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 No apareix la “sala” tot i més 
prospeccions a la Plaça Gran

 
David Bote:
“Parlarem amb tothom que respecti 
les idees i les persones del PSC”

Sant Jordi rodó culminat pel Drac 
com el bo de la Fogonada

Anna Grau, 
els perquès de la ciència

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet.

El Quadis i La Sirena 
comencen els play-off

‘El debat defi nitiu’
el 19 de maig al Monumental
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Veus Mataró millor o 
pitjor que fa quatre anys?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Es diu que a les instruccions dels forns de microones 
s’indica que no s’és permès introduir-hi animals vius, ja 
que algú va voler assecar-hi el gat i va querellar-se contra 
el fabricant pels danys causats a la pobra bèstia i, arran 
d’aquest cas, els fabricants van optar per desaconsellar 
aquest ús per evitar demandes futures. El cert és que desco-
nec la veracitat d’aquesta història, fonamentalment perquè 
no he llegit mai amb tant de detall unes instruccions. Pot 
resultar graciosa, aquesta situació, però no deixa de ser 
preocupant els extrems als quals podem arribar.

No fa gaire vaig descobrir un local d’un servei 
d’assessorament jurídic per a víctimes d’accident amb es-
lògans de l’estil “maximitzi la seva indemnització” que em 
va sorprendre. Evidentment, entenc que aquelles persones 
que han patit, en qualsevol sentit, vulguin reparar el dany i 
hi hagi professionals que les puguin assessorar, però potser 
va ser la fotografi a d’una suposada víctima mostrant un gra-
pat de bitllets el que em va inquietar. Era com si realment 
existís una part bona a haver sofert un dany.

Sigui que el tren vagi tard, que caiguem pel carrer o que 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Veus urgent millorar el 
servei de Rodalies?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

Responsabilitat col·lectiva
www.totmataro.cat
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PROBLEMES DINS DE 
CIU MARESME

ESPINALER,
EMPRESA DE VERMUTS

exploti la cafetera, a l’era del “si no li agrada, li retornem 
els diners” hem estat cultivant també la creença que 
sempre hi haurà algú que ha d’assumir un error i reparar-
lo. És evident que cal prevenir futurs danys i cobrir les 
necessitats de la víctima, fruit de l’accident, però és pos-
sible que hi hagi una creixent tendència a la reclamació?

El que trobo més curiós de tot plegat és que, per 
altra banda, la defensa de drets socials i fonamentals 
està de baixa. Voldrem perseguir a aquell fabricant 
d’electrodomèstics de baix-cost perquè justament el que 
hem comprat és defectuós, ho considerarem injust i vol-
drem que pagui, com a mínim, amb un estri nou. Per altra 
banda, entre sobres, àpats a la Camarga, tripijocs al Palau 
i ministres d’Hisenda defraudant, acabem considerant-ho 
una cosa normal en aquesta societat i en el seu sistema 
d’organitzar-se i un nou cas ja no ens escandalitza, per 
tant, per què sortir a protestar? Què és que com que no 
hi ha una víctima individual assumim que són qüestions 
que defugen de la nostra responsabilitat?

63,6%  Pitjor

18,2%  Millor

18,2%  Igual

 LA CREMA DE COTXES ES REPETEIX DARRERAMENT A DIVERSES ZONES DE  LA CREMA DE COTXES ES REPETEIX DARRERAMENT A DIVERSES ZONES DE 
ROCAFONDA, TAL COM DENUNCIA L’ASSOCIACIÓ AL OUHDA, QUE VOL “UN BARRI ROCAFONDA, TAL COM DENUNCIA L’ASSOCIACIÓ AL OUHDA, QUE VOL “UN BARRI 
MILLOR PER A TOTS”.MILLOR PER A TOTS”.

AL OUHDA

CASTIGAT  Els problemes per 
confi gurar llistes a diferents pobles 
enfosqueixen el panorama pel partit 
amb més regidors del Maresme. 

APLAUDIT   És un exemple de com fer 
valer un producte propi i convertir-lo 
en un model econòmic d’èxit fi ns i 
tot internacionalment. 

tot davant 1673.indd   1 28/4/15   12:15
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Malgrat que ja fa unes setmanes 
que Mataró va viure les processons 
de Setmana Santa, aquesta fotogra-
fi a de Joaquim Castellà no deixa de 
retratar una tradició avui desapare-
guda. No cal dir que les processons 
són molt diferents avui que als anys 
60 o 70, en plena dictadura fran-
quista. En aquest cas, el Sant Crist 
feia una passejada i un circuit avui 
impensable. “El portàvem en pro-
cessó fi ns a l’estació de Mataró i el 
carregàvem al tren, ja que aleshores 

hi havia vagons reservats per a les 
càrregues”, recorda Castellà.

“Érem uns quants els que ens 
encarregàvem de tirar endavant la 
confraria i passejar els misteris i el 
Sant Crist”, explica Castellà, que 
assegura que el Via Crucis fi ns a 
Arenys de Munt era molt especial. 
“Pujàvem fi ns al poble, passejàvem 
el Sant Crist durant unes quantes 
hores i realitzàvem, de nou, el viatge 
de tornada de la mateixa manera”. 

foto antigafoto

NÚMERO 1432  ANY XXIX  Del 30 d’abril al 6 de maig del 2010  35.000 exemplars 

PERILLA SANT JOAN
A menys de dos mesos per la revetlla no és segur 
que es faci festa popular a la platja
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   Mataró viu Sant Jordi gris

FO
TO

: A
R

X
IU

PORTADA EL TOT 1432.indd   1 28/4/10   13:21:02

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Via Crucis
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Muralla de la Presó, 27 baixos · Mataró · T. 93 755 60 47
info@studi.cat · www.studi.cat

Ref.1027: C/Siete Partidas.Dúplex 1 hab. + parking. 400€ t.i.
Ref.1827: Avda. Amèrica. 3 hab., reformat i ascensor. 400€ t.i. 
Ref.1728: C/ Pujol. Tot en un ambient. Moblat i equipat. 410€ t.i
Ref.1820: Camí Ral. Loft moblat i equipat. 425€ t.i
Ref.1812: c/Moratín. 2 hab. àmplies estàncies amb parking. 560€ t.i. 
Ref.1743: Rda Alfons X. 2 hab.+ estudi, fi nca amb ascensor. 550€ t.i.
Ref.1821: La Riera. 2 hab., amb mobles i electrodomèstics. 560€ t.i.  
Ref.1819: c/Fortuny. 4hab. con terraza 18m2. 620€ t.i.
Ref.1839: c/Floridablanca. 2hab., moblat i parquing. 690€ t.i.
Ref.1354: Places de parquing en lloguer a tot Mataró.   Des de 50€/mes
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Reduir el deute i invertir en les persones, reptes 
pel pròxim govern

L’Ajuntament tanca el mandat 
2011-2015 amb 114,4 milions 
-244 milions en el conjunt de les 
societats municipals- de deute i 
amb una previsió de mínims per a 
les partides d’inversió dels pròxims 
pressupostos municipals. Els partits 
que confi gurin el govern municipal 
a partir del mes de juny hauran de 
gestionar aquesta delicada situació 
amb el repte de continuar reduint 
el deute -en els darrers quatre anys 
s’ha reduït un 19%- i destinar bona 
part de la poca inversió que es podrà 
executar al rescat social dels ciuta-

dans amb unes economies familiars 
més dèbils. Els principals candidats 
a l’alcaldia de Mataró coincideixen, 
amb matisos, amb aquests dos grans 
objectius.

Poca inversió
El deute públic de l’Ajuntament 
de Mataró està per sota del 110% 
dels ingressos, tal com estableix la 
Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals -se situa en el 90,72%-, 
però tot i això les xifres són im-
ponents. Entre 2005 i 2010 el 
deute públic es va més que tripli-

POLÍTICA
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ - ACN

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ARXIU

car, passant de 96,8 milions a més 
de 300 d’endeutament. Aquesta 
situació s’ha anat invertint en els 
darrers anys, en els quals s’ha re-
duït l’endeutament al voltant d’un 
19%, fi ns a arribar als 244 milions 
en el conjunt del grup Ajuntament, 
que inclou totes les societats mu-
nicipals. Això, afegit a una previsió 
d’ingressos lluny dels anys de la 
bombolla immobiliària, anticipa uns 
futurs pressupostos municipals de 
poca inversió.

Davant d’aquesta situació, els 
candidats a l’alcaldia de Mataró evi-

Els alcaldables afronten els comicis amb la mirada posada en la situació econòmica del consistori

Es noticia 1673.indd   2 28/4/15   11:30
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ten en aquesta campanya les grans 
promeses electorals. “Diners per a 
inversió no n’hi haurà”, reconeix el 
candidat de CiU, Joaquim Fernán-
dez. “Hi haurà una manca d’inversió 
important”, afegeix el candidat po-
pular, José Manuel López. En aquest 
context, des del PSC, David Bote, 
demana “planificar bé” la despesa 
de l’Ajuntament.

En aquest sentit, també el cap de 
llista d’ICV-EUiA, Esteve Martínez, 
lamenta la poca capacitat d’inversió 
i demana que, governi qui governi, 
es faci una gestió “molt acurada” 
dels recursos. L’alcaldable de la 
CUP, Juli Cuéllar, ho defineix com 
una situació de “precarietat”; men-
tre que la líder de PxC, Mònica Lora, 
titlla la situació com a “complexa”.

Les persones
A l’hora d’establir les prioritats, la 
majoria de partits coincideixen en 
què les persones seran les princi-
pals beneficiàries de les inversions 
que faci l’Ajuntament en els pròxims 
anys. Hi ha, però, diferents matisos. 
El candidat de CiU apunta que “la 
situació de les famílies és preocu-
pant” i que “caldrà posar diners” 
en polítiques socials. La CUP, ICV-
EUiA i el PSC van més enllà i parlen 
directament de “rescat social”. 
Juli Cuéllar, de la CUP, proposa a 
l’Ajuntament que inverteixi les prio-
ritats: “Pagar segons quins deutes 
no ha de ser la prioritat. Ho ha de ser 
rescatar les persones i donar respos-
ta a la situació d’emergència social”.

En aquest mateix sentit es 
pronuncia ICV-EUiA. Tots dos par-
tits proposen auditar el deute de 
l’Ajuntament per definir quina part 

cal pagar i quina es declara com a 
“deute il·legítim”. L’ecosocialista 
Esteve Martínez proposa també 
una “redistribució més justa” dels 
impostos i orientar tota la política 
d’inversions a restablir l’equilibri 
econòmic de les famílies.

La proposta del candidat socialis-
ta, David Bote, implica l’elaboració 
d’un pla de contingència social per 
donar resposta a les famílies més 
desafavorides i posa especial èmfa-
si en l’atenció a la infància: “Molts 
nens ho estan passant malament i la 
màxima urgència és atendre aquells 
infants que l’única cosa que els pas-
sa pel cap és ‘què menjaré?’ i ‘quan 
menjaré?’”. La generació d’ocupació 
i d’activitat turística estan en el se-
gon ordre de prioritats del candidat 
socialista.

I  p r ec i s amen t  aques t  é s 

l’enfocament principal que fa el 
candidat del PP, José Manuel Ló-
pez, que aposta per generar estalvi 
reduint “al mínim” l’activitat de 
l’empresa municipal d’urbanisme 
(PUMSA); suprimint càrrecs de 
confiança -calcula un estalvi de 
200.000 euros en salaris- i desti-
nar aquests recursos a la projecció 
exterior de Mataró per tal d’atraure 
inversors i despesa a la ciutat.

Des de PxC es torna a apostar pel 
discurs contrari a les ajudes a immi-
grants que els va portar a irrompre 
a l’Ajuntament amb tres regidors en 
els passats comicis de 2011. La cap 
de llista, Mònica Lora, opina que el 
consistori pot aconseguir recursos 
per a invertir en polítiques socials 
eliminant partides “innecessàries” 
com “subvencions a l’exterior o 
programes dirigits a immigrants”. 

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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Neix l’Associació de Comerciants 
del Casc Antic de Mataró 

Els comerciants del Casc Antic de 
Mataró s’han unit en una nova as-
sociació. Tal com explica la nova 
entitat en el seu comunicat de pre-
sentació, la decisió d’unir-se “per 
treballar en la dinamització del 
barri” s’ha pres “després de cons-
tatar que la zona més antiga de la 
ciutat cada dia moria més a nivell 
comercial”.

L’Associació de Comerciants del 
Casc Antic de Mataró (ACCAM) in-
clou en l’actualitat 15 comerços, 
amb la voluntat d’anar creixent en 
nombre d’associats. La nova entitat 

vol funcionar com una cooperativa 
de treball “on tots els socis puguin 
opinar i participar”. El comunicat 
remarca, a més, que l’ACCAM “no 
pretén cobrar quotes i prefereix 
buscar els recursos en les pròpies 
activitats que es realitzin”.

Primeres activitats
L’entitat ja ha realitzat les seves 
primeres dues activitats. La sego-
na, els dies 2 i 3 de maig, serà un 
Dream Market. Aquesta activitat 
portarà al llarg del casc antic de 
Mataró diferents parades de roba, 
complements, menjar i els famosos 
i mediàtics Food Trucks, vehicles 
antics transformats per fer i servir 
menjar. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La nova entitat vol dinamitzar 
la zona i el comerç, ja que 
“moria a nivell comercial”    

Assessorament fi scal 
gratuït per a les famílies 
de la Fundació  Maresme 

Roy Assessors cedeix els 
seus serveis a persones amb 
discapacitat intel·lectual    

Les famílies amb persones amb dis-
capacitat intel·lectual ateses per la 
Fundació el Maresme rebran asses-
sorament gratuït gràcies a un acord 
amb Roy Assessors. La iniciativa 
estarà efectiva durant els 2 mesos 
vinents i neix arrel de la nova norma-
tiva en l’àmbit del copagament en 
serveis socials. La complexitat en la 
fórmula del càlcul que determina el 
cofi nançament que ha d’assumir la 
persona amb discapacitat, així com 
la necessitat d’entendre tota la nor-
mativa, ha portat les famílies a fer 
aquesta petició. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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Tres estudiants del Miquel Biada, 
segon premi al Ficcions 2015 

Tres estudiants de l’IES Miquel Bia-
da s’emporten el segon premi de la 
7ª edició del concurs Ficcions, or-
ganitzat per l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC). 
Entre les 75 històries que van arribar 
a la fi nal -49 de Catalunya, 16 del 
País Valencià i 10 de les Illes Ba-
lears-, el jurat ha atorgat el Primer 
Premi a la Millor Història al relat 
“Trenta-una calades” escrit per Ione 
Jordà i Laura Galera de l’IES Pla de 
l’Estany de Banyoles.

El Segon Premi a la Millor Història 
se l’han endut les mataronines Ivette 

Ortega, Chantal Ortega i Naiara Juan 
Viles que estudien a l’IES Miquel 
Biada de Mataró, amb la història 
‘Captiva en la Foscor’ i que el jurat 
ha concedit “per la impecable crea-
ció d’una atmosfera que desperta 
l’interès des de la primera línia fi ns 
al fi nal del text i per l’original ma-
nera de fer transcórrer els temps 
del relat”.

En aquesta edició dels premis 
Ficcions han participat 295 ins-
tituts, 194 de Catalunya, 73 del 
País Valencià, 27 de les Illes i un 
de la Catalunya Nord. En total, 
2.480 joves, gairebé un 40% més 
d’estudiants d’ESO, batxillerat i ci-
cles formatius que l’any passat. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA

Un relat de l’IES Pla de 
l’Estany de Banyoles 
s’emporten el primer premi  

Enderroc d’un annex i 
obres de millora a la Casa 
de la Palmera

L’edifi ci annex s’enderroca 
i substitueix per un mòdul 
prefabricat      

Obres de millora a l’edifi ci munici-
pal de la Casa de la Palmera, que 
actualment és la seu de l’Associació 
de Veïns Mataró Centre, l’associació 
Voluntaris per al Futur i l’Agrupament 
Escolta Arrels. Els treballs consis-
teixen en l’enderroc de l’edifi cació 
annexa que data d’entre 1960 i 
1973 i és posterior a l’edifi ci origi-
nal. Arran d’unes fi ltracions d’aigua 
a la coberta es va detectar ciment 
aluminós. El defi cient estat gene-
ral d’aquest edifi ci annex, ha fet 
optar per l’enderroc. En el seu lloc 
s’instal·larà un mòdul prefabricat. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró

PROMOCIONS
MES DE MAIG

T 930 013 976 
C/ Pompeu Fabra 27, Mataró

(costat de la biblioteca)

Per la reforma de la cuina:
FORN i  MICROONES DE REGAL!

Per la reforma del bany
LES  AIXETES DE REGAL!

Exposició pròpia de cuines, 
banys, gres... etc.

La qualitat no és cara.
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Dimarts 19 de maig, ‘El debat 
defi nitiu’ de les eleccions municipals 

Quim Fernàndez, David Bote, José 
Manuel López, Mònica Lora, Este-
ve Martínez, Juli Cuéllar, Francesc 
Teixidó, Xavier Caravaca i Montse 
Morón. Són els nou noms que en-
capçalen les llistes electorals i les 
nou opcions entre les quals milers 
de mataronins han d’escollir a qui 
volen d’Alcalde. La campanya elec-
toral començarà el pròxim dijous, 7 
de maig, a la matinada amb la tra-
dicional penjada del primer cartell, 
però ja té dia i hora pel gran refe-
rent: serà ‘El debat defi nitiu’ i tindrà 
lloc al Teatre Monumental. Capgròs 
i Tot Mataró, els dos mitjans privats 
líders de la comarca uneixen esfor-
ços i portaran sobre l’escenari els 
líders que volen ocupar l’alcaldia 
i cadascuna de les 27 places del 
Saló de Sessions de l’Ajuntament. 

A tant sols cinc dies de la cita clau 
amb les urnes, el debat total. Obert 
al públic, que haurà de recollir in-
vitació prèvia.

Tres eixos
El periodista local Joan Salicrú serà 
el moderador d’un debat que es di-
vidirà en tres eixos o blocs temàtics, 
ocupació i economia, cohesió social 
i projecte de ciutat. Els nou partits 
que es presenten a les eleccions, re-
presentats en cada cas pel seu cap 
de cartell, passaran revàlida a les 
seves propostes programàtiques en 
un debat que es preveu àgil i directe. 

Iniciativa privada
‘El debat defi nitiu’ és una iniciativa 
conjunta dels dos mitjans privats 
de la ciutat, Capgròs i El Tot Mata-
ró, amb el patrocini d’Europlàstics 
Navarro, International House Mata-
ró, Grupo Marthe i Urbenia Serveis 
Immobiliaris. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Foment Mataroní va acollir, dime-
cres 22, el primer debat públic entre 
les nou forces que concorreran a les 
eleccions del pròxim 24 de maig. 
Organitzat conjuntament per entitats 
del tercer sector com la Fundació El 
Maresme, Càritas, el Centre de For-
mació i Prevenció, Agim i Salesians, 
el debat va servir per corroborar que, 
amb els matisos ideològics atenuats, 
totes les formacions són capaces de 
ressaltar l’accent social dels seus 
programes. Sobre l’escenari hi havia 
set alcaldables, tots menys els de la 
CUP i PxC i les propostes posades 
sobre la taula van ser, en molts ca-
sos, coincidents.

