries!!               195.000€
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Pèrits Judicials

R.11023

Pis de 65m2 de superfície, molt bé 
distribuït, amb molt de sol i bones 
vistes, ben ubicat i còmode. Molt 
interessant.

Planta baja totalmente exterior y muy 
bien reformada de 2 habitaciones, 
amplio salón, cocina independiente y 
baño completo. Soleada y luminosa.

R.15263

R.13442

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ 1ª linea de mar| 

59.000€

R. 30822

Dúplex de 175m2 més terrassa superior 
de 40m2, ampli saló, cuina amb acabats 
de gran qualitat, i 3 habit.+ estudi de 
25m². Molt lluminós i exterior.

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Pl. Tereses| 

278.000€ R.40440

Casa de cos totalment reformada, 3 habit., 
bany i lavabo, cuina amb menjador indep.
amb pati, molta llum i sol. Situat en carrer 
cèntric i comercial. 

TCERTIF. 
ENERG.CentreMATARÓ| 

350.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Pl. Santa Anna| 

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

Pis de 90m2, totalment restaurat, sala 
d’estar, gran cuina offi ce, exterior, 3 
hab. (2 dobles) i bany amb banyera 
hidromassatge. Situació privilegiada.

250.000€ R.40497

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ| Molins

R.14828

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Ctra. Mata| 

Pis de 2 habitacions, menjador 
amb balcó, bany amb dutxa, cuina 
de fòrmica, a/a, calefacció, galeria, 
100% exterior i vistes sobre Ciutat 
Jardí. Gran ocasió!

49.900€

168.000€

Pis semi-nou, amb excel·lent orientació, 
disposa de 3 habitacions, 1 bany + 
lavabo, cuina. Parking al mateix edifi ci. 
A 300m de la platja.

R.14896

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Havanna| T

189.000€

MATARÓ Centre| 

119.000€111.000€

CERTIF. 
ENERG.| TMATARÓ

R.15284

OFERTA

MATARÓ

Àtic Duplex 90m2 + terrassa 50m2, 3 
habs + estudi, saló + balcó 14m2, 2 
banys. Tot exterior orientat a Barcelona, 
vistes panoràmiques i pàrquing inclòs.

198.000€

Casa distribuïda en local 120m2, 1r 
pis amb habitatge indep., 2a planta 
amb habitatge per reformar. 3a pl: 
dependència 20m2 + terrassa 80m2.

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ| Cirera T

En parcel·la assolellada de 1000m2. Casa 
de 5 habitacions, 2 banys, 2 salons amb 
calefacció per llar de foc, àmplia cuina 
independent. Aparcament per a 2 cotxes

MATARÓ

76.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Z. Camí MIg| 

R.15218

OFERTA

82.000€

MATARÓ

Alegre baix reformat, pati 2 habitac., 
dobles, cuina completa i independent, 
saló amb gran pati, bany complet, amb 
galeria coberta i calefacció.

Pis 3 dormitoris, saló molt lluminós 
amb vistes panoràmiques, cuina 
independent amb balcó, calefacció, 
bany complet, àmplia galeria, 
parquet i gres.

101.000€ R.40406

Piso de 3 habitacions, bany complet 
amb dutxa, saló amb sortida a terrassa 
amb barbacoa i aire condicionat. 
En edifi ci de pocs veïns. Moltes 
possibilitats.

TCERTIF. 
ENERG.ARGENTONA | Ginesteres

169.000€

NOVA OBERTURA D’OFICINA A ARENYS DE MAR
NECESSITEM COMERCIALS

MÀXIMA DISCRECIÓ PER A CANDIDATS EN ACTIU
Enviar currículum vitae a: beni@urbenia.es

Havana
Pis cantoner i orientat a mar, 3 habs, 
bany complet, cuina independent, 
ampli saló amb menjador ben 
conservat a 200m de la platja  
i a 5 minuts del centre.OFERTA
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Casa de cos totalment reformada, 3 habit., 
bany i lavabo, cuina amb menjador indep.
amb pati, molta llum i sol. Situat en carrer 
cèntric i comercial. 

T

T. 93 798 01 11 | info@urbenia.es | www.urbenia.es

VENEM EL SEU HABITATGE
EN MENYS DE 45 DIES

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

Alegre casa de cos dividit 2 habi-
tatges independ. 3 habitacions, 
1 bany, cuina i saló. A la 2a planta 
disposa d’accés a gran terrassa 
de 60m2.

R.4049099.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ| Cirera

Edifi ci semi nou, ascensor, 3 habit., 
bany complet, cuina independent 
equipada, saló amb balcó, disposa de 
terrassa privada i traster independent.

Z. EstacióMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

150.000€

Baix seminou + parking, 2 habitacions, 
bany complet, ampli saló amb gran 
fi nestral per sobre del nivell del 
carrer, terres gres i portes faig. 
Gran oportunitat! 

R.1522086.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cerdanyola Norte| 

T

CERTIF. 
ENERG. T

119.000€

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ| Via Europa
Alegre i lluminós pis cantoner de 2 habs., 
balcó, 2 banys, gran cuina, aire con- 
dicionat i calefacció. Possibilitat lloguer 
amb opció a compra. Mobles inclosos.

150.000€ R.15290

T

R.15179

Via EuropaMATARÓ CERTIF
ENERG.| 

Àtic Duplex 90m2 + terrassa 50m2, 3 
habs + estudi, saló + balcó 14m2, 2 
banys. Tot exterior orientat a Barcelona, 
vistes panoràmiques i pàrquing inclòs.

198.000€

T

OFERTA

MATARÓ| 

R.15105

T

R.1526682.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | C. Històric

Piso de 3 habitacions, bany complet 
amb dutxa, saló amb sortida a terrassa 
amb barbacoa i aire condicionat. 
En edifi ci de pocs veïns. Moltes 
possibilitats.

| 

NOVA OBERTURA D’OFICINA A ARENYS DE MAR
NECESSITEM COMERCIALS

MÀXIMA DISCRECIÓ PER A CANDIDATS EN ACTIU
Enviar currículum vitae a: beni@urbenia.es

R.15008

Pis de 4 habitacions, amb 1 bany 
complet, cuina independent, saló amb 
sortida a terrassa orientada al mar a 
zona tranquil·la, pocs veïns. 

Eixample

OFERTA
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