L’ajuda social, la integració 
o l’accessibilitat van centrar en 
paral·lel en àmbits com la formació, 
bona part dels blocs d’intervencions, 
en els que va destacar l’aposta re-
petida per establir pactes locals en 
diversos d’aquests àmbits i, sobre-
tot, després complir el pactat en 
aquests pactes.

Una quarantena de persones van 
assistir al Foment al debat, el primer 
de diferents que de forma sectorial 
faran coincidir els candidats i creuar 
les seves propostes temàtiques per 
al futur. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Poc debat i moltes 
coincidències al debat 
sobre polítiques socials

Els partits modulen les seves 
propostes en àmbits com 
l’accessibilitat o  l a i ntegració      

Capgròs i El Tot Mataró 
organitzen el debat al Teatre 
Monumental

 Cal recollir invitació

En els propers dies ja es podran recollir les invitacions per accedir al 
debat, el 19 de maig a les 19:30h. Les invitacions –lògicament gra-
tuïtes– es podran recollir a les ofi cines del Tot Mataró (Carrer d’en 
Xammar, 11) i també el mateix dia 19, mitja hora abans de l’inici del 
debat, al mateix Teatre Monumental. El debat defi nitiu es podrà co-
mentar a través de les xarxes socials amb el hashtag #debatmataro i 
comptarà amb seguiment 2.0 en directe. 
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Bote assegura que surt a guanyar i 
presenta “l’equip del canvi”

Al parc Central i davant desenes de 
militants i curiosos el PSC de Ma-
taró va fer una passa més enllà i va 
presentar en societat tota la seva 
candidatura, que David Bote defi -
neix com “l’equip del canvi”. Tots 
els integrants de la candidatura van 
unir esforços al voltant d’un alcal-
dable que va voler a agrair “de tot 
cor” el compromís dels membres de 
la seva candidatura  “als que sou del 
partit i especialment als candidats 
i candidates independents que heu 
volgut compartir aquest projecte”. 
Bote va assegurar que “a menys 
d’un mes de les eleccions munici-
pals, ens queda molta feina per fer, 
no serà fàcil, però un animo a tots 
a treballar aquestes setmanes per 

guanyar el 24 de maig. Mataró s’ho 
mereix”. Els dos suports més des-
tacats que va rebre Bote van ser els 
de l’exalcalde Manuel Mas i la di-
putada al Parlament Alícia Romero, 
que tanquen la llista socialista. Mas 
es va referir a l’equip com “un pro-
jecte renovat i amb nous horitzons 
que dóna continuïtat a la feina dels 
socialistes a Mataró”. 

Diferents membres de la candi-
datura van prendre la paraula per 
apuntar diversos aspectes del pro-
grama electoral. Respecte de la 
creació d’ocupació, el partit advoca 
per un “gran acord econòmic i social 
que aculli a tots els agents i institu-
cions que incideixen en l’economia 
de Mataró”. També s’aposta per 
ampliar les polítiques socials i de 
benestar, sempre en cooperació amb 
les entitats socials de la ciutat i per 
l’atenció a l’espai públic, amb més 
manteniment, neteja i seguretat. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’exalcalde Manuel Mas i la 
diputada Alícia Romero donen 
suport a la candidatura

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

Albiol dóna suport al 
discurs de López en 
convivència i immigració

El PP de Mataró va rebre dissabte el 
suport del seu Alcalde més mediàtic, 
el badaloní Xavier Garcia Albiol, de 
qui José Manuel López vol calcar les 
polítiques dures envers la immigra-
ció. López va aprofi tar per anunciar 
mesures, com una auditoria per 
conèixer de veritat qui són els re-
ceptors dels ajuts socials, i per tant 
confi rmar o desmentir els rumors, 
la lluita contra el frau en aquests 
ajuts, l’augment de l’exigència per 
donar els certifi cats d’arrelament 
que permeten el reagrupament fami-
liar “que ara pràcticament es donen 
a tothom que ho demana, s’estigui 
o no en condicions de mantenir a la 
família que es reagrupa”, el control 
i tancament dels pisos pastera que 
han crescut en els últims anys o la 
lluita contra les màfi es que ocupen 
i relloguen vivendes.

El model a seguir
Sobre la presència de l’Alcalde Al-
biol, López va expressar que és el 
model a seguir, “parlant clar dels 
temes que preocupen als ciutadans i 
donant solucions sense complexos”. 
També va dir que no l’importa que 
el comparin amb el badaloní, ja que 
les seves polítiques són polítiques 
àmpliament recolzades pels bada-
lonins i està convençut que rebrà 
un gran suport el 24 de maig. Ell 
ho intentarà amb els mataronins. 

ELECCIONS 24M
NOTÍCIA REDACCIÓ 
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L’alcaldable prioritza una 
auditoria per veure qui rep els 
ajuts socials
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Vila comprova ‘in situ’ l’estat del 
tren entre Mataró i Barcelona 

El conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Santi Vila, ha completat aquest 
dilluns al matí el primer dels set 
viatges a bord d’un tren de Roda-
lies que ha programat durant les 
pròximes setmanes per comprovar 
personalment quin és l’estat de la 
xarxa. Així, des de l’estació de Mata-
ró, el conseller ha agafat a les 7.47 
hores un com-
boi de la línia 
R1, que cobreix 
el trajecte entre 
Maçanet-Massa-
nes i Molins de 
Rei, en direcció 
a la parada de Barcelona-Sants. 
En aquesta ocasió, el tren ha co-
bert puntualment la distància entre 
Mataró i Barcelona i ha arribat a 
l’estació de Sants en poc més de 
tres quarts d’hora de trajecte, con-
cretament a les 8.33 hores. 

Com és habitual en les línies de 
Rodalies que uneixen la capital ca-
talana amb les poblacions de l’àrea 
metropolitana, tot el trajecte s’ha 
realitzat amb el vagó completament 
ple, especialment en el tram entre 
les estacions del Masnou i de Plaça 
de Catalunya, i amb la majoria del 
passatge dempeus.

Trajecte dempeus
Vila ha fet tot el trajecte dret, per la 

manca de seients lliures, i ha pogut 
comprovar de primera mà les aglo-
meracions que es produeixen dins 
dels vagons en hora punta, alhora 
que ha escoltat les opinions d’alguns 
usuaris. Un d’ells ha lamentat da-
vant del conseller que els passatgers 
es troben “cada dia” amb els vagons 
molt plens de gent, mentre que un 
altre viatger també ha reclamat que 
es millori el servei de Rodalies. La 
majoria d’usuaris s’han mantingut al 
marge i no han parlat directament 
amb Vila, però la seva presència ha 

generat debat en-
tre els viatgers. 
En converses en-
tre els passatgers, 
sí que s’han repe-
tit les habituals 
crítiques a la pun-

tualitat i a la comoditat del servei, 
així com a la poca accessibilitat en 
algunes estacions.

Repetirà en les altres línies
Després del trajecte d’aquest dilluns 
entre Mataró i Barcelona, el conse-
ller farà els viatges que uneixen la 
capital catalana amb Granollers, 
Sabadell, La Garriga, Martorell i 
Vilanova, respectivament, a més 
del tram Martorell-Mollet, per com-
provar “al costat dels ciutadans” la 
situació “lamentable” del servei.

Les deficiències del servei de 
Rodalies i les molèsties que causen 
als usuaris són una constant font 
de crítiques diàries, sobretot a les 
xarxes socials. 

MOBILITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’empresa Bosc Vertical va estrenar 
dissabte el seu parc d’oci suspès 
als arbres, la gran aposta que ha de 
dinamitzar i revitalitzar el Parc Fo-
restal de Mataró. Bosc Vertical és 
una empresa amb més de 10 anys 
d’existència a Dosrius on s’ha con-
solidat com la referència nacional en 
aquest tipus d’atraccions.

El parc té diferents instal·lacions 
suspeses als arbres, com tirolines, 
ports de mico, lianes, xarxes o tra-
pezis i compta amb un sistema de 
seguretat intel·ligent individual que 
permet els usuaris superar les di-
ferents activitats del circuit sense 
haver de deslligar els mosquetons 
per canviar d’instal·lació, minimit-
zant el risc. Bosc Vertical és una 
atracció ideal per a trobades fa-
miliars, celebració d’aniversaris, 
comiats de solter i festes infantils.

Activitats diferents
A banda del parc d’aventura als 
arbres, també s’oferiran altres ac-
tivitats lúdiques, com lloguer de 
bicicletes, tallers de treballs ma-
nuals per a nens, circuit d’orientació, 
activitats per a empreses i grups 
escolars o rutes amb ruc, entre 
d’altres. També hi ha disponible un 
servei de bar-restaurant en el mateix 
horari en què estarà obert el parc 
d’aventura. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Ja es pot gaudir 
del Bosc Vertical 
del Parc Forestal

Dissabte passat es va 
estrenar el parc d’aventura i 
oci q ue v ol r evitalitzar l ’espai       

El conseller ha aprofi tat per 
intercanviar opinions amb els 
usuaris

El Conseller fa el 
trajecte dempeus en 
un vagó ple a vessar
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diada de Sant Jordi en la tradicional 
Fogonada. Es tracta d’un espectacle 
únic de música i foc que adapta la 
llegenda de Sant Jordi i converteix 
el drac en el protagonista amable i 
entranyable de la vetllada. Des de 
fa ja dinou anys, el Drac de Mataró 
amenitza una festa que és preludi 
de les grans nits d’estiu a la ciutat 
i que recorre els principals carrers 
i places del nucli antic, fent ballar 
i saltar els mataronins en diferents 
voltafocs.

Final a l’Ajuntament
El darrer dels voltafocs té lloc a la 
plaça de l’Ajuntament. Quan el drac, 
transformat en un animal ferotge per 
un encanteri del dimoni, és a punt 
de devorar la princesa, Sant Jordi 
irromp a cavall per desfer la màgia 
i fa tornar el drac al seu posat ama-
ble. Sonen llavors les notes del Ball 
de Sant Jordi, una peça composta 
per Jaume Punsola, expressament 
per a la Fogonada. És l’inici d’una 
revetlla que s’allarga durant la nit 
amb la música de La Coixinera. Unes 
3.000 persones van omplir la plaça 
després del seguici. 

és darrere l’Ajuntament, on la Colla 
del Drac reinterpreta la llegenda i 
dóna a la fera el paper protagonis-
ta. Sant Jordi desfà l’encanteri del 
boc que havia convertit l’animaló en 
un ésser malèfi c. El Drac de Mataró 
allibera llavors la princesa i lidera 
el ‘sarau’ a la plaça. Sota les notes 
de La Coixinera, drac, princesa i 
cavaller obren el ball i donen pas a 
una llarga revetlla. El Drac de Ma-
taró torna a recórrer els carrers de la 
ciutat per culminar els actes de la 

La diada de Sant Jordi ja és història. 
Llibres i roses van omplir al llarg del 
dia els carrers, però a Mataró el mo-
ment més màgic arriba quan cau la 
nit. El Drac de Mataró, les Diables-
ses i els Tabalers del Maresme ballen 
i salten per les places del nucli an-
tic en diferents voltafocs. L’últim 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Drac allibera la princesa en 
el colofó del Sant Jordi mataroní 

La música i el foc de la 
Fogonada tornen a ser el més 
destacat de la diadas

M. GÓMEZ
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Segueix sense aparèixer la “gran 
sala” sota la Plaça Gran 

La gran sala subterrània que testi-
monis orals situen sota la Plaça Gran 
es resisteix a aparèixer. Diumenge 
es va fer la segons prospecció per 
buscar-la, cavant des de l’interior 
d’un comerç del carrer de Santa 
Maria. La finca que actualment 
és un supermercat de productes 
ecològics i que antigament havia 
estat can Mas –”dels cucs” o “dels 
barrets”– era un dels llocs on els 
testimonis situaven una escala des 
d’on accedir a aquesta sala. Diu-
menge es va cavar i es va localitzar 
un dipòsit segurament d’oli de cre-
mar de grans dimensions, de fi ns 
a quaranta metres quadrats, que 
els arqueòlegs situen al segle XVI. 
No és, però, aquesta la troballa 
que es buscava. El regidor Ramon 
Reixach explica que “proposarem la 
catalogació d’aquest dipòsit com a 
patrimoni, però que és fet de pedra 
tallada, és preciós, però no és aques-
ta gran cavitat que estem buscant”. 
Per part de l’Ajuntament i de l’equip 
de recerca –que compta com a gran 
inductor amb l’arquitecte Agàpit 
Borràs– es tenen dubtes de com 
prosseguir l’operació en un futur.

La recerca d’una sala subterrània 
sota la Plaça Gran se sustenta, ex-
plica el propi Reixach, “en més d’un 
testimoni que hi havia baixat, són 
testimonis que coincideixen o sigui 

que no pot ser que siguin inventats”. 
Al voltant d’aquesta recerca, que fa 
un mes va suposar una prospecció 
des de la mateixa plaça que va to-
par amb restes romanes i l’operació 
d’aquest diumenge, ha crescut un 
interès pel subsòl de la part més an-
tiga de Mataró. Reixach explica que 
“tota la zona és plena de dipòsits i 
forats i creuada per hipogeus, això 
ho sabem”. La gran sala, però, no es 
troba ni es pot deduir la seva ubica-
ció exacta a partir de proves com la 
localització per georadar.

El regidor assegura que “tenim 
dubtes de com prosseguir, tant pot 
ser que la sala estigui en un altre 
lloc com que hàgim de cavar a més 
profunditat”. Respecte de les pro-
ves, que demostren l’existència de 
cavitats però no en detecten cap de 
grans dimensions, Reixach aventura 
que “pot ser que estigui plena de 
llots i per això no detectem el que 
busquem”.

La hipòtesi d’una gran cisterna
La recerca de la sala subterrània 
prosseguirà els propers mesos tot 
i que no està clar quina hipòtesi 
o ubicació es donarà per bona per 
seguir-la. Historiador de la zona, 
Reixach aventura com a opció més 
plausible que “el que estiguem bus-
cant sigui un dipòsit d’aigüers, una 
gran cisterna per emmagatzemar ai-
gua”. De moment, però, només s’ha 
trobat un dipòsit d’oli a la zona on 
es va excavar, mig d’amagat, diu-
menge. 
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La Fundació Mútua General de Ca-
talunya va regalar dilluns 1.000 
origamis als residents de la residèn-
cia ‘Vida per l’avi” com a culminació 
de l’acció solidària “1 origami 1 
euro” portada a terme el desembre 
passat. L’acte es va celebrar a la 
residència, situada al Carrer Colon 
de Mataró, com a símbol del de-
sig de salut, felicitat i benestar als 
residents, tal com diu la llegenda ja-
ponesa, i va fer-se una representació 
d’alumnes de l’escola La Presen-
tació de La Mare de Déu. L’escola 
va participar amb 220 origamis al 
projecte solidari “1 origami 1 euro”.

Segona edició
La segona edició de la campanya “1 
origami 1 euro” celebrada el 2014 
va batre el seu propi rècord de par-
ticipació i de recollida de grues de 
paper. Més de 56.000 nens i nenes 
participants, 156 escoles i 176.934 
origamis recollits, més del triple 
que en la primera edició de 2013, 
van ser els espectaculars resultats. 
El repte de 2014 era arribar als 
60.000 origamis per fer l’aportació 
màxima de 60.000 euros en bene-
fi ci de “La Marató” de TV3, però la 
societat catalana va fer una demos-
tració, una vegada més, de la seva 
solidaritat superant totes les expec-
tatives. 
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Mútua General, solidària 
amb la residència ‘Vida 
per l’avi’

Fa una donació en el marc 
de la campanya 
‘1 origami, 1 euro’      

Els tècnics localitzen i baixen 
un dipòsit del segle XVI al 
carrer de Santa Maria

Tot ciutat pl gran.indd   1 28/4/15   11:41
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L’estiu s’ha d’aprofitar!
I ABANS,
PER APROFITAR-LO,
S’HA DE PLANIFICAR!

És quasi automàtic. La calor co-
mença a apretar, els nens ja volen 
anar amb bermudes, les samarre-
tes s’apoderen dels carrers i als 
pares els ve a sobre una època 

en què saben que allò de la con-
ciliació familiar serà especialment 
determinant. Comença maig, pre-
ludi del tríptic de mesos estiuencs 
i amb ell pertoca planejar a què 

Especial
Campus i casals
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Esport, llengües i oci, els tres 
grans ‘packs’ on escollir

volem que es dediquin els nostres 
fills i filles aquest any. L’estiu és 
descans però no és el buit en es-
pai i temps. S’ha d’aprofitar i, el 
més important, s’ha de planificar.

En la diferent oferta de casals i campus d’estiu, podem distingir entre 
tres grans packs o tipus. Els que opten per l’esport com a element 
d’aprenentatge i tecnificació, les propostes d’oci al més pur estil 
d’esplais o extraescolars de tot l’any, o els qui opten per l’aprenentatge 
i el perfeccionament de l’anglès o altres llengües. Tres opcions molt 
vàlides perquè l’estiu sigui un parèntesi però no un forat negre.

És normal i pedagògicament reco-
manable que el període trimestral 
en què no es va a l’escola no sigui 
un temps perdut per al nen o el 
jove, en qualsevol tram de la seva 
formació. Per això es recomana 
atendre’s a l’oferta d’oci i aprenen-
tatge dels molts campus, casals, 
esplais i entitats que ofereixen 
activitat, cursos i programes per 
“aprofitar” l’estiu. I ara, quan hi 

ha tota l’oferta sobre la taula, és 
el moment d’escollir entre les di-
ferents alternatives que trobem a 
casa nostra.

Perquè a Mataró, com a la co-
marca, hi ha ple d’alternatives i 
opcions per remenar i escollir. Ara 
és el moment de preguntar-t’ho 
i de respondre: què farem, fill o 
filla, aquest estiu?  

Tot 1,2 especial intro.indd   3 28/4/15   14:19



L’estiu és l’època ideal perquè nens 
i joves practiquin els seus esports 
favorits. Les vacances escolars i el 
bon temps són l’al·licient perfecte 
perquè els nois i noies passin els 
seus dies lliures practicant un es-
port a l’aire lliure. Per això, la millor 
forma de passar les vacances és 
gaudint d’un campus esportiu on 
conèixer gent nova i desenvolupar 
les seves habilitats esportives. 

Hi ha, a grosso modo, dos tipus 
de campus segons edats i nivells. 
D’una banda aquells pels nois, ja 
quasi adolescents, que volen seguir 
perfeccionant la seva tècnica. Ideal 
per a edats infantils o cadets, quan 
s’acaba de tecnifi car l’esportista in-
cipient que ja és el jove. Són quasi 
entrenaments d’estiu.

El tipus de campus, però, que tots 
tenim més al cap és el típic pen-
sat per a escolars que gaudeixen 
amb l’esport d’una manera poc 
exigent i que poden “empapar-
se” dels seus valors compartint 
un mes sencer, de Sant Joan a 
Santes, jugant a un sol o a més 

esports durant matí i tarda. Són 
aquests els campus de clubs o 
instal·lacions, que “toquen” un 
o més esports i que serveixen 
per mantenir una rutina rítmica 
pels petits, fer-los fer esport i, 
d’aquesta manera, fer-los créixer 
també com a persones.  

El temps ideal per a campus esportius

estudiafort
g r u p  f o r m a t i u

REFORÇ ESCOLAR D’ESTIU
 Ciències, Lletres i Anglès
 Primària, ESO i Batxillerat
 25 de Juny - 31 de Juliol

intensiu selectivitat 
de setembre

preparació prova restringida 
accés a Grau superior

(Setembre 2015)(*10% dte. matrícula presentant aquest anunci )

Camí Ral 448 (Mataró)  �931 696 117
www.estudiafort.com

Des de 100€/mes!

Especial Campus i Casals
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CURSETS POLIESPORTIUS  
D’ESTIU DEL LAIETÀNIA 2015

del 22 de juny al 24 de juliol de 2015  
i del 31 d’agost al 10 de setembre

Informació i inscripcions: 
Tel. 93 796 12 82 i www.laietania.cat

Atletisme
Tennis

Natació
Handbol

Jocs en equip
Jocs de Natura

Pàdel
Futbol

Bàsquet...

Farem sortides en 
autocar a un parc 
d’aventures i un 

parc aquàtic. 

Utilitzarem  
cada dia les  

piscines i també 
el refugi del club!

Des de les 9h fins les 14h amb la possibilitat d’arribar  
al complex a les 8:30h (sense cost addicional).

Extensió disponible fins a les cinc de la tarda incloent-hi el dinar.

Els nens/es es repartiran en grups segons l’edat. De 3 a 14 anys.  
Podran jugar i divertir-se amb els companys i iniciar-se en l’esport.

Trieu el torn que us vagi millor... 
o apunteu-vos a tots!

1r TORN (9 dies) 22 juny - 3 juliol

2r TORN (10 dies) 6 - 17 juliol

3r TORN (5 dies) 20 - 24 juliol

4t TORN (9 dies) 31 agost - 10 setembre

campus_estiu_cal_2015.indd   1 28/04/15   18:34



El Casal d’Estiu del 
Centre de Mataró ja 
està a punt
El Casal d’Estiu de Sant Josep torna aquest any 
amb més energia que mai. Ho fa organitzat pel Ca-
sal de Vacances de Mataró amb la col·laboració de 
l’AMPA de l’Escola Angeleta Ferrer i l’Ajuntament 
de Mataró al mateix Pati de la Residència. És el 
casal d’estiu del centre de la ciutat dirigit a nens 
i nenes de 3 a 14 anys i que s’allargarà del 25 
de juny al 24 de juliol. Tothom hi és benvingut 
i, de fet, tot i que l’horari comença a les 9 del 
matí i s’allarga fi ns a la una del migdia, es poden 
sol·licitar permanències, així com menjador, abans 
no reprendre les activitats a les 3 de la tarda.

Marineland i 50 activitats més
D’entre les activitats més habituals al llarg del Ca-
sal en destaca una per excel·lència: Marineland. 
Tots els nens i nenes podran gaudir d’aquesta 
visita al parc aquàtic, zoo marí i delfi nari, parti-
cipar dels espectacles i les piscines i veure de 
ben a prop lleons de mar, lloros i dofi ns. A més 
a més d’aquesta sortida, cada setmana es faran 
jocs d’aigua i platja, excursions, tallers i infi nitat 
de jocs que ja estan preparats per l’arribada de 
tots els nens. 

En la darrera edició el Casal d’Estiu de Sant Josep 
va tractat la temàtica de Les Santes, la Festa Ma-
jor de Mataró, com a eix central de tot el casal. 
Enguany la temàtica és “La volta al món” a través 

de la qual podran conèixer diferents jocs tradicionals 
de països i cultures diverses. El preu de tot el casal 
complert és de 190 euros tot i que s’ofereix la possi-
bilitat de fer mitja jornada per 140 euros o pagar cada 
setmana individualment per 55 euros. 

· Excursió destacada: Marineland
· Horari de 9h a 13h i de 15h a 17h.

· Dirigit a nens i nenes d’entre 3 i 14 anys.
· Menjador i permanències disponibles.

Especial Campus i Casals

Tot 5 especial 1673.indd   1 28/4/15   14:16



Sin título-3   1 27/4/15   18:41



Preus ajustats per norma

Els campus i casals tenen un cost, sí, però no dei-
xen de ser una inversió pedagògica en els nostres 
fi lls.  Entitats, empreses i clubs organitzadors per 
una banda i famílies per l’altra, s’esforcen perquè, 
quan arriba el temps d’estiu i casals i campus, 
els nens i nenes no hagin de notar les difi cultats 
econòmiques del dia a dia. 

Les facilitats de pagament de les inscripcions, 
oferir descomptes si es contracten paquets 
d’activitats o augmentar el nombre de beques, són 
algunes de les tàctiques d’entitats organitzadores 
d’aquestes activitats. 

És en aquest sentit que l’oferta de la qual es 
disposa té uns preus molt ajustats que intenten 
minimitzar l’impacte del cost real del servei en 
el dia a dia fi nancer de les famílies. Molts casals 
i programes han rebaixat preus per fi delitzar la 
seva clientela.

Passa també això amb les colònies i els cam-
paments, que sembla que han aguantat millor 
l’impacte de la crisi i amb prou feines han patit 
una disminució d’inscripcions els darrers anys. 
Que tinguin una llarga tradició i que en més d’una 
ocasió siguin la culminació dels esplais que fun-
cionen al llarg de tot l’any són alguns dels motius 
que s’atribueixen a què aquests s’hagin mantin-
gut en el temps a pesar de les difi cultats i, com 
l’economia, ara tornin a remuntar el volt.  

Especial Campus i Casals
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Tercera edició de l’exitós 
Casal Va de Circ i Teatre!
DEL 25 DE JUNY AL 24 DE JULIOL

La productora Circulant i Aliança Mataró organitzen 
la 3 edició del Casal d’Estiu Va de Circ i Teatre! 
dedicat a les arts circenses i teatrals per a infants i 
joves de 4 a 14 anys. El casal té lloc a l’espai Casal 
Aliança de Mataró on durant la temporada teatral 
ja ofereixen el cicle d’espectacles de circ i humor 
Mataró, circ al casal. 

L’objectiu és gaudir i tastar moltes de les discipli-
nes pròpies del circ (equilibris, trapezi, malabars, 
monocicles) i del teatre (creació, assaig, jocs tea-
trals, maquillatge, vestuari, espectacle, narrar un 
conte) sempre des d’un esperit de descoberta i 
no competició. I combinat amb activitats pròpies 
d’un casal d’estiu, activitats a l’aire lliure com 
platja, gimcanes, jocs d’aigua i sortides. Amb la 
participació de Cia.Los Herrerita i Buc de llibres.  

DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG DE 2015
NÚM. 1673
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La Laru ofereix quatre modalitats 
de Campus per a aquest estiu
PÀDEL, FUTBOL I POLIESPORTIU 
I EL CAMPUS PETIT

Durant l’estiu la Fundació U.R.Laru de Mataró organitza a les 
seves instal·lacions diferents campus perquè els nens i nenes 
puguin gaudir d’un estiu ple d’activitats esportives enmig de la 
natura i amb els millors professionals.

Les quatre modalitats de Campus que s’ofereixen aquest any són:  
- Campus de Pàdel: Destinats a tots aquells que els apassioni 
l’esport de moda i vulguin aprendre o perfeccionar el seu pà-
del amb la col·laboració de Javier Casadesus, seleccionador 
Nacional de Catalunya.

- Campus Futbol: Per a tots aquells que vulguin un estiu ple de 
futbol i diversió.

- Campus Poliesportiu: Pel qui els agradi l’esport i el joc i vul-
guin viure un estiu ple d’aventures practicant diversos esports.

- Campus més petit: Un campus diferent i ple d’aventures pels 
més petits de la casa (3, 4 i 5 anys)

Amb aquesta oferta, des de la U.R.Laru animen els pares a triar 
l’opció que més agradi als petits de la casa.

Especial Campus i Casals
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Diversió, Esports i activitat física pels més petits
Dirigit a nens i nenes d’entre 3 i 14 anys, el Cam-
pus 2015 de Fitness Factory obre les seves portes 
un estiu més amb moltes novetats. El Campus 
busca acostar els més petits al món de l’esport i 
l’activitat física, posant especial èmfasi en la diver-
sió, la convivència i la comunió amb els companys. 

L’objectiu és que els nens i nenes desenvolupin 
les seves habilitats i coneixements en diferents 
camps amb totes les activitats que ofereix el 
campus.

Més enllà dels habituals jocs tradicionals, el 
Campus proposa gimcanes i excursions, així 
com activitats a la platja i esportives, streetdan-
ce i expressió corporal o manualitats. En l’edició 
d’aquest any, Fitness Factory amplia les activi-
tats esportives amb el Taekwondo i aposta per 
completar l’educació dels petits amb noves ac-
tivitats en anglès.
El Campus 2015 de Fitness Factory començarà  
el 22 de juny i farà gaudir els nens i nenes fi ns el 
31 de juliol. A l’horari del casal, de 9 a 14h, s’hi 

Especial Campus i Casals
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El Campus 2015 de Fitness 
Factory estrena activitats 
de Taekwondo i anglès!
afegeix la opció de servei d’acollida de 8 a 9h i de 
14 a 15h. Si es fa la inscripció abans del 31 de maig, 
hi ha un 10% de descompte, a més de dues sama-
rretes tècniques de regal. Aprofi ta l’oportunitat!

Fitness Factory és un club de fi tness amb més 
de 25 anys d’experiència en la salut i el benestar 
de les persones. La fi losofi a d’un dels noms més 
coneguts en el món de l’exercici a la ciutat i a la 
comarca és fer passar una estona divertida a la ve-
gada que s’entrena i s’exercita el cos.  

DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG DE 2015
NÚM. 1673
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Confia en els casals i els 
seus monitors, val la pena!

TRIA BÉ, TRIA SEGUR

Abans de fer la inscripció a les activitats, és molt important conèixer 
el contingut detallat del programa de la proposta de lleure. També és 
aconsellable que tant les persones participants com els pares i les ma-
res coneguin l’equip de coordinadors de l’activitat abans que aquesta 
comenci.  

Un altre dels aspectes que es recomana comprovar és el nombre de 
monitors per activitat, hi ha d’haver una persona major de 18 anys 
per cada 10 participants. També és important la titulació de la perso-
na responsable, que ha d’estar en possessió del diploma de direcció 
d’activitats de lleure infantil i juvenil, llevat que l’activitat tingui menys 
de 25 participants. En aquest cas, és sufi cient el diploma de monito-
ratge d’activitats de lleure infantil i juvenil. Pel que fa als equips de 
coordinació, el 40% n’ha d’estar en possessió de qualsevol dels diplo-
mes d’educació en el lleure infantil i juvenil o de la titulació tècnica en 
animació sociocultural.

En relació al Pla d’emergència, si l’activitat és una acampada, el grup 
o l’entitat ha d’haver elaborat un pla d’emergències adequat a la si-
tuació del lloc on s’acampa (campament juvenil, càmping o terreny 
d’acampada). Pel que fa a les assegurances, és obligatòria l’existència 
de pòlisses que cobreixin la responsabilitat civil i els accidents dels 
participants durant el desenvolupament de l’activitat.  

Especial Campus i Casals
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L’Ajuntament coordina 
el programa ‘Aprofita 
l’estiu a Mataró’
INSCRIPCIONS FINS EL 6 DE MAIG

Durant les vacances escolars i amb el suport de l’Ajuntament 
s’organitzen activitats d’oci i lleure: casals d’estiu, teatre, piscina, 
robòtica i tallers per a infants i joves. Totes aquestes activitats mi-
lloren el creixement integral de la persona i, a més, s’aprofi ta l’estiu 
per gaudir i aprendre.

Es pot consultar tota l’oferta d’activitats a la web municipal, que 
inclou un mini-site específi c d’aquest programa estival.

Confia en els casals i els 
seus monitors, val la pena!

TRIA BÉ, TRIA SEGUR

Abans de fer la inscripció a les activitats, és molt important conèixer 
el contingut detallat del programa de la proposta de lleure. També és 
aconsellable que tant les persones participants com els pares i les ma-
res coneguin l’equip de coordinadors de l’activitat abans que aquesta 
comenci.  

Un altre dels aspectes que es recomana comprovar és el nombre de 
monitors per activitat, hi ha d’haver una persona major de 18 anys 
per cada 10 participants. També és important la titulació de la perso-
na responsable, que ha d’estar en possessió del diploma de direcció 
d’activitats de lleure infantil i juvenil, llevat que l’activitat tingui menys 
de 25 participants. En aquest cas, és sufi cient el diploma de monito-
ratge d’activitats de lleure infantil i juvenil. Pel que fa als equips de 
coordinació, el 40% n’ha d’estar en possessió de qualsevol dels diplo-
mes d’educació en el lleure infantil i juvenil o de la titulació tècnica en 
animació sociocultural.

En relació al Pla d’emergència, si l’activitat és una acampada, el grup 
o l’entitat ha d’haver elaborat un pla d’emergències adequat a la si-
tuació del lloc on s’acampa (campament juvenil, càmping o terreny 
d’acampada). Pel que fa a les assegurances, és obligatòria l’existència 
de pòlisses que cobreixin la responsabilitat civil i els accidents dels 
participants durant el desenvolupament de l’activitat.  
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Dates: 
Dijous 30 abril

Hora: 
23h

Lloc: 
Sala Gran del Clap 
(C. Serra i Moret, 6. 
Mataró)

Entrada: 
Anticipada: 3€.
Taquilla: 5€.

UN GOS ROBANT, 
NOU MÚSICS I TOTA LA FESTA

El seu nom comença a ser cada ve-
gada més conegut entre el jovent de 
la comarca. De moment encara es 
mereixen el qualifi catiu de promesa, 
però entre el que es promet i el que es 
compleix cada cop hi ha menys dis-
tància. Un gos robant són fi ns a nou 
músics, tots ells maresmencs, que ar-
riben al Clap i es posen seriosos, dins 
les seves possibilitats, després d’ha-
ver estat la banda sonora de diferents 
gresques. Ells són energia, música, 
festa i espectacle, molt en la línia 
dels grans noms, capaços de fer suar 
la cansalada amb els seus directes. La 
frescor de la seva joventut és la seva 
millor carta de presentació i parteixen 
del reggae per barrejar-hi ritmes lla-
tins, ska, funk i rock en una proposta 
musical homologable i sobretot rabio-

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

El club de l’Escolta
Repertori guiat de música. Organitza: 
Cooperativa Musicop.
Dijous 30 abril l 22:30h l Cafè de Mar 
(C. Santa Rita, 1. Mataró)

Cicle ‘Moments Musicals a 
les escoles’
Concert de 4 agrupacions convidades 
d’escoles de música de la comarca.
Dimecres 6 maig l 19h l C.C. Calisay 
(Riera Pare Fita, 31. Arenys de Mar)

Javier Krahe & Dani Flaco
Gira única de 4 concerts, que uneix 
dues generacions en un mateix escena-
ri amb el nexe de la cançó.

Dijous 7 maig l 23h l Sala Clap (C. 
Serra i Moret, 6. Mataró) Anticipada: 
18€. Taquilla: 21€.

Blaumut + Lorien
‘El primer arbre del bosc’ és l’últim 
disc que presenten Blaumut. Abans, la 
cantautora mataronina Lorien.
Divendres 8 maig l 21h l Sala Clap (C. 
Serra i Moret, 6. Mataró) Anticipada: 
15€. Taquilla: 18€.

TEATRE I DANSA

‘Acabarà el discurs, doctor?’
Grup de teatre La Palmera. Comèdia de 
Ray Cooney. Direcció: Albert Cocera.
Dissabte 2 maig l 18h l Casal Nova 
Aliança (C. Bonaire, 25. Mataró) l 3€.

‘Cinc noies que porten el 
mateix vestit’
D’Alan Ball. Teatre amateur amb La 
Tropa Teatre. Direcció: Tucho Garçon i 
Mireia Sort.
Dies 1 i 2 maig l Divendres 19h i 
dissabte 20:30h l Ateneu Vilassanès 
(C. Sant Josep, 35. Vilassar de Mar) l 
Entrada: 8€.

INFANTIL

Dijous a la biblio
Lectura del conte “En Santi a la 
Biblio”. Organitzen: Fundació Iluro i 
Fundació El Maresme.
Dijous 30 abril l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró)

www.totmataro.cat/agenda   

sament ballable. Apunten a un dels 
grans grups ‘rookie’ del país.

Un Gos Robant va començar l’any 
2013, quan van treure la primera 
maqueta, “Obre les Ales”. El 2014 
va estar carregat de concerts ar-
reu del territori, al costat de grans 
grups com Txarango, Oques Grasses, 
Brams, Itaca Band, entre d’altres; 
també vam ser guanyadors del 1r 
premi del Concurs de Música Jove 
del Maresme i el 2n premi del Con-
curs de Música Jove de Palau-Solità 
i Plegamans. Actualment són un dels 
4 fi nalistes del concurs Engresca’t, 
entre més de 160 bandes presenta-
des. Al març de 2015 trauran el seu 
nou EP, així com una nova producció 
escènica, un impactant concert ple 
d’energia, força i espectacle. 

del reggae per barrejar-hi ritmes lla-
tins, ska, funk i rock en una proposta 
musical homologable i sobretot rabio-

nou EP, així com una nova producció 
escènica, un impactant concert ple 
d’energia, força i espectacle. 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Buc de contes
Narració del conte “Quan m’enfado”, 
d’Antongionata Ferrari. 
Dijous 30 abril l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 

Hora del conte a Arenys
Narració conte en anglès “The hungry 
monster”, a càrrec de la Vicky i la 
Frances.
Dijous 30 abril | 18h l Sala d’Actes 
de la Biblioteca d’Arenys de Mar (C. 
Bonaire, 2. Arenys de Mar)

Hora del conte especial
Narració amb teatrí del conte “La fi lla 
del rei a la fortalesa de foc”, a càrrec 
dels mestres d’infantil Waldorf.
Dimarts 5 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte especial
Narració del conte “Jo sóc així, i tu?”, 
a càrrec de M. Àngels Gil. Dia de la 

Diversitat i el Diàleg Intercultural.
Dimecres 6 maig l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

Dijous a la biblio
L’hora del conte en anglès: “Winnie the 
Witch” de Valerie Thomas, il·lustrat per 
Korky Paul.
Dijous 7 maig l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró)

Buc de contes
Narració del conte “El petit Elliot a la 
gran ciutat”, de Mike Curato. 
Dijous 7 maig l 17:30h l Buc de Lli-
bres (Muralla del Tigre 31. Mataró) 

Hora del conte a Arenys
Narració “La rateta que escombrava 
l’escaleta”, a càrrec de Les contistes.
Dijous 7 maig | 18h l Sala d’Actes 
de la Biblioteca d’Arenys de Mar (C. 
Bonaire, 2. Arenys de Mar)

XERRADES I LLIBRES  

‘La cuina de divendres’
Presentació del llibre de Pep Nogué, a 
càrrec de l’autor i amb Espartac Peran.
Dijous 30 abril l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró)

‘L’hort del segon origen. 
L’horticultura del futur amb 
arrels al passat’
Presentació del llibre amb el seu autor, 
Jordi Puig. 
Dijous 30 abril l 19h l Casa Capell (Pg. 
Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central. Ma-
taró) l Inscripció tel: 93.758.22.15.

Tertúlia literària a Argentona
Amb el llibre “La pell de la frontera” 
de Francesc Serés.
Dijous 30 abril l 19:30h l Biblioteca 
Municipal d’Argentona (C. Gran 3-5. 
Argentona)

Espai patrocinat per

ESPECTACLE 

TA3 Grup de Teatre del Tecnocampus 
Mataró-Maresme presenta aquesta 
comèdia a l’entorn de l’amor a través de 
cançons. Guió: Gregori Lara. Direcció: 
Gregori Lara i Rebeca Olivera.

‘Amor y otras canciones’

Dijous 7 de maig l 12h (assaig) i a les 
20h (estrena) l Can Gassol  (Pl. de la 
Pepa Maca, 15. Mataró). l Assaig amb 
públic: 2€. Estrena: 4€.

Activitat familiar on coneixerem els 
artistes Eduard Alcoy i Joan Hernández 
Pijuan.  Mitjançant l’explicació d’un con-
te, un joc de taula i un taller, descobri-
rem el seu estil, la tècnica i els materials 
que utilitzaven. A partir de 5 anys. 

SORTIM EN FAMÍLIA

‘Filem un dibuix’

Diumenge 3 de maig l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)
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‘Literatura i gastronomia’
Xerrada a càrrec de Care Santos, es-
criptora. Dins el cicle de conferències 
Tardes Culturals al Col·legi d’Aparella-
dors. Organitza: Locus Amoenus. 
Dimarts 5 maig l 18h l Col·legi d’Apa-
relladors i Arquitectes Tècnics (Can 
Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià sobre el llibre 
“Microcosmi”, de Claudio Magris. Acti-
vitat conduïda per Nicola Giuliano.
Dimarts 5 maig l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
CATALUNYA: “Catalunya: un nou país 
és possible”, a càrrec de Josep M. 
Puigjaner (folòleg, teòleg i periodista).
Dimecres 6 maig l 18h l Foment Mata-
roní (c/ Nou, 11. Mataró). 3r trimestre. 
Acte exclusiu per a socis.

‘Llegir per parlar’
Tertúlia literària amb el llibre “Lluny 
del brogit del món”, de Thomas Hardy. 
Moderada per Maite Lafontana.
Dimecres 6 maig l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “El mapa i el 
territori”, de Michel Houellebecq. 
Moderada per l’escriptor Toni Sala.
Dimecres 6 maig l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

T’!NTERESSA: Tradicions 
culturals a la Unió Europea
Presentació a càrrec de Joaquim Millan 
(secretari general del Consell Català 
del Moviment Europeu) i Marta Mar-
fany (dinamitzadora cultural).
Dimecres 6 maig l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

‘Mindfulness. Una tècnica 
psicològica emergent’
Conferència a càrrec d’Eva Moscoso, 
psicòloga de la Fundació.
Dimecres 6 maig l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“ An Equal Music”, de Vikram Seth. 
Activitat moderada per Laura Patricio.
Dijous 7 maig l 19h l Biblioteca Públi-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

‘God save the green’
Projecció de la pel·lícula de Michele 
Mellara i Alessandro Rossi. 
Dijous 7 maig l 19h l Casa Capell (Pg. 
Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central. Ma-
taró) l Inscripció tel: 93.758.22.15.

‘Sodomía e inquisición: el 
miedo al castigo’
Presentació del llibre, a càrrec de 
l’autora, Rocío Rodríguez. 
Dijous 7 maig l 19h l Biblioteca Públi-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

“La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?”
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació.
Dijous 7 maig l 19h l Fundació Hospi-
tal (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

FESTES I FIRES

Mercat de segona mà
Mercat mensual dedicat als productes 
de segona mà i reciclat. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Dissabte 2 maig l De 8 a 14h l Plaça 
Can Gassol (Mataró). 
Diumenge 3 maig l De 8 a 14h l Sant 
Miquel del Cros (Argentona).

Fira d’Artesania
Organitza: Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 3 maig l De 9 a 15h l La 
Riera (Arenys de Mar)

4a Fira Nàutica i 
Gastronòmica Port Balís
Dies 7, 8, 9 i 10 maig l 10h l Port 
Balís (Sant Andreu de Llavaneres)

VARIS

Exposició canina de bellesa
Per a tot tipus de gos (amb o sense 
pedigree): puntuable per al Campionat 
de Catalunya - Millor Gos de Catalunya 
2015. Inscripcions: de 9:30 a 10:30h. 
Diumenge 3 maig l 11h l Parc de Ca 
l’Alfaro (Sant Andreu de Llavaneres)

11a Jornada AMTU
Jornada Catalana de la Mobilitat, de 
L’Associació de municipis per la Mobi-
litat i el Transport Urbà (AMTU).
Dimarts 5 maig l A partir de les 9h l 
TecnoCampus Mataró-Maresme

RUTES I VISITES  

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta de l’arquitecte Puig i Cadafalch. 
Dissabte 2 maig l 10,30h l Casa Coll i 
Regàs (C. Argentona, 55. Mataró)
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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

FIRA MERCAT

Tradicional fi ra mercat, amb 35 anys 
d’història. En aquesta edició, al voltant 
de 57 expositors d’arreu de Catalunya 
hi seran presents amb les tradicio-
nals parades dedicades a la venda 
de productes alimentaris elaborats 
artesanalment. 

35a Fira Mercat Sant Ponç

Visita guiada als edifi cis modernistes 
que l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
va constriur a la seva ciutat, Mataró, i a 
la població on estiuejava, Argentona.

VISITES GUIADES

Ruta Puig i Cadafalch 
Mataró-Argentona

Dissabte 2 maig l 10h l Ajuntament 
de Mataró. Inscripció prèvia a 
l’Ofi cina de Turisme. Preu: 10€. 
Majors de 65 i de 8 a 16 anys: 7,50€.

Dies 2 i 3 de maig l De 10 a 21h l 
Plaça de l’Ajuntament (Mataró)
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exposicionsexposicions

‘Biada i el ferrocarril a 
Mataró’
Exposició fotogràfi ca de Lluís Rugama.
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat Cua-
drada, 1. Mataró) l Fins al 5 de maig.

Punts de llibre
Sala de l’Associació Sant Lluc l Casal 
Nova Aliança (c/ Bonaire, 25. Mataró) l 
Fins al 17 de maig.

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Certamen de les Arts: de L’Escola Pia 
Santa Anna De Mataró.
Fins al 24 de maig.
‘Capgrossos de Mataró - Gokulashta-
mi’: Fotografi es de Kris Ubach. 
Fins al 9 de maig.
‘La fi gura i el retrat en el fons d’art de 
la Fundació Iluro’. 
Fins al 17 de maig. Visita comentada: 
dijous 30 d’abril a les 18h.

‘Des del marge’
Exposició de Miquel Wert.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins l’11 de juny.

Convenció sobre els 
drets de l’infant
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró). l Fins al 14 de maig.

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
22 minuts en tren. Alumnes de l’Es-
cola d’Art i Superior de Disseny Pau 
Gargallo de Badalona.
Fins al 3 de maig.   
‘Topografi es. Atles mèdic-artístic.’ de 
Laia Martí Puig i Cori Mercadé.
Fins al 3 de maig.

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
‘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.

‘Tempus Fugit’ 
Exposició de 24 artistes mataronins de 
diferents disciplines. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mata-
ró) l Fins al 31 maig. 

Pilar Clemente Calvo
Exposició de Dibuixos i pintures. 
Les Esmandies Casal (Rda. O’Donnell, 
94. Mataró) l Fins al 8 de maig.

‘Micro-macro’
Obra recent de l’artista Montse Pons.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 2 de maig. 

Enric Rubió
El paisatge en majúscules. Escola d’Olot.
Estudi Aurum Interiorisme (C. Montser-
rat 33. Mataró). Fins al 5 de juny.

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

36 Concurs de cartells 
Fira internacional de 
ceràmica Argentona 2015
Exposició dels cartells sel·leccionats. 
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Fins el 10 de maig.

‘Caràcters’
Pintura de Tomàs Safont-Tria.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins al 10 de maig.

‘Les Nostres Puntes’
Col·lecció de puntes dels Amics de 
Concepció Moré. 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins el 31 de maig.

‘Espai, Mirada, Persona’
Fotografi es de Toni Villaverde.
Original - Espai d’Artesans (Pl. Angel 
Guimerà, 4. Vilassar de Mar). Fins al 16 
de maig.

www.totmataro.cat/exposicions
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Biblioteca Antoni Comas (C. Prat de 
la Riba, 110. Mataró). l Inauguració: 
dilluns 4 maig a les 18h.

EXPOSICIÓ

‘cARTró, éssers marins’

Conjunt d’escultures que simulen éssers 
marins elaborades a partir de material 
reciclat, concretament de cartró. Treball 
en equip els joves del curs “PTT: Auxiliar 
en vendes, ofi cina i atenció al públic” de 
l’IES Thos i Codina.
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ACTIVITATS

Grup de lectura
Lectura comentada per a gent gran. 
Amb el llibre “Lleó l’africà”, d’Amin 
Maalouf. Organitzen: Consell Municipal 
de Gent Gran i Fundació Iluro.
Dijous 30 abril l 18h Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18. Mataró)

‘La quiropràctica com a 
prevenció de la salut’
Conferència a càrrec de Marc Bony, 
doctor en Quiropràctica. 13è Cicle d’ac-
tivitats formatives per a la gent gran.
Dilluns 4 maig l 17h l Fundació Hospi-
tal - Associació Parkinson Maresme (C. 
Sant Pelegrí. 3. Mataró)

CASALS

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. 93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. In-
ternet. 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.

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball, cada diumenge de 18 a 21h 
(horari estiu). • Català escrit i parlat 
(divendres) • Gimnàstica (dilluns i 
dimecres) • Informàtica (de dilluns 
a dijous, matí i tarda) • Patchwork 
(divendres) • Ioga (dilluns i dimecres) 
• Ball en línia (dilluns i dimecres) • 
Petanca (de dilluns a divendres) • Ple 
i ratlla (dimarts 17-19h). •  Pilates 
(dilluns i dimecres) • Jocs de taula: 
billar, cartes, domino.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: de l’11 al 15 de maig, 
Benidorm (sortida 6:30h). • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de cada mes, 
a les 20,30h. • Activitats:Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). Mandales 
(Dimarts). Patchwork (dilluns i dime-
cres), Labors i manualitats (Dimecres). 
Mitja, ganxet i puntes de coixí (dilluns 
tarda). Exercicis de relaxació (Dimarts 
i divendres). Petanca (Dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres). Bingo (Dijous 
tarda). Ping-pong (Dimarts i divendres 
matí). Informàtica (dilluns, dimarts i 
divendres). Play Back (dijous matí). 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions. 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’Amet-
lla de Mar. Amb revetlla de Sant 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. Informàtica. Grup Play Back.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Maig: • De l’1 al 3, pont del treballador 
al sud de França. • Dia 10, festa de 
les fl ors a Girona, esmorzar i dinar. 
• Dia 17, festa nacional de la llana i 
casament a Pagès-Ripoll. • Dia 28, 
compres a Andorra.
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Pateixes:

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró
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f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Clàudia Luna 
La triatleta del Centre Natació 
Mataró es va proclamar sots-
campiona d’Europa júnior de 
duatló.

Lliga Mundial
Marta Bach i Laura López, del 
CN Mataró La Sirena, juguen 
amb Espanya davant Grècia 
buscant un lloc a la Superfi nal.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

El Club Esportiu Mataró, després de 
molt de temps, està a prop d’assolir un 
gran èxit esportiu del seu primer equip, 
ja que si guanya aquest diumenge al 
camp de l’Energia de la Zona Franca 
de Barcelona davant el cuer de la ca-
tegoria que és el Dinàmic Batlló, serà 
campió del seu grup de 2a Catalana i 
haurà assolit l’ascens a 1a Catalana, 
una categoria on no juga des de la tem-
porada 2009-10.

Ens hauríem de remuntar fi ns a la 
temporada 1999-2000 per trobar el 
darrer ascens del club groc-i-negre, en 
aquella ocasió a la 2a Divisió B. Allà s’hi 
va estar quatre temporades però des de 
la temporada 2003-04, es va començar 
a baixar en picat, passant per la 3a Di-
visió, la 1a Catalana, la Preferent i, des 
de fa uns anys, a la 2a Catalana.

I per trobar un títol de lliga del CE 
Mataró ens hem de remuntar fi ns a 
l’any 1979. En concret fi ns al 6 de 
maig de 1979, o sigui fa quasi 36 
anys exactes. Va ser quan el CE Ma-

taró, guanyant per 1-0 el Bufalà, es va 
proclamar campió de la 1a Territorial, 
pujant a Preferent, i ho va fer de forma 
també anticipada, com pot passar ara, a 
falta de quatre jornades per al fi nal. 

Després hi ha hagut més ascensos: 
les temporades 1980-81 (a 3a), la tem-
porada 91-92 (a Preferent), la 93-94 (a 
1a Catalana), la 94-95 (a 3a Divisió) i 
la citada 1999-2000 (a 2a B), però mai 
amb el títol acompanyant l’ascens.

Ara el bon treball de l’equip tècnic 
i dels jugadors, amb el de la directiva 
al darrere, han donat alegries i han fer 
recuperar una mica la il·lusió a uns afi -
cionats que feia temps que no en tenien 
massa, i que ara han vist com l’equip 
ha encadenat 15 jornades sense perdre, 
aconseguint 39 dels últims 45 punts 
en joc. Que feliç seria l’Albert Gibert de 
veure que el que ell havia començat ha 
acabat donant el seu fruit. I també na-
turalment en Francesc Rimblas de veure 
que el club pot anar recuperant el lloc 
on ell l’havia deixat.

Un títol i un ascens molt anhelats
    El Mataró pot recuperar part del que havia perdut

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 MASCULINA (QUARTS DE 

FINAL). CN MATARÓ QUADIS - CN TERRASSA. 

Dijous dia 7 a les 18 hores al CN Mataró.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA. BANCO MEDIOLANUM CH 

MATARÓ - PALAU I PLEGAMANS. Dissabte a les 
18:15h al Pavelló Jaume Parera.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. PLATGES MATARÓ - BARBERÀ. 

Diumenge a les 18:30 h al Palau Josep 
Mora.

FUTBOL

3A CATALANA. LIVERPOOL - PREMIÀ DALT . 

Dissabte a les 17 hores al Municipal del 
Camí del Mig.

FORA

HANDBOL

1A ESTATAL. GAVÀ - JOVENTUT MATARÓ. Dis-
sabte a les 19h  al Pavelló Jaume March 
de Gavà.

FUTBOL

2A CATALANA. OLÍMPIC CAN FATJÓ - UD CIRE-

RA. Diumenge a les 12h a Rubí.

FUTBOL

2A CATALANA. DINÀMIC BATLLÓ - CE MATARÓ. 

Diumenge a les 12h al Municipal de 
l’Energia de Barcelona.

WATERPOLO

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA (SEMIFINALS). 

SANT ANDREU - CN MATARÓ LA SIRENA. 

Dimecres dia 6 a les 18h a la piscina Pere 
Serrat de Barcelona.
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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

22A JORNADA 25 ABRIL

Sant Andreu-Mediterrani . . 9-11
Canoe - Poblenou . . . . . . . . 10-7
Terrassa - CN MATARO . . . . .9-7
Navarra - CN Barcelona . . . 4-15
Catalunya - Concepción . . . 19-4
Sabadell - Barceloneta . . . 10-16
CLASSIFICACIÓ. Terrassa 59; 

Barceloneta 58, Sabadell 45, 
Canoe 38; Mediterrani 37; 
CN Barcelona 35; Catalunya 
29; CN MATARÓ QUADIS 28; 
Sant Andreu 26; Poblenou 
23; Navarra 7; Concepción 1.
Baixa el Concepción i puja el 
Rubí i el Navarra promocionarà 
amb el Tenerife.

El play-off a punt
Els enfrontaments dels quarts 
de fi nal (dies 5, 7 i 9 de maig) 
seran aquests:

Terrassa - CN MATARÓ
Barceloneta - Catalunya
Sabadell - CN Barcelona
Canoe - Mediterrani
 

22A JORNADA 25 ABRIL

Mediterrani - CN MATARÓ .8-10
Rubí - Concepción . . . . . . . . .11-4
S.Andreu - Zaragoza . . . . . . . . 9-6
Terrassa - Dos Hermanas . .12-6
CLASSI F ICACIÓ.  Sabadel l , 

54 CN MATARÓ 44; Sant 
Andreu 37, Mediterrani, 35, 
Moscardó 26, Terrassa 22, 
Rubí 19, Dos Hermanas 12, 
Zaragoza 10, Concepción 4. 
Baixa el Concepción i puja el Na-
varra. El Zaragoza promocionarà 
amb el Sant Feliu.

Play-off també a punt
El dimecres dia 6 comença el 
“play-off” amb desplaçament 
del CNM La Sirena a la piscina 
del CN Sant Andreu. Els dies 9 
i 10 es jugaran aquí A Mataró 
el 2n i, si fa falta, el 3r partit.
L’altra semifi nal la juguen Medi-
terrani i CN Sabadell.  

Perden, però entrenPerden, però entren

La Sirena acaba amb un bon partit

CN TERRASSA.  Iñaki Aguilar, Serra, Mora (4), Alarcón, 
Óscar Aguilar (2), Fran Sànchez, Galeev (2), Pericas 
(1), Jordi Pérez, Gallego i Ruben De Lera.

CN MATARÓ QUADIS.  Michal Diakonow, Pau Berna-
bé, Marc Corbalan, Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, 
Pol Barbena, Pau Bach (1), Mehdi Marzouki (2), Pere 
Estrany (4), Pau Schnizler, Albert Merino.

PARCIALS. 4-0, 2-3, 1-3, 2-1.

El Quadis va caure derrotat a la piscina del 
líder, el CN Terrassa, en la darrera jornada de 
la fase regular, però la victòria del Mediterrani a 
la piscina del CN Sant Andreu li permet entrar 
al “play-off” pel títol, en acabar en vuitè lloc.

L’equip egarenc va sortir a per  totes, ja que 
amb la victòria assolia el primer lloc i per tant 
el factor piscina a la probable fi nal davant el 
Barceloneta. A l’inici del segon quart el mar-

CE MEDITERRANI.  Cristina Pérez, Gual (5), Aznar 
(1), Gorria, Ardanuy, Bargalló, Hopkins, Graupera 
(2), Panicello, Toha.

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Ariana Grag-
nolati (2), Júlia Soler, Alysa Turza, Alba Bonamusa, 
Clara Cambray (1), Ciara Gibson (3), Marta Bach (3), 
Zoila Quesada, Laura López (1).

PARCIALS. 2-3, 3-3, 1-2, 2-2.

L’equip femení del CNMataró La Sirena va 
obtenir un brillant triomf a la piscina del CE 
Mediterrani en un matx en el qual es decidia el 
rival de l’equip mataroní en les semifi nals de la 
Lliga de Divisió d’Honor. La derrota de l’equip 
barceloní l’envia a la quarta plaça i a lluitar 
contra el Sabadell, mentre que La Sirena se les 
haurà de veure amb el Sant Andreu. El partit va 
ser molt igualat en tot moment, però amb l’equip 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

DIV. D’HONOR FEMENINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

El Quadis acaba 
vuitè a la 1a fase

El rival serà el 
Sant Andreu 

CN  
TERRASSA

CN MATARÓ 
QUADIS9 7

CE 
MEDITERRANI

CN MATARO   
LA SIRENA 8 10

cador estava en 5-0, amb el màxim golejador 
de la competició, Sergi Mora fent de les seves, 
i deixant el partit gairebé decidit. Després el 
Quadis va anar entrant al partit, amb Pere 
Estrany fent un dels seus millors partits de 
la temporada, millorant la defensa, i es van 
guanyar els dos següents parcials, situant el 
marcador en un ajustat 7-6 al fi nal del tercer 
quart. En el darrer hi va haver emoció, però el 
Terrassa va fer valer la seva condició de líder.
    
El dijous 7 es retroben a Mataró
El CN Mataró es retrobarà amb el Terrassa a 
quarts de fi nal d’uns “play-off” que en catego-
ria masculina canvien una mica el seu format, 
ja que a les eliminatòries primer es juga a la 
piscina de l’equip millor classifi cat. Per tant 
el Quadis jugarà el dimarts 5 a Terrassa, des-
prés el dijous (a les 18 hores) es retrobaran a 
Mataró i el desempat, si s’ha de fer, es jugarà 
el dia 9, a Terrassa lògicament.   

de Florin Bonca quasi sempre per davant al 
marcador i amb el “Medi” a remolc. A l’inici 
del darrer quart es van aconseguir tres gols 
d’avantatge (6-9) que van permetre encarar el 
tram fi nal amb força tranquil·litat. Però quan 
el partit semblava decidit els andreuencs, 
aprofi tant les jugades de superioritat (cosa 
que fi ns aquell moment no havien fet) van 
anar reduint fi ns al mínim 11-12, que va fer 
que s’hagués de patir al fi nal.  
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El dissabte passat a la tarda es va dis-
putar, a l’Estadi Municipal de Mataró, la 
fi nal A del Campionat de Catalunya de 
clubs amb la participació del CA Laietà-
nia, que havia entrat pels pèls com a vuitè 
equip per la puntuació internacional, 
després de les dues jornades prèvies, i 
que també es va haver de conformar amb 
el vuitè lloc a la fi nal.

La classifi cació per clubs, en el con-
junt d’homes i dones, en aquesta fi nal, 
per la puntuació per llocs a les diferents 
proves, va quedar així: FC Barcelona 283; 
AA Catalunya 256; L’Hospitalet 186, JA 
Sabadell 175, Igualada 151, Avinent 
Manresa 143,5; Cornellà Atlètic 118 i 
CA LAIETÀNIA 115,5. 

A la classifi cació masculina l’equip 
laietanenc va quedar en sisè lloc, su-
perant Manresa i Cornellà, i en la feme-
nina en vuitè, acusant algunes baixes 
importants com la de Mary Gonzàlez i 
Anna Martín. 

A nivell individual es van obtenir tres 
segons llocs en categoria masculina, 
Joan Planas (4.80 m, Perxa), Ivan Tirado 
(46.86 m, disc) i Jesús Angel García 
(21:52.68, en 5000 m.m), que amb 45 
anys va obtenir la tercera millor marca en 
la història del CAL, i va millorar el rècord 
català veterà M45. A part d’aquests cal 
destacar les bones marques d’Oriol Bonet 
en 400 m, Oriol Ciurans en 800 m i el 
relleu 4x400 m. 

En noies les millors classifi cacions van 
ser els 4ts llocs de Martina Ballesteros i 
Eva Parrado en 100 m i 5.000 m i els 5ns 
de les saltadores Marta Cot i Bet Jené.

RESULTATS MASCULINS
100 m.- 8è Àlex Estivill 11.90; 200 
m.- 8è Miquel Nierga 26.23; 400 m.- 4t 
Oriol Bonet 50.32; 800 m.- 4t Oriol 
Ciurans 1:53.39; 1.500 m.- 5è Yasin 
Ezzaydouni 4:06.44; 5.000 m.- 4t Marc 
Roig 15:52.14; 110 m t.- 8è Aleix Agustí 
18.77; 400 m t.- 6è Gerard Casadevall 
59.18; 3000 m obs.- 7è Ayoube Sighiouri 
10:33.28; 5.000 m marxa.- 2n Jesús 
Angel Garcia Bragado 21:52.68; 4x100 
m.- 6è CAL (Carles Martínez, Jona Planas, 
Daniel Sànchez i Bernat Tarragó) 47.45; 
4x400 m.- 5è (Oriol Bonet, Gerard 

Casadevall, Oriol Ciurans, Joan Molins) 
3:27.19; Alçada.- 8è Jeffrey Dost 1.65; 
Llargada.- 8è Carles Martínez 5.91; 
Perxa.- 2n Joan Planas 4.80; Triple.- 5è 
Daniel Sànchez 13.08; Pes.- 6è Enric Es-
tivill 11.16; Disc.- 2n Ivan Tirado 46.86; 
Javelina.- 6è Daniel Corado 46.21; Mar-
tell.- 6è Joan Jordan 36.64.

RESULTATS FEMENINS
100 m.- 4a Martina Ballesteros 12.98; 
200 m.- 8è Mariona Murcia 29.05; 400 
m.- 8a Sara Vallmajor 1:10.24; 800 m.- 
6a Irene Betriu 2:30.23; 1.500 m.- 6a 
Carla Moreno 4:58.78; 5.000 m.- 4a Eva 
Parrado 19:25.09; 100 m t.- 7a Emma 
Palà 17.39; 400 m t.- 6a Bruna Miralpeix 
1:10.18; 3000 m obs.- 6a Alba Meda 
12:30.67; 5.000 m marxa.- 8a M.Àngels 
Noell 30:34.82; 4x100 m.- 8è CAL 
(Martina Ballesteros, Rosa Maria Buscà, 
Emma Palà, Amarachi Onwuka) 52.24; 
4x400 m.- 8è (Bruna Miralpeix, Carla Mo-
reno, Irene Betriu, Eva Parrado) 4:24.56; 
Alçada.-5a Bet Jené 1.48; Llargada.- 7a 

El Laietània vuitè a la 
fi nal del Campionat de 
Catalunya de clubs

ATLETISME
LLIGA CATALANA REDACCIÓ

Rosa M. Buscà 4.79; Perxa.- 5a Marta 
Cot 3.40; Triple.- 7a Amarachi Sandra 
Onwuka 10.54; Pes.- 8a Cèlia Gaspar 
7.35; Disc.- 8a Andrea Martínez 17.65; 
Javelina.- 8a Marta Carbonero 19.46; 
Martell.- 8a Selene Urbano 15.54.

Continuen les grans marques de 
Bea Indurain als Estats Units
L’atleta del CA Laietània continua fent 
grans marques als Estats Units i la 
setmana passada va registrar uns es-
plèndids 12.28 en els 100 m llisos, que 
és el rècord del CAL amb cronometratge 
elèctric, i uns espectaculars 13.70 en 
100 m tanques, però en aquest cas amb 
vent a favor.

Victòria d’Enrique Luque als 10 
km de Montmeló
El mataroní Enrique Luque (Ríos Running 
Team) va guanyar els 10 km celebrats al 
Circuit de Montmeló amb un temps de 
32:08.    

Laura Quintero 
campiona cadet de 
Barcelona

PATINATGE
CAMPIONAT BARCELONA REDACCIÓ

Aquest passat cap de setmana es va 
disputar a Manresa el Campionat de 
Barcelona cadet de Patinatge Artístic en 
el qual la patinadora del Club Patinatge 
Artístic Mataró Laura Quintero es va 
proclamar campiona.

En categoria cadet masculí el patina-
dor mataroní Pol Torres va acabar sub-
campió, a molt poca distància del primer 
classifi cat. Ara tots dos competiran al 
Campionat de Catalunya que es disputarà 
a Vidreres el proper mes de maig.

Cinc podis a Navarra
Una representació del club es va des-
plaçar a Navarra per participar en el 
Trofeo Oportunidad de patinatge artístic 
del CP Larre, aconseguint 5 podis: Sandra 
Núñez 1a en categoria infantil, Desirée 
González 2a (infantil), Sara Fernández 
3a (infantil), Marina Trigo 2a (benjamí) i 
Sara Ortíz 2a (aleví).    

IVAN TIRADO VA ACABAR SEGON EN DISC AMB UNA MARCA DE 46.86 METRES
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29A JORNADA 25 ABRIL

OAR Gràcia - Stadium . . .34-30
S.Quirze - Montcada . . . . .27-31
S Joan Despí- Sarrià . . . . .23-26
S.Cugat - Granollers B . . .26-47
J. MATARÓ - Esplugues . .36-30
S.Martí Ad.-Dominicos  . . .33-29
Palautordera - Gavà. . . . . .29-28
Sesrovires - Vendrell . . . . .25-25
CLASSIFICACIÓ. Granollers B 

49; S. Martí Adrianenc 48; JO-
VENTUT MATARÓ i Montcada 
45; Sarrià 43; Sant Cugat 33; 
Palautordera 32; Sant Joan 
Despí  29; Sesrovires 24; Ven-
drell 22; OAR Gràcia 21; Esplu-
gues, Sant Quirze 19; Gavà 14, 
Dominicos 13; Stàdium 8.

ÚLTIMA JORNADA  2 MAIG

Gavà- JOVENTUT MAT. (19 h)
L’equip mataroní juga a la pista 
d’un equip que s’hi juga el 
descens, però vol guanyar per 
mantenir l’esplèndid 3r lloc. 

26A JORNADA 25 ABRIL

JOV.MATARó- Granoll. B . 25-34
Gavà- OAR Gràcia B . . . . . 30-22
Sesrovires - Canovelles . . 27-23
Vilamajor - S.Quirze . . . . . . 38-26
Vilanova C. SJ Despí . . . . . 22-45
Molins - Ascó  . . . . . . . . . . . 15-32

CLASSIFICACIÓ. Sant Joan 
Despí 42; Granollers B  40; Gavà 
38, Sesrovires 31, Vilamajor 27, 
S.Vicenç 26; Ascó 26; Canove-
lles 22; JOV. MATARÓ 20; OAR 
Gràcia 16; S.Quirze14; Vilanova 
8, Molins 0.

ALTRES RESULTATS. 2a Catala-
na M.: Fornells - JHM B 27-26; 
3a Catalana Preferent: JHM 
Atlètic - Handbol Esplugues 
C 21-19; Juvenil masculí (1a 
Cat): JHM- La Roca B 27-19; 
Cadet masculí. (Copa Cat.): Èga-
ra- JHM 30-24; JHM B - Sant 
Cugat C 16-22; Inf. Masc.: La 
Llagosta - JHM 36-28; Cadet 
femení: Martorell - JHM 13-18.

JOVENTUT MATARÓ.  Noper Sowe i Jordi Armadans 
porters; Marc Martínez (2), Dani Aguilera (3), David 
Pedragosa (1), Oriol Vaqué (1), Guillem Fàbregas (3), 
Bernat Muñoz (6), Berenguer Chiva (2), Toni Bus-
quets, Roc Segarra (8), Marc Castilla, Eric Martínez, 
Àlex Bosch (5), Bernat Bonamusa (4).

PARCIALS. 4-0, 7-3, 11-4, 15-5, 19-7, 21-10 descans; 
24-12, 26-16, 29-19, 29-23, 32-28, 36-30.

L’equip del Joventut Handbol Mataró va guanyar 
el darrer partit de la lliga de 1a Estatal a la 
seva pròpia pista superant amb força comoditat 
l’Esplugues, equip de la zona baixa, i d’aquesta 
manera continua mantenint el tercer lloc de la 
classifi cació, que d’acabar així seria la millor 
classifi cació de la història... que hagués pogut 
ser millor sense la mala sort que ha tingut l’equip 
amb les lesions dels seus dos porters titulars.

El partit va tenir dues parts clarament dife-
renciades, ja que a la primera part l’equip local 
va fer una autèntica exhibició davant d’un equip 
que no va existir. 

La defensa local treballava molt intensa-
ment, Noper sota pals va fer 14 aturades a la 
primera part, i es van recuperar moltes pilotes 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

que permetien treure el contraatac i fer gols 
fàcils, i així es va arribar al descans amb un 
contundent 21-10, destacant Roc Segarra que 
va fer 6 gols en aquests primers trenta minuts.

A la represa l’equip local es va relaxar molt 
en defensa donant moltes facilitats a l’equip 
espluguenc que ho va aprofi tar per fi car-se 
dins del partit, marcant 12 gols en 15 minuts 
(entre el 10 i el 25 de la segona part) i reduint 
la diferència fi ns als quatre gols quan faltaven 
cinc minuts. En el tram fi nal el Joventut va 
tornar a posar-s’hi i va tancar amb sis gols 
d’avantatge. 

Decidits els dos 
que van a fases  

El Joventut acaba 
en novè lloc

JOVENTUT 
MATARÓ

ESPLUGUES36 30

L’equip mataroní va fer una excel·lent 
primera part i després es va relaxar

Es mantenen en 
tercer lloc

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich portera; Cristina 
Arteaga, Cristina Pi,, Cristina Moreno, Lorena Fer-
nandez,  Mar Gómez, Laura Gallego, Aina Rossell, 
Roser Villalba, Irene Hernández, Judith Pérez, 
Saray Romero.

El femení del Club Joventut Handbol Mataró 
va perdre a casa en el darrer partit de la com-
petició de Lliga Catalana Femenina davant un 
equip que jugarà les fases d’ascens i que es va 
mostrar superior. A la primera volta se’ls havia 
donat molta més feina, però en aquest partit 
no va ser possible. 

FASE ASCENS LLIGA CATALANA  
El sènior femení del Club Handbol Llavaneres 
Maresmeweek va empatar a 25 gols a  la pista 
del Concòrdia d’Andorra i és quart del seu 
grup.   

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA REDACCIO

 Tanquen amb derrota

JOVENTUT 
MATARÓ

GRANOLLERS 
ATLÈTIC25 34
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29A JORNADA (26 ABRIL)
PREMIÀ - Canyelles . . . . . . . . 3-0
Carmelo - Catalònia . . . . . . . . . 5-1
CE MATARÓ - Sarrià . . . . . . . . 1-0
CIRERA - Din. Batlló  . . . . . . . 2-1
SJ Montcada - Ol. Can Fatjó . 1-0
Lloreda - Catalana . . . . . . . . . . 1-0
Equipo Ja - Guineueta . . . . . . 3-2
Ripollet - SANT POL . . . . . . . . 3-1
Llefi à - Singuerlín . . . . . . . . . . . 1-1
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 

69; Ripollet 57; PREMIA MAR 
54; Guineueta i SJ Montcada 
50;  Llefi à 49; Lloreda i CIRERA 
40; Canyelles 39; Equipo Ja 
37; SANT POL 36; Carmelo i 
Singuerlín 35; Olímpic Can Fatjó 
34; Catalònia 29; Sarrià 28;  
Catalana 19; Dinàmic Batlló 15.

30A JORNADA (3 MAIG)
Dinàmic Batlló - CE MATARÓ
Olímpic C.Fatjó- CIRERA 

Pot arribar el títol
El CE Mataró està a prop 
de culminar la seva gran 
temporada  amb e l  t í t o l . 
Ho té bastant fàcil ja que juga 
al camp del cuer i que és equip 
ja descendit, però és evident 
que el partit s’ha de jugar... i 
s’ha de guanyar. Per la seva 
part el Cirera juga al camp de 
l’equip que ocupa la plaça 14a 
que podria portar aparellat el 
descens com al pitjor equip en 
aquesta posició en els diferents 
grups. Una victòria allà quasi li 
donaria la permanència.  

Aitor resol “in extremis”Aitor resol “in extremis”

Segona victòria seguida a casa

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Lluís, Albert Pintor 
(Hèctor Urbano 64’), Isma Aguilar, Willy, Fiti, Sergi 
Sànchez (Baba 77’), Dídac, Javi Bustos (Marc Aranyó 
64’), Uri (Marc Ariño 77’), Aitor Gonzàlez.

GOLS. 90+3’ AITOR GONZÀLEZ (1-0).

El CE Mataró va guanyar el Sarrià amb un 
solitari gol d’Aitor Gonzàlez en el temps afegit 
i d’aquesta manera podria ser campió, i assolir 
l’ascens a 1a Catalana, si la setmana vinent 
guanya al camp del Dinàmic Batlló.

El CE Mataró es va trobar un Sarrià, que tot 
i estar a la zona de descens, durant el primer 
quart d’hora va dominat completament la 
situació. A poc a poc l’equip local va agafar el 
control però l’equip barceloní, si feia falta amb 
duresa, aconseguia frenar el joc de l’equip local, 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró va dominar molt, però el gol 
no va arribar fi ns el minut 93 que només va tenirt una ocasió clara, ja cap al 

fi nal de la primera part, quan Sergi Sànchez 
va rematar de cap una falta llançada per Aitor, 
aturada bé pel porter visitant.

El gol arriba en el darrer sospir
A la represa l’equip groc-i-negre va començar 
amb més força i Aitor va tenir una claríssima 
ocasió. L’equip visitant esgotava les energies i 
el Mataró dominava fent que Pol fos un espec-
tador més del partit. Però els minuts passaven 
i no arribava l’esperat gol. Marc Aranyó en una 
rematada de cap també va estar a prop. Però 
quan ja passaven tres minuts dels noranta, 
l’esperit lluitador, perseverant i guanyador de 
l’equip local va trobar premi. Willy i Baba van 
fer jugada per la banda esquerra i el segon 
va assistir Aitor perquè aquest, d’un xut sec, 
amb la seva magistral cama esquerra, creués 
la pilota a la base del pal sense que el porter 
pogués fer res.

L’eufòria es va desfermar entre jugadors, 
tècnics i afi cionats que veuen el títol a tocar. 

UD CIRERA. Carrión, Fran Carrasco, Óscar Castillo, 
Augusto Campos, Albertito Sànchez, Jesús Maldona-
do (Cristian Romero 68’), Remo (Àlex Tarrés “Peque” 
46’), Pau Hernàndez (Sergi Andrada 74’), Demba, 
Joel, David Jiménez (Carlos Gómez 63’).

GOLS.  14’ DEMBA (1-0); 52’ JOEL (2-0); 59’ San-
doval de penal (2-1)

La UD Cirera va aconseguir un triomf ajustat 
davant el cuer de la categoria que els dóna tres 
punts que acosten molt l’equip mataroní a la 
permanència a la 2a Catalana.

El partit d’aquest no va ser molt espectacular, 
però sí que el va controlat sempre l’equip local 
que va tenir alguns moments de brillantor, amb 

Falten només 
tres punts

bones jugades, i es va avançar abans del quart 
d’hora amb un gol de Demba.

Poc després d’iniciar-se la segona part va 
ampliar la diferència amb el segon gol obra de 
Joel. Uns minuts després l’equip barceloní va 
reduïr distància amb un gol de penal i això va 
donar emoció al tram fi nal del partit, ja que els 
visitants, tot i estar ja descendits a 3a Catalana, 
no es van rendir, però el marcador ja no es va 
moure. 

CE      
MATARÓ

CP       
SARRIÀ1 0

UD      
CIRERA

DINÀMIC 
BATLLÓ2 1 FUTBOL    

1A ESTATAL JUV.

CE MATARO - Mollet . . . . . . 3-1

L’equip puja al 11è lloc i la 
permanència és més a prop.

Altres resultats
Pref. juvenil: Vic- CEM B 1-2. 
Continuen en un bon 6è lloc.
Cadet (Div. Honor): Sant Cugat 
- CEM 0-0. Estan en 12è lloc.
Infantil (Pref.): CEM - Fornells 
3-2.  Són líders amb 8 punts 
d’avantatge sobre el Manlleu.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

El Cirera va dominar de forma 
força còmoda un cuer lluitador

JOSEP RIBAS
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FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

MATARONESA. Paco, Navarro, Sofi ane (Ju-
rado, 87’), Palanco, Simon (Omar, 90’), Álex, 
Peque, Mosqueras, Miguel, Manolo, Joel 
(Zaka, 62’), Kiko, Diego, Pedro.

Victòria treballada de la Mataronesa 
que va guanyar 1 a 2 al camp d’un dels 
equips de la zona baixa que s’està jugant 
la permanència a la categoria. 

Després d’una primera meitat sense 
gaires ocasions de gol, només començar 
la segona els locals es van avançar amb 
un gol de rebot. Amb el marcador en 
contra la Mataronesa es va reactivar i deu 
minuts més tard d’encaixar el gol Palanco 
feia l’empat de penal. Poc després Zaka 
va assistir a Palanco perquè fes l’1 a 2 
fi nal que la Mataronesa va defensar amb 
ungles i dents fi ns al fi nal.   

PREMIÀ 
DALT

UD MATA-
RONESA1 2

Aquesta setmana la palista del CN Mataró 
Quadis Gàlia Dvorak està competint amb 
la selecció estatal al Mundial de Suzhou 
a la Xina en busca de punts per poder 
participar al Jocs de Rio 2016.

En individuals la Gàlia (número 109 
del món) es va estrenar guanyant per 4-2 
a Li Quiangbing (122 del món) d’Àustria 
per 11-6, 9-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-
7. La seva rival a 1/32 de fi nal fou Li Jie 
d’Holanda que és la 27 del món sense 
que els puguem informar del resultat 
del matx.  

En la categoria de dobles, formant 
parella amb Sara Ramírez van guanyar a 
Fins (Portugal)/ Trogolos (Bielorússia) per 
4-0 (11-9, 11-9, 11-7, 11-9) accedint 
a la ronda de 1/16 de fi nal entre les 32 
millors parelles del món  

Llàntia i Mataronesa obren escletxa i 
el Juventus surt del descens

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

La Llàntia va guanyar i continua líder 
amb 4 punts més que la Mataronesa que 
és segona, però amb un partit menys. El 
Juventus també va guanyar i surt dels 
llocs de descens directe a Quarta Cata-
lana, però encara córrer perill, ja que el 
15è classifi cat pot baixar depenent dels 
descensos compensats.  

Jornada 29
Premià Dalt - MATARONESA 1-2
Empenta - Tiana . . . . . . . . . . . 4-4
Cabrera - Turó Peira . . . . . . . 3-1
Bufalà - Poble Nou . . . . . . . . 6-3
Arenys Mar - Alella . . . . . . . . 1-2
LLÀNTIA - Argentona . . . . . . 4-3
JUVENTUS - Cabrils  . . . . . . 2-1
LIVERPOOL - Llavaneres . . 3-3

Jornada 30
Tiana - MATARONESA
Gramenet B - LLÀNTIA
LIVERPOOL - Premià Dalt
Llavaneres - JUVENTUS

Mataronesa, Llàntia i Liverpool no 
haurien de tenir problemes per superar 
els tres últims, més complicat ho tindrà 
el Juventus que visita el camp del 6è.

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA 65; MATARO-
NESA 61 (1 partit menys), Cabrera 55; 
Arenys de Mar 53; Cabrils 51; Llavaneres 
49; LIVERPOOL 46; Bufalà (1 partit menys) 
i Pineda (1 partit menys) 45; Alella 43; Turó 
Peira i Argentona 41; Empenta 33; Poble Nou 
30; JUVENTUS 25; Premià Dalt 24; Tiana 15; 
Gramenet B 5 (1 partit menys).

JUVENTUS 
AC

FC    
CABRILS2 1

JUVENTUS. Enric, Manel, Carles, Oriol Puig, 
Sergi, Biasi, Marc Palau (Vicedo, 70’), Joaquin, 
Roger (Renato, 87’), Sotillo (Martí, 77’), Marc 
Fernández.

El Juventus va guanyar a casa a un dels 
aspirants a la segona plaça i després de 
moltes setmanes en el pou abandona el 
descens. Els verds porten cinc partits 
sense conèixer la derrota (4 victòries i 1 
empat) i ara mateix tenen un punt més 
que el Premià de Dalt que és l’equip que 
marca el descens. Els locals van sortir 
molts forts i abans del minut 15’ de joc 
ja guanyaven 2-0 amb dues dianes de 
Marc Palau. A partir d’aquí l’equip verd 
va saber controlar el matx i jugar amb el 
marcador a favor. El gol visitant va arribar 
en el darrer minut.    

Gàlia Dvorak comença 
amb bon peu el Mundial 
de Suzhou

TENNIS TAULA
MUNDIAL REDACCIÓ
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FUTSAL 
ALIANÇA

28A JORNADA 26 ABRIL

Artés - Ceset . . . . . . . . . . . . .72-79
Sant Cugat - Castellar . . . 60-51
BOET - MASNOU . . . . . . . .67-81
Barberà - Vic . . . . . . . . . . . . 90-81
Sabadell - PLATGES . . . . . .89-79
ARGENTONA-Granollers  . 68-55
Cerdanyola - Onyar . . . . . . .73-82
Manresa - Mollet  . . . . . . . . 66-68

CLASSIFICACIÓ. MASNOU 52; 
Barberà 50; BOET 46; Mollet 
45; Ceset 44; Artés 43; PLA-
TGES i Sant Cugat 42; Vic 41; 
ARGENTONA i GRanollers 40; 
Salle Manresa i Castellar 38; 
Natació Sabadell, Cerdanyola 
i Onyar 37.

29A JORNADA 2  MAIG

PLATGES - Barberà
Vic - BOET

Diumenge a les 18:30h el Plat-
ges, que ja no s’hi juga res, rep 
el Barberà que ja sap que aca-
barà segon. Els grocs intentaran 
donar una alegria als seus se-
guidors guanyant el darrer partit 
de la temporada a casa. El Boet 
que  vol ser 3r juga dissabte a 
la pista del Vic que vol evitar la 
fase de permanència. 

9A JORNADA 26 ABRIL

Gramenet - Almeda . . . . . . .57-49
Lima Horta - Les Corts . . . 55-51
Cerdanyola - Barça . . . . . . 61-63
PLATGES - Geieg . . . . . . . 46-47
Sese - Viladecans  . . . . . . . 56-61

CLASSIFICACIÓ. Almeda i Lima 
Horta 29; Joventut Les Corts 28; 
Gramenet 27; PLATGES MATA-
RÓ i Barça 25; Cerdanyola 24; 
Sese i Geieg 23; Viladecans 22 .

10A JORNADA 2 MAIG

Viladecans - PLATGES 

El Platges, que ja no pot aca-
bar quart, tanca la temporada 
aquest divendres a les 11 hores 
a la pista del Viladecans, el 
darrer classifi cat del grup.   

  Derrota inesperada

BOET. Quim Franch (4), Marc Hermoso (9), Sergi Homs 
(14), Albert Llanos (5), Marc Forcada (16) cinc inicial; 
Marc Arnau (2), Joan Navarro (4), Joan Carceller (13).

MASNOU. Ortíz (11), Català (15), Eñeso (19), Bala-
gue (6), Rodríguez (9) cinc inicial; Soriano, Crespo, 
Jímenez (12), Jurado (3), Camins (6).

El Masnou es va venjar de la derrota a la fi nal 
de la Copa Federació i va superar 67-81 l’Auto 
Net&Oil Boet, a domicili, proclamant-se cam-
pió del Grup 1 de Copa Catalunya. Després 
d’aquesta victòria El Masnou s’assegura el pri-
mer lloc, mentre que el Boet haurà de guanyar 
els dos darrers partits de lliga que queden per 
mantenir la tercera plaça i tenir un encreuament 
més assequible en els “play-off” d’ascens.

El conjunt taronja no va poder repetir la gesta 
de la fi nal de la Copa Federació (63-57) i va 
perdre a casa davant un Masnou que fi ns ara 
només ha cedit quatre derrotes aquesta tem-

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Masnou guanya a l’Esusebi Millan 
i es proclama campió del grup 1 de 
Copa Catalunya

porada a la lliga. Els mataronins que encara 
tenen les baixes d’alguns homes importants, 
van anar sempre a remolc davant d’un equip 
que va fer un partit molt seriós i que a més 
tenia l’objectiu d’assegurar-se el títol de lliga. 
Tot i la derrota el Boet té assegurat jugar les 
fases d’ascens on es podria trobar novament 
el Masnou.    

PLATGES. Sergi Ventura (4), Nacho Ariño (16), 
David Romero (15), Eric Mañés (12), David Viñas 
(9) cinc inicial; Rafa Prats (2), Ferran Tardio (11), 
Marc Coll (10).

MARCADOR. 26-14, 49-34, 65-62, 89-79.

El masculí del Platges va perdre a 89-79 a la 
pista del Natació Sabadell, un equip que amb 
aquesta victòria abandona els llocs de descens 
directe. Els locals que s’estaven jugant la 
permanència van sortir molt més concentrats 
i al fi nal del primer quart guanyaven 26-14. 
En el segon període el matx es va igualar, però 
al descans el Sabadell tenia el matx controlat 
(49-34). En el tercer període el Platges va 
reaccionar i amb parcial de 16-28 va arribar al 
darrer quart amb opcions de victòria (65-62). 
Però en els darrers minuts la remuntada groga 
es va desinflar i els locals es van emportar 
aquesta important victòria.  

El Masnou ja és 
campió

 Darrera jornada

El Platges es queda sense 
opcions d’acabar quart

AUTO NET&OIL 
BOET

CB EL         
MASNOU67 81

COPA CATALUNYA MASCULINA

S’acaben les opcions

PLATGES. Sandra López (7), Gianna Woods (2), 
Teresa Gómez, Núria Talavera (3), Bradi Thomas (6) 
cinc inicial; Laia Rubio (4), Helena Esteve (8), Laura 
Rovira, Carol del Santo (10), Cristina Marqués (6).

MARCADOR. 12-13, 25-29, 36-41, 46-47.

El Platges va perdre, contra tot pronòstic, a casa 
davant el Geieg 46-47 i diu adéu a tota opció 
d’acabar entre els 4 primers. A la primera part 
la igualtat va ser màxima, però sempre van ser 
les gironines les que van anar per davant r i al 
descans guanyaven 25-29. Només començar 
el tercer quart les visitants, amb un parcial 6 a 
12, es van posar deu punts per sobre (31-41). 
A partir d’aquí el Platges va reaccionar i es va 
posar a només dos punts quan faltaven 5 minuts 
pel fi nal (43-45). Els darrers minuts de joc van 
ser un cúmul de despropòsits de tots dos equips 
i el gran benefi ciat va ser el conjunt gironí que 
va acabar guanyant per un sol punt 46-47.    

El Platges perd i ja no pot optar 
a la fi nal a 4

PLATGES 
MATARÓ

GEIEG    
GIRONA46 47

L’Auto Net&Oil 
Boet perd el derbi 

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

NATACIÓ 
SABADELL 89 79 PLATGES 

MATARÓ
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20A JORNADA 26 ABRIL

Alcorcón - Voltregà . . . . . . . . 0-3
Santa Maria - Sant Cugat . . 0-2
Girona - CH MATARÓ  . . . . . 0-0
Palau - Igualada . . . . . . . . . . 6-1
Bigues - Terrassa  . . . . . . . . . 2-0
Vilanova - Manlleu . . . . . . . . 3-2

CLASSIFICACIÓ. Palau Plega-
mans 48; Voltregà 47; Manlleu 
44; Gijón 41; CH MATARÓ 
27; Terrassa 26; Vilanova 24; 
Igualada 22; Bigues i Riells 21; 
Alcorcón 18; Girona i Sant Cugat 
11; Santa Maria del Pilar 9

21A JORNADA 2 MAIG

CH MATARÓ - Palau Plegamans

Aquest dissabte a les 18:15 ho-
res el CH Mataró rep la visita del 
líder de la categoria que intenta 
acabar amb l’hegemonia del 
Voltregà dels darrers anys.  

Empat sense gols del Banco MediolanumEmpat sense gols del Banco MediolanumEmpat sense gols del Banco MediolanumEmpat sense gols del Banco Mediolanum

CH MATARÓ.  Ariadna Escalas (portera), Júlia Canal, 
Carla Fontdeglòria, Ona Castellví, Xantal Piqué, Marta 
Soler, Laura Manzanares i Erika Arellano (ps)..

El CH Banco Mediolanum Mataró CH Mataró 
va empatar sense gols el passat divendres a la 

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

El femení del CH Mataró treu un punt de 
Girona i recupera la cinquena posició de 
l’Ok Lliga Femenina

pista del Girona, sumant un punt que el deixa 
en cinquena posició de la taula. 

L’objectiu és acabar cinquè
Tot i això el grup capdavanter –Palau de Ple-
gamans, Voltregà, Manlleu i Gijón– porta un 
bon avantatge, ja que les mataronines tenen la 
quarta plaça a 14 punts, i ara els bons resultats 
s’han d’assolir per mantenir-se com a cinquè 
equip de l’OK Lliga femenina. Resten quatre 
jornades per acabar la competició, i aquest 
ha de ser l’objectiu de l’equip entrenat per 
Oriol Feliu.  

Recuperen la 
5a plaça

OK LLIGA FEMENINA
SEMIFINALS REDACCIÓ

HC       
GIRONA

BANCO 
MEDIOLANUM0 0

FUTSAL. Paquito Pares, Musta Ceesay, Cristian Sevilla, 
Raul Pulido, Carlos Villarin, Oriol López (1), Marc 
Caballeria, Miki Rodríguez, Marcel Catà, Cristian 
Villarin i Sergio Murillo..

Diumenge passat es va trencar la ratxa de bons 
resultats del sènior del Futsal Aliança Mataró 

després de la derrota a casa davant el Barcelone-
ta. El conjunt mataroní va perdre 1-4 davant el 
segon classifi cat i un dels equips més potents de 
la categoria que, juntament amb el Cerdanyola, 
s’estan disputant el títol i l’ascens a Segona B. 
Els visitants es van sobreposar al gol inicial dels 
mataronins i amb una gran efectivitat de cara a 
porteria van emportar-se els tres punts. Després 
d’aquesta derrota, el conjunt mataroní cau fi ns 
a la 6a posició i s’allunya de la tercera plaça. 

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIO

FUTSAL 
ALIANÇA

FS 
BARCELONETA1 4

25A JORNADA 26 ABRIL

Racing Pineda - Parets. . . . . 4-4
FUTSAL - Barceloneta . . . . . 1-4
Lloret - Cerdanyola . . . . . . . . 4-8
Ràpid - Arenys Munt . . . . . . 3-1
Vilassar Mar - Ripollet . . . . . 7-1
Sagarra - Sant Joan . . . . . . . 4-3
Montsant - Lliçà . . . . . . . . . 11-3
Manlleu - Pineda  . . . . . . . . . 6-9

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola 
61; Barceloneta 58; Montsant 
48; Sagarra 47; Ràpid Santa 
Coloma 44; FUTSAL ALIANÇA 
MATARÓ 41; Sant Joan Vilassar 
39; Pineda 34; Vilassar de Mar 
i Pineda 33; Lloret 21; Parets i 
Lliçà d’Amunt 25; Racing Pineda 
22; Manlleu 9; Ripollet B 7

FUTBOL SALA
3A DVISIÓ

La tercera plaça 
s’allunya

El Futsal Aliança no pot amb el segonEl Futsal Aliança no pot amb el segonEl Futsal Aliança no pot amb el segonEl Futsal Aliança no pot amb el segon

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM
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Dissabte passat a la localitat madrilenya 
d’Alcobendas, l’atleta del CN Mataró 
Claudia Luna es va proclamar sots-cam-
piona d’Europa júnior de duatló. 

Quinze dies després de proclamar-se 
campiona d’Espanya abolsuta, la triatleta 
del CN Mataró va fer un europeu espec-
tacular i va quedar segona per darrera de 
la representant francesa. La Claudia que 
l’any passat va acabar tercera al mundial 
de la categoria va demostrar un cop que 
es troba entre les millors del planeta i i 
que té una futur per endavant. 

Comença la temporada de triatló
Aquest passat cap de setmana el CN 
Mataró va iniciar la temporada de triatló 
a Blanes i a Sant Carlès de la Ràpita 
aconseguint molt bons resultats.

Tercer lloc de Dani González
A Blanes el més destacat va ser el 3r 
lloc de Daní González (0:56:02), registre 

que li va valer per acabar en 2a posició 
en categoria sub-23. Van acabar també 
entre els 50 primers: Guille Cortijo 35è 
(1:02:04), Pablo López 37è (1:02:30) i 
Alex Cortijo 44è (1:02:51). Per equips el 
CN Mataró va acabar tercer. En categoria 
femenina Joana Martínez  va acabar 15a 
en categoria absoluta (1:14:31) i 1a en 
categoria veterans 1, Núria Bruguera va 
ser 22a (1:17:36), Raquel Martin 28a 
(1:19:59) i Laia Salvador 29a (1:20:01) 
i 2a en categoria veterans 1. Per equips 
el femení del CN Mataró va acabar 5è. 

Podi per equips a l’Ebre
A San Carles de la Ràpital més destacat 
va ser el 7è lloc de Judit Zaragoza 
(5:20:08) i el 7è lloc d’Antoli Fauria 
(4:22:24). Van estar també a un gran 
nivell David Rovira 20è (4:31:51), Marc 
Rovira 26è (4:34:04) i José Luis Cano 
47è (4:39:59). Per equips el masculí del 
CN Mataró va acabar tercer.    

Claudia Luna del CNM sots-campiona 
júnior d’Europa de duatló

TRIATLÓ
CAMPIONAT D’EUROPA DE DUATLÓ REDACCIÓ

Aquest dilluns va començar al Marroc la 
10a edició de la Titan Desert, una de les 
curses ciclistes més dures del món. Un 
cop més i ja són 9, la botiga Doctore Bike 
de Mataró està present a la cita amb un 
equip de sis corredors, on destaca per 
sobre de tots Raul Hernández que afronta 
serà la seva novena participació i que en 
edicions anteriors ha estat lluitant amb 
els millors. 

A la primera etapa de 115 km el ci-
clista Raul Hernández del Doctore Bike 
va acabar 31è amb un temps de 5:55:25 
a més de 50 minuts del guanyador que 
va ser el portuguès José Silva. 

Servei tècnic de primera
Un cop més la botiga Doctore Bike do-
narà assistència mecànica a molts dels 
corredors d’aquesta prova apte només 
per valents. Enguany la botiga mataronina 
donarà assistència tècnica i mecànica a 
57 corredors per tal que les bicicletes 
estiguin llestes per afrontar el repte del 
desert. Aquest any com a novetat Doctore 
Bike també ofereix un servei de fi sio i a 
més a més és l’única tenda espanyola 
que compte amb un taller mòvil totalment 
acondicionat per donar un millor servei 
als seus clients.    

Raul Hernández acaba 
31è a la primera etapa 
de la Titan Desert

TITAN DESERT
DOCTORE BIKE REDACCIÓ
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21

farmàcies

Horaris de les farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

                 EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62.
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

josep aracil i xarrié
 president d’eurosènior

Els ajuntaments

sèniors

joarxa@gmail.com

La majoria de les nostres ciutats 
estan experimentant importants cri-
sis financeres. És una situació amb 
conseqüències molt greus per als seus 
ciutadans, que no són atesos amb els 
mitjans necessaris, deixant en mans 
d’entitats caritatives la solució dels 
seus principals problemes econòmics. 
Una observació més detallada, fa pa-
lesa pràctiques de clara ineficiència, 
de burocràcia maldestra i de formes 
rutinàries de gestió, que no tenen en 
compte les necessitats reals d’una 
població, que es caracteritza per la 
seva precarietat. Cal començar per 
replantejar la gestió administrativa 
de les ciutats, endegant la creació de 
Governs Oberts, basats en la trans-
parència de la informació municipal, 
la participació ciutadana en els seus 
afers i finalment la col·laboració dels 
ajuntaments en projectes de la so-
cietat civil. Augmenta el nombre de 
ciutadans que se senten desorientats 
i desconnectats dels governs munici-
pals, incapaços de fer realment alguna 
cosa per ells. Els ciutadans d’avui, 
especialment els aturats, observen que 
els seus ajuntaments tracten d’una for-
ma convencional el principal problema 
de l’atur, amb un clar desconeixement 
de les seves possibles solucions, que 
forçosament han de ser innovadores i 
creatives. Com a ciutadans, cal exigir 
més als alcaldes, però no tan sols per 
demanar la realització de programes 
més eficaços i resolutius, sinó també 
per canviar la seva percepció d’una 
realitat negativa ignorada, que hauria 
de cercar el bé comú i no la defensa 
política del seu càrrec.

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar
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Angulo & Asociados:
advocats propers al 
client

ADVOCATS
ANGULO & ASOCIADOS

publicitatpublicitat

Qui diu que tots els bufets d’advocats 
són iguals? En temps en què molt 
sovint hi ha despatxos inaccessi-
bles, d’alta especialització i preus 
prohibitius, conèixer els 10 anys 
d’experiència d’Angulo & Asocia-
dos és una autèntica alenada d’aire 
fresc. Es tracta del despatx que 
capitaneja Mirla Angulo des d’una 
perspectiva de proximitat amb el 
client. El bufet té especialitzacions 
en quasi totes les branques jurídi-
ques i avantposa l’assessorament 
personal, el fet de posar-se a la pell 
del representat, la franquesa i la 
proximitat. Això és el que Angulo ha 
volgut aplicar a un despatx obert fa 
10 anys i des d’on treballa per tot 
aquell que li ho demana.

Un altre aspecte innovador d’Angulo 
& Asociados és la modernitat i 
l’aposta per les noves tecnologies 
com a facilitadores, fi ns i tot en un 
camp sovint burocràtic i laberíntic 
com la justícia. Angulo és pionera a 
assessorar els clients a través de les 
xarxes socials o contactes per vídeo-
conferència.

Angulo & Asociados és un despatx 
multidisciplinar que assessora a una 
carta de clients cada cop més exten-
sa. Aquesta manera de fer propera li 
ha valgut la confi ança de cada cop 
més famílies i casos durant tota una 
dècada d’exercir en aquest país. Un 
exemple de com els advocats poden 
estar al servei dels seus clients. 
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Residència i Centre de dia  

La Vostra Llar Voramar és una residència i centre de dia a Mataró,
que disposa de 85 places repartides en 5 plantes de funcionament autònom.  

Ambient familiar, acolllidor i atenció 
personalitzada als residents, que estan 
agrupats segons el seu grau de dependència 
funcional i/o cognitiva, en petites comunitats 
entre 15 a 25 persones per planta.

Més de 7 propostes diàries d’activitats i 
teràpies:
Estimulació cognitiva, psicomotricitat, taller 
creatiu, fisioteràpia, manualitats, bingo, teràpia 
amb gossos, aquateràpia, sortides a la platja, 
taller de cuina, posa't guapa, etc..

La millor relació qualitat/preu en assistència 
geriàtrica de Mataró.

Emplaçament privilegiat al costat del mar
i ben comunicat amb transport públic.
    Bus 2,4 i 8

C/. Tordera núm. 8, Mataró
T. 93 799 91 44

www.lavostrallar.com

Centre acreditat per la Generalitat

PÀRQUING GRATUÏT per a visites
i informacions.
Demanar accés a la recepció.

1P VORAMAR 1664.pdf   1   4/3/15   9:38



El PSC es renova en un context difícil, per 
intentar recuperar l’alcaldia

El 22 de maig de 2011 a la nit, 
quan van saber-se els resultats elec-
torals, saltava la notícia. Després 
de 32 anys governant la ciutat, per 
primera vegada, el PSC no era la 
formació més votada en unes elec-
cions municipals. Per una mica més 
de mil vots, CiU superava el PSC i  
Joan Mora enfi lava el camí cap a 
l’alcaldia. Ara, quatre anys més tard, 
els socialistes intentaran recuperar 
el poder a La Riera 48 i convertir 
David Bote en el nou alcalde. No 
serà una tasca senzilla.

Queden lluny els temps en què 
els socialistes catalans obtenien a 
la ciutat percentatges de vot supe-
riors al 40%. Des que la candidatura 
encapçalada per Carme Chacón va 
obtenir un 46,02% dels vots en les 
eleccions generals del 2008, els 
resultats del PSC a Mataró no han 
deixat de baixar. En les dues últimes 
convocatòries electorals, els comicis 
al Parlament del 2012 (15,97%) i 
les europees de fa un any (16,11%), 
el percentatge de vot del PSC ha es-
tat el més baix des de la restauració 
de la democràcia.

El món ha canviat, Espanya ha 
canviat i Catalunya també ho ha 

POLÍTICA
ANÀLISI

TEXT I GRÀFIC: RAMON RADÓ, TONI RODON, JOAN SALICRÚ

La Riera 48La Riera 48 www.lariera48.cat

acostuma a obtenir els resultats més 
fl uixos, els socialistes tenen un elec-
torat més fi del i, entre 1999 i 2011, 
el descens no va ser tan pronunciat: 
del 18,71% al 13,76%. De la recu-
peració d’antics votants del PSC a 
la perifèria de la ciutat dependrà en 
bona part que Bote aconsegueixi un 
bon resultat el pròxim 24 de maig.
El repte del PSC no serà fàcil: les 
formacions “de moda” com Po-
dem (que es presenta amb el nom 
de Volem Mataró) i Ciutadans hi 
intentaran fer forta pescant, prin-
cipalment, en l’electorat socialista 
més desencantat. Que el candidat 
de C’s, Xavier Caravaca, fos simpa-
titzant socialista no és una simple 
coincidència...

Una cara nova com a alcaldable
Que el PSC no passa pel seu millor 
moment és evident. És per això que 
cal aplaudir la gosadia de canviar de 
recepta i apostar per una candida-
tura renovada amb una cara nova al 
capdavant. Caldrà veure si funciona 
a les urnes, però amb David Bote, els 
socialistes, el partit que ha governat 
la ciutat durant més anys, els princi-
pals arquitectes del Mataró actual, 

FOTOS: ARXIU

fet. La desorientació de la social-
democràcia, la posada en qüestió 
del règim de la Transició i el debat 
sobiranista, ben barrejat amb una 
crisi econòmica que va començar 
amb Zapatero al poder, és una tem-
pesta perfecta que el PSC no està 
sabent capejar. 

Pèrdua de suport a la perifèria
De cara a aquestes eleccions, el 
PSC ha d’intentar recuperar el su-
port perdut en barris on, no fa tant, 
guanyava per golejada. Entre 1999 
-any de l’última majoria absoluta de 
Manel Mas- i 2011 -quan els socia-
listes van perdre per primer cop en 
unes municipals-, el PSC va veure 
com el seu suport en algunes zones 
es reduïa a més de la meitat. A Cer-
danyola Sud, va passar del 64,6% 
dels vots al 28,97%; a Cirera, del 
63,94 al 25,74; a La Llàntia, del 
61,30 al 27,65; a Cerdanyola Nord, 
del 58,97 al 26,29; a Rocafonda del 
51,77 al 24,47; a Molins-Torner del 
53,19 al 26,10 i al Pla d’en Boet, 
del 50,36 al 27,32.

Curiosament, on menys es nota 
aquest descens del percentatge de 
vot és al Centre. En el barri on el PSC 

 Recupera tot el seguiment de les eleccions municipals a LaRiera48.cat

PARTIT A PARTIT:
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del 30 d’abril al 7 de maig de 2015

El popular José Manuel López ha oficia-
litzat el que havia anat insinuant durant 
el mandat: que s’ha acabat el temps del 
“políticament correcte” en l’àmbit de la 
immigració i que, per tal d’aconseguir els 
seus objectius polítics, anirà tan lluny com 
faci falta en la denúncia d’actituds de 
“discriminació positiva” que segons ell fa 
l’Ajuntament en relació, per exemple, als 
comerços regentats per magrebins. Uns 
objectius que no són altres que cruspir-se 
d’una sola queixalada a Plataforma per 
Catalunya. Tot el seu discurs del Casal es 
va situar en el marc mental de la formació 
identitària, copiant el lema que aquesta 
va fer calar amb força ara fa quatre anys, 
“Primer els de casa”. I no només això, 

   L’APUNT: Els límits del discurs sobre immigració                 Joan Salicrú  

sinó que es va posar al costat dels que 
els darrers estius han patit els sorolls de 
la celebració del Ramadà a Rocafonda i 
també va lamentar que en polígons com 
Mata-Rocafonda hi hagi una mesquita en 
la mesura que això desanima els empresa-
ris a situar-hi les seves fàbriques.   

López juga amb una bona carta: el 
que va fer funcionar amb força PxC ara 
fa quatre anys és, no ja deixar d’usar un 
llenguatge políticament correcte sinó 
posar veu als pensaments que una part 
de la població autòctona té sobre el gruix 
dels immigrants; sap que parlar “clar i 
català” pot seguir donant molts i molts 
vots. Però aquest mestre, home sensat, 
hauria de calibrar en quina mesura aquest 

llenguatge no li fa perdre centralitat 
política i el situa com un radical sense 
possibilitats d’arribar a acords. I sobretot 
fins a quin punt aquestes afirmacions 
estigmatitzadores vinculades a una 
religió són admissibles en una societat 
multicultural com la nostra.  

Fa quatre anys tots vam pecar de bonis-
tes per no saber captar el malestar latent 
en alguns barris en relació a la immigració; 
ara cauríem en un error encara més gran si 
fóssim incapaços d’entendre que, malgrat 
ser necessari identificar sense por realitats 
conflictives i combatre-les amb la màxima 
contundència, hi ha d’haver també uns 
límits en el discurs sobre immigració. La lli-
bertat d’expressió no tot ho pot emparar.  

oficialitzen el relleu generacional 
després de quatre anys de travessia 
pel desert. Bote, de 32 anys, és el 
primer candidat socialista que ha 
nascut en democràcia. Joan Majó 
(nascut el 1939), Manel Mas (1948) 
i Joan Antoni Baron (1955) són de 
generacions i trajectòries similars. 
Bote trenca amb tot això, tant per 
edat –quan va caure el Mur tot just 
tenia set anys- com pel seu discurs.
Des de la seva proclamació com a 
candidat, el mes de juliol, el can-

didat ha anat teixint un discurs a 
favor de la meritocràcia i la cultura 
de l’esforç. “Per a mi és bàsic retor-
nar a Mataró part d’allò que m’ha 
donat, com a persona i com a pro-
fessional”, deia fa poques setmanes 
en una entrevista a “El Punt Avui”. 
De fet, la recepta del candidat so-
cialista és que les noves generacions 
de mataronins tinguin les mateixes 
oportunitats que va tenir ell –és doc-
tor en Ciències Físiques- a condició 
que s’esforcin. En certa manera, la 

campanya de Bote segueix l’exemple 
dels “spin-doctors” nord-americans: 
el candidat és el missatge. 

Bote encapçala una candidatu-
ra gairebé trencadora, amb forta 
presència d’independents i, després 
d’una legislatura en què partit i grup 
municipal no han tingut sempre 
sintonia, cap dels actuals regi-
dors figura en llocs “de sortida”. 
L’advocada Núria Moreno, que ha 
defensat molts afectats per les pre-
ferents, fa “ticket” amb Bote. 

Distribució per secció censal del vot al PSC a les eleccions municipals 2011
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Los Vengadores: La era de Ultón 

Walking on Sunshine 

El maestro del agua

La familia Bélier

La oveja Shaun

Historia de Maurie Heurtin

Camino a la escuela

El mapa de las estrellas

Samba

Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?

16:00   17:35  17:50   20:10   20:15   22:40   22:50

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

20:15   22:30

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

16:00   18:00   18:40

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

16:00  18:00

20:15   22:30

16:00   18:00   18:10   20:15   20:20   22:30   22:30

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

Cinesa Mataró Parc

Focus

Chapie

Cómo sobrevivir a una despedida

22:45   01:00

[dll.-dm.+dj.] 19:15   22:00

[diu.-dj.] 22:50

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

La sombra del actor

Cómo acabar sin tu jefe 2

18:00 (1, 2, 3 i 4 de maig) 22:00 (2 de maig)

20:15 (1 i 4 de maig) 20:00 (2 i 3 de maig)

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

Los Vengadores: La era de Ultrón 

Walking on Sunshine 

Astérix: La residencia de los dioses 

Lo mejor de mi 

El maestro del agua

La familia Bélier

Cómo sobrevivir a una despedida

Superpoli en Las Vegas

La oveja Shaun

Una noche para sobrevivir

Disney Junior Party

El último lobo

Mortdecai

Fast & Forious 7

Insurgente

Cenicienta         12:15   17:00                 Home

Perdiendo el Norte

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web

Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris defi nitius.
[dj.-dis.] 22:30

[dj.-diu.+dmc.] 16:30   18:30   20:30   19:30                [dmc.] 22:15
12:00   12:30   16:00   17:00   18:00   19:00   
20:00   21:00   22:00   23:00   00:00   01:00

22:00   00:15      [dj.+dll. dj.] 16:00

12:15   16:00   18:00   20:00

12:15   16:30   10:15   22:00   00:30

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

12:10   16:00        [dll.-dm.+dj.] 18:15   20:30

20:15

12:15   16:00   18:10

12:15   16:00   18:15

22:30   00:50

12:15

[dll.-dm.+dj.] 16:30

[dll.-dm.+dj.] 22:45

[dv.-ds.] 12:00   16:00   18:55   21:50   00:45
12:00   16:00   18:55   22:00

19:30   22:00   00:30

12:15   16:00

[dj.+dll. dj.] 16:00            [dll.-dm.+dj.] 20:30

[Continua]

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE 31 - 08301 - MATARÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACI
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Quants títols té, per ara, l’Univers 
Cinematogràfi c de Marvel?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1671
‘La casa de cera’

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 
Nicolás González Fulgencio,
Albert Francia Albas.

El Foment aposta pel talent català

El Cinema Foment segueix apostant 
pel talent ‘de casa’. El pròxim 8 de 
maig es projectarà el llargmetratge 
‘AnimA’, un projecte independent 
produït de forma cooperativa entre 
els actors i tècnics del Laboratori 
d’Actors de Cinema de Joan Frank 
Charansoonet, el director.

Després de la bona acollida a Bar-
celona, la cinta arriba a Mataró per 
explicar una història amb un guió 
que neix de la idea que, en temps 
de crisi social i de valors, “qualsevol 
persona de classe mitjana o benes-
tant, pot trobar-se en el futur en 
una situació marginal o d’exclusió 
social, posant en alt risc la seva 
pròpia existència”.

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1673
DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG DE 2015 

‘AnimA’ explica els últims ins-
tants de vida de l’Emília i el viatge 
que fa pels racons d’una memòria 
plena de vivències, emocions i 
contrastos. Una pel·lícula social i 
d’acció melodramàtica, on es de-
mostra que a vegades l’elecció que 
fem de les ànimes que ens han 
d’acompanyar per la vida, no és la 
correcta.

A través de la protagonista, 
l’espectador podrà recórrer un riu 
de sensacions. En temps present 
serà transportat a una dura crítica 
social, passant pels intensos records 
de l’Emília en la dècada dels 80, 
fi ns a arribar a la tendra nostàlgia 
de la infantesa.
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Les estrenes
Vengadores: Era de Ultron 

Quan en Tony Stark decideix reacti-
var un programa creat per mantenir 
la pau mundial, crea la intel·ligència 
artifi cial Ultron, que pren vida i de-
cideix que la humanitat és el perill 
que cal eradicar. Caldrà la reunió de 
tots els Venjadors.
Direcció: Joss Whedon
Intèrprets: Robert Downey Jr, Chris 
Evans, Chris Hemsworth.
141min

Superpoli en Las Vegas

El guarda de seguretat Paul Blart 
viatja a Las Vegas per supervisar una 
exposició i aprofi ta l’ocasió per viat-
jar amb la seva fi lla. De seguida, 
Blart haurà d’aturar els culpables 
d’un atracament.
Direcció: Andy Fickman
Intèrprets: Kevin James, Neal 
McDonough, Daniella Alonso
94min

Astèrix: La residencia...

Cansat de no poder conquerir la vila 
d’Astèrix i Obèlix per la força, Juli 
Cèsar decideix apostar per seduir els 
gals amb les comoditats de la socie-
tat romana construint una residència 
de luxe al costat de la vila.
Direcció: Louis Clichy, Alexandre 
Astier. 
Animació.
82min

El maestro del agua

Quatre anys després de la batalla de 
Gallipoli, un granger australià viatja a 
Turquia per intentar esbrinar què ha 
passat amb els seus tres fi lls, des-
apareguts després del combat. En la 
cerca, forjarà una estreta relació amb 
una dona turca.
Direcció: Russell Crowe. 
Intèrprets: Russell Crowe, Olga 
Kurylenko, Jai Courtney.
111min

Lo mejor de mi

Dawson i Amanda, una parella a 
l’institut que es va haver de separar 
per la pressió del pare d’ella, es re-
troba 20 anys més tard quan els dos 
visiten el poble de la seva joventut.
Direcció: Michael Hoffman
Intèrprets: James Marsden, Michelle 
Monaghan.
117min

Cómo sobrevivir a una 
despedida

Un grup d’amigues veu com als 27 
anys no han aconseguit la parella, la 
feina i el pis que somiaven. Tot i així 
no es rendeixen i decideixen organit-
zar- l i  a  la  seva amiga més 
responsable un comiat de soltera 
inoblidable.
Direcció: Manuela Moreno
Intèrprets: Natalia de Molina, Úrsula 
Corberó, José Lamuño.
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La Sagrada Família s’omple 
de familiars i autoritats en un 
acte presidit pel Rei Felip 

La basílica de la Sagrada Família 
de Barcelona es va omplir amb més 
d’un miler de persones el passat 
dilluns 27 a la tarda en el funeral 
d’estat per les 150 víctimes de la 
tragèdia de l’avió de Germanwings 
als Alps francesos el passat 24 de 
març. La celebració va ser bàsica-
ment catòlica i es va celebrar en 
català, castellà, francès i alemany, 
amb alguns passatges fets en italià, 
anglès i grec.

El funeral va ser presidit pel 
cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, Lluís Martínez Sistach, que ha 
estat força criticat per no permetre 
una cerimònia interreligiosa com es 
va fer a París i Colònia. No obstant 
això, representants de la confessió 
evangèlica, jueva i musulmana van 
acabar intervenint tres minuts ca-
dascun al fi nal de l’acte.

En total, es va comptar amb la 
presència de familiars i amics de 
52 víctimes, i cada família tenia 
deu invitacions. Cal recordar que 
entre les 150 víctimes, 53 residien 
a Catalunya, 47 tenien nacionalitat 
espanyola i 72 alemanya. Al funeral 
van assistir mig centenar de fami-
liars des d’Alemanya, molts dels 
quals des de l’institut que va fer 
l’intercanvi amb el centre de Llinars.

L’acte va ser presidit pels reis 
d’Espanya, Felip i Letícia, el presi-
dent del govern espanyol, Mariano 
Rajoy, i el de la Generalitat, Artur 
Mas. 

ciutat

Funeral d’estat per 
les 150 víctimes de la 
tragèdia de Germanwings

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Ha canviat vostè en un any?
Estic més concentrat en la feina 
que suposa ser Alcalde de Mataró. 
Abans era nou i tot eren bones in-
tencions i ara tota aquella declaració 
d’intencions s’han convertit en un 
programa i en accions a dur a ter-
me des del minut zero quan entrem 
a l’Ajuntament. 

Com pot tornar a confi ar en el PSC 
qui el va deixar de votar el 2011?
Som un equip renovat, amb les ma-

teixes idees però actualitzades amb 
gent actual de Mataró, a partir del 
moment actual de Mataró i amb 
gent capacitada, representativa. El 
projecte socialista és històric i va 
molt més enllà de la ciutat i periò-
dicament es va renovant. Aquells 
governs de Joan Majó, Manuel Mas 
i Joan Antoni Baron fan un nou pas 
que sent i diu les coses com ho fa 
la gent d’ara.

Dels tres exalcaldes socialistes que 

ELECCIONS 24M
ENTREVISTA FOTOS: ANNA ALUART 

TEXT: CUGAT COMAS

La de David Bote ha estat la pre-campanya més llarga de 
totes les que culminaran d’aquí a una setmana. Pràcticament 
desconegut pel gran públic, ja fa un any que va rebre l’encàrrec 
d’encapçalar un PSC que ha canviat diametralment de cares 
respecte de l’equip del seu darrer alcalde Joan Antoni Baron. 
Amb un any ha anat matisant els canvis que vol introduir al 
projecte històric del partit per recuperar l’alcaldia.
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NÚM. 1673
DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG DE 2015

reivindica sovint només Manuel Mas 
és a la llista.
És un honor que tanqui la llista en 
Manuel Mas. En Joan Majó és una 
persona molt allunyada del dia a 
dia de Mataró i en Joan Antoni Ba-
ron diu que prefereix mantenir-se al 
marge d’un moment diferent com és 
aquest. Amb en Joan Antoni hi ha 
tracte i xerrem sovint.

No hi ha una ruptura amb l’equip 
del darrer mandat?
No. Hi ha dos fets que caracteritzen 
la llista que hem fet. El desig de les 
persones que actualment eren al 
grup municipal era de tancar una 
etapa de dedicació política i el del 
partit era renovar l’equip, actualitzar 
el discurs i el llenguatge així com les 
percepcions de la gent.

Amb què es queda de cadascun 
dels tres exalcaldes?

Entrevista a l’acaldable del Partit dels Socialistes de Catalunya 

David Bote:   
“Podem pactar amb tothom qui respecti 
les idees i persones del PSC”
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De Manuel Mas, la planificació. 
Tenia la ciutat sencera al cap i real-
ment ell tenia una visió a 15 anys 
vista, la tenia clara i estirava la ciu-
tat cap allà on havia previst. D’en 
Joan Antoni Baron puc dir que era 
un Alcalde de compromís més dia-
ri, més proper amb la gent. De Joan 
Majó en puc dir poc, va ser poc 
temps Alcalde i fa molt temps. Un 
bon model, per a mi, seria la sim-
biosi entre la visió de Manuel Mas i 
la preocupació del dia a dia de Joan 
Antoni Baron.

Què no va fer bé el PSC des del 
govern?
La nostra política d’acollida ha fun-
cionat però té unes conseqüències 
que són el principal repte que té la 
ciutat. No vam saber preveure que 
la cohesió territorial que va costar 
tant, faltava també cosir-la social-
ment. I vam encetar un procés de 
renovació del sector econòmic amb 
el TecnoCampus que s’ha quedat a 
mitges i s’ha d’acabar. Són aspectes 
en què es va notar la manca de su-
port de l’oposició. Cal recordar que 
CiU va demanar que es paressin les 
obres del TCM amb el 70 per cent 
de l’obra feta i li deien “Tecnofum”. 
Si ara mires Mataró se m’acudeixen 
aquests dos elements.

En què es diferencia el discurs ac-
tual del PSC sobre immigració del 
que practicava des del govern?
Mantenim la política dels mateixos 
drets i obligacions per a tothom. Hi 

ha molta gent que mostra enuig per-
què se senten desprotegits davant 
d’altres persones que perceben que 
no compleixen la llei. El segon can-
vi és de percepció del sistema de 
referència. Jo no dic com ho hauria 
fet, sinó el que crec que hem de fer 
ara. Abans Mataró es confi gurava 
entre els que eren d’aquí de tota la 
vida i els que venien de fora i aco-
llíem. Ara aquest fl ux migratori tan 
fort ja no existeix i no podem seguir 
parlant de nova ciutadania, hem de 
parlar de ciutadania de totes totes 
amb una cultura diferent de la nos-
tra, que en molts casos viu en una 
situació de pobres i marginalitat que 
explica moltes de les seves conduc-
tes. El canvi és deixar de pensar 
en la persona que està venint, si 
no pensar en els que ja hi són. En 
aquelles comunitats en la que els 
magrebins són majoria, encara que 
faci 10 anys que són aquí, haurem 
de donar suport a les persones que 
porten més anys vivint-hi i han vist 
com els canviava l’entorn.

Exvotants socialistes van optar per 
PxC. El PP està endurint molt el 
seu discurs. El PSC com reacciona?
Si tu hi parles, la gent no es declara 

racista. La gent admet que té pro-
blemes. Jo condemno els partits que 
converteixen aquest problema en un 
estigma racial. El que sí que farem 
els socialistes és reconèixer el pro-
blema i buscar-hi solucions. 

Com es por reactivar econòmica-
ment Mataró?
Amb turisme, amb indústria i amb 
el TecnoCampus. Turisme vol dir 
desenvolupar sectors que tenen 
potencial, potenciar la cultura i 
l’esport i coordinar totes les nostres 
potencialitats. Tenim l’eix cultural 
del centre, tenim el port i generar 
des del Rengle fi ns a l’Havana un 
eix cultural i d’oci sa per fer Mata-
ró atractiva. Indústria vol dir treure 
profi t del passat de la ciutat, el 
coneixement acumulat. Hem de ge-
nerar ocupació per a tota la gent que 
mai estaran al TecnoCampus, que és 
l’aposta de futur a mig i llarg termi-
ni. Hem de tornar a posar indústries 
a Mataró perquè ampliïn plantilla. 
Per últim, el TCM no és només una 
escola d’ofi cis. Ha de ser un centre 
de coneixement i recerca que doni 
suport a tota l’activitat econòmica 
de la comarca. I hem de pensar en 
el Mataró del 2020 amb dos sectors 
encara per desenvolupar, els últims 
que tenim com són el Sorrall i la 
part superior a l’Autopista, on hi ha 
molts metres per defi nir una estra-
tègia de ciutat.

Parlant de turisme. Dieu a ‘La Festa 
al Cel’ un sí a qualsevol preu?

“Un bon model 
d’alcalde és una 
simbiosi entre la visió 
de Manuel Mas i el dia 
a dia de Baron”
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Dins del partit hi havia veus con-
tràries. A mi hi ha coses d’aquesta 
aposta que m’han fallat i molt. M’ha 
fallat no saber amb exactitud què ha 
costat ni els guanys que dóna, ben 
quantifi cats. M’ha fallat que no hi ha 
cap estratègia que ubiqui la ‘Festa 
al Cel’ com a aposta de ciutat. La 
gent que va venir, per què ha de tor-
nar? Jo preferiria gastar-me aquests 
diners en una estratègia sostinguda 
que no pas en un regal de Reis. Fins 
ara l’oportunitat ha estat decebedo-
ra perquè no ha tingut estratègia ni 
transparència. I el que em molesta 
més és que mentre l’actual govern 
hagi decidit unilateralment renovar 
la Festa al Cel, sense comptar ni 
amb qui els dóna suport. És d’una 
falta de rigor democràtic total. El 
que hauria de ser una aposta de 
ciutat ho converteixen en una apos-
ta de CiU.

Amb els Polígons actuals es pot rein-
dustrialitzar la ciutat?
No podrem canviar a curt termini el 
disseny amb què van ser canviats. 
Són polígons de parcel·les reduïdes, 
associades a una indústria amable 
de serveis, construcció, tallers. 
Regirar aquest plantejament és 
costós, pel que cal veure com en-
fortir l’aposta i mirar què hem de 
canviar per rellançar els polígons, 
sempre i quan hi hagi acord entre 
tots els partits.

El darrer mandat ha tingut un go-
vern molt bloquejat per la seva 
minoria. Ha de servir d’escarment 
pel pròxim?
Per elegància prefereixo parlar poc 
del govern de CiU. Prefereixo res-
saltar l’enorme esforç que ha fet 
Joan Antoni Baron i el Grup Mu-
nicipal Socialista per, a pesar de 
tot, fer una oposició responsable. 
Hem d’aprendre del passat però 
l’important és que l’endemà de les 
eleccions Mataró necessita un go-
vern fort, que planifi qui la ciutat. No 
podem passar quatre anys més com 
els d’aquest mandat. Necessitem 
un projecte econòmic, polítiques 
socials, un pla de mobilitat, una 
política cultural, necessitem un re-
gidor d’educació que no abdiqui a 
favor dels Serveis Territorials... el 

PSC serà responsable amb la ciutat 
i es posarà d’acord amb qui sigui 
respectuós amb nosaltres.

Entre Joan Mora i Joan Antoni Baron 
hi havia tensió personal. Que ja no hi 
siguin farà millor la relació CiU-PSC?
Qui em coneix sap que sóc una per-
sona de diàleg, sacrifi cada i que 
pensa molt en els altres. Jo no he de 
ser jutge de Baron ni Mora i tampoc 
de Fernàndez, López, Teixidó, Mar-
tínez... Tinc les conviccions del PSC 
però som l’eina i no la fi nalitat. Jo 
ofereixo aquesta garantia, aquesta 
manera de ser. Jo tinc uns límits. 
Parlaré amb qui respecti el PSC. 
Seurem sense cap problema a parlar 
amb tothom qui respecti les idees i 
les persones del PSC.

No tanca cap porta a possibles 
aliances?
Amb Plataforma per Catalunya no 

tenim res en comú, absolutament 
res. Nosaltres podem pactar amb qui 
entengui quin és l’escenari.

En el darrer mandat el PSC excloïa 
PP de possibles acord. Ja no?
Mataró es mereix parlar dels seus 
problemes i hem de buscar la fórmu-
la per solucionar-los. No tenim res 
a veure ideològicament amb el PP 
però davant de problemes concrets 
de ciutat cal diluir una mica la ideo-
logia i pensar què podem aportar 
cadascú per resoldre els problemes, 
repte a repte.

El PSC no està en bon moment. Us 
pot afectar?
Confi o en la gent socialista. El mo-
ment no és bo però és difícil saber 
quan infl uenciarà el context gene-
ral. Jo tinc el suport del PSC i el 
noto. Jo no puc girar l’esquena a 
qui m’ha ajudat a ser candidat, a 
l’organització que està permetent 
que fem una campanya activa i en-
dreçada. Confi o en el partit i sóc 
lleial a qui m’ha donat l’oportunitat.

L’entrevista sencera a:
totmataro.cat

“En problemes 
concrets de ciutat 
cal diluir una mica la 
ideologia i pensar què 
pot aportar cadascú”
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Amb poques hores de diferència, 
doncs, els blaus van repetir no sols 
el ‘carro gros’ sinó també una torre 
de 7 que va millorant prestacions.

Agafar embranzida
Sense estar ni molt menys en forma, 
la roda dels Capgrossos ja comença 
a girar. L’acumulació de castells re-
solts és el millor bagatge d’un cap 
de setmana en què alguna baixa 
puntual va fer esprémer els recur-
sos, a nivell de tronc, de la colla. A 
Tordera, els de blau van despatxar 
amb aparent facilitat el 5 de 7 i van 
ensenyar una torre millorada respec-
te a la de sis dies enrere a Mataró. 
El 2 dels blaus és molt renovat, i 
ho nota, però va agafant el to. En 
canvi on sí que els mataronins han 
tingut problemes és amb el 4 de 8, 
que van plantar tots dos dies amb 
problemes als pisos alts sobretot per 
excessius nervis. 

Sant Jordi, dijous passat, a Mataró el 
millor castell fet fi ns ara pels blaus, 
el 4 de 8, va tornar a aparèixer tant 
dissabte a Tordera com diumenge 
a Montgat. 

Els Capgrossos de Mataró van 
completar, diumenge al migdia, a 
Montgat, la seva particular mini-
marató maresmenca. Després de 
baixar el llistó per sota dels 8 pisos a 

CASTELLS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Doblen 2 de 7 i 4 de 8, a Tordera i Montgat
Els dos quatres resulten massa nerviosos

Prepara’t per a una nova feina.
Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.

Els cursos són subvencionats – o cofinançats – pel SOC i el Fons Social Europeu.

Jaume Balmes, 37-39 · 08301 - Mataró · Tel. 93 755 50 80 · info@mataroin.com 

• Anglès Gestió Comercial (220hores)
Dates:  04-05-2015 al 13-07-2015
Nivell d’estudis exigit: Batxillerait i experiència com 
Adminstratiu

• Gestió administrativa i financera
del comerç internacional (390hores)
Dates: 13/04/2015 – 24/07/2015
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
Nivell mig anglès
• Auditoria  (120hores)
Dates: 12/05/2015 – 01/07/2015
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent

• Administració serveis internet (350 hores)

Dates: 14/04/2015 – 30/06/2015

Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent

• Operacions auxiliar d’enregistrament (360 hores)

Dates: 29/05/2015 – 30/10/2015

• Confecció i publicació de pàgines 

   web (480hores)

Dates: 12/05/2015 – 30/10/2015

Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent

PRÀCTIQUES
EN EMPRESES

c-12 cultura castells.indd   1 28/4/15   12:15



JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

Perdonar

A la farmàcia Fité vaig trobar una 
altra vegada, a la revista Info XF, 
novembre-desembre de 2014, un 
breu article sobre un tema que en 
psicologia i psicoteràpia se’n parla: 
Perdonar és saludable. Tant donar-lo 
com demanar-lo. Sembla que fi ns ara 
era un tema de l’àmbit religiós: Déu 
perdona generosament... I l’Ésser 
Humà? Hem de saber que la capaci-
tat de perdonar i l’acte de perdonar 
com acceptar el perdó, i sobretot la 
capacitat pròpia de perdonar-se un/a 
a si mateix/a, pertanyen a l’estructura 
psíquica de l’Ésser Humà. Per això 
aquesta temàtica entra al món de 
la psicologia com de la pedagogia. I 
també al polític. L’article recorda que 
perdonar és tot un procés. Perdonar no 
signifi car oblidar l’ofensa o ser massa 
permissiu, sinó que més aviat respon 
a una acceptació del que ha passat 
per seguir endavant i no recordar 
amb dolor. Això demana analitzar i 
comprendre’s un a si mateix. Quina 
part de responsabilitat pot haver-hi 
davant una falla, una infi delitat, un 
trencament, una ofensa. Un oblit, 
un descuit. Un rampell verbal o físic. 
Però mai s’han de negar, o amagar els 
sentiments de ferit/da, de venjança. 
Aquestes emocions han de ser elabo-
rades i gestionades per tal de poder-les 
transformar en restitució, reparació i 
justícia. Però el perdó va més enllà 
d’aquests sentiments. El fet de perdo-
nar es basa en l’amor, la confi ança, la 
comprensió, però no signifi ca feblesa 
ni fragilitat. I un altre aspecte molt 
important: Perdona no qui vol, sinó 
qui pot. Entren tantes emocions 
amagades, tants fets recordats, tantes 
altres coses que l’ego, malgrat que 
sigui sa, no té forces sufi cients per 
fer-ho. I no per això és una persona 
dolenta o ingrata. No podrà perdonar, 
però sí respectar. I moltes vegades la 
difi cultat més forta i punyent és la 
incapacitat de perdonar-se un/a a si 
mateix/a... El narcisisme o la supèrbia 
són molt forts i veure’s no mereixedors 
del perdó. Aquí hi ha un treball interior 
profund a fer. La ràbia destrueix, el 
perdó construeix.

Centre de serveis mèdics
i teràpies naturals a Mataró

De dilluns a divendres de 9 a 21h
(migdia i dissabtes amb cita prèvia)

C/ Gravina 6, local 3, Mataró (dins del passatge)
93 790 62 98  /  626 786 335

info@alteasaludintegral.com
www.alteasaludintegral.com

Ecografia
Emocional

Coneix el teu nadó
i guarda els seus 
moviments a temps real.
Podràs ensenyar el seu 
primer vídeo quan creixi.

4D

77€

Miquel Pérez 
• Psicologia Clínica
• EMDR / Hipnosis Clínica
Javier Bobadilla
• Acupuntura
• MTC /  Kinesiologia
Mercè Mestre
• Mass. Ayurvèdic / Reiki
• Coherència Cardíaca
Clara Arcos
• Fisioteràpia
• Massatge i Reflexo Tailandesa
Elena Roselló i Irene Fabregat
• Coach
• Programació Neurolingüística
Anna Obón Serra
• Dietètica i Nutrició
• Control de pes / Dietoteràpia
Lorena Pérez
• Coaching per a la dona
• Coaching per a adolescents
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Espinaler se segueix internacionalit-
zant. A principis d’any la companyia 
va posar el primer peu a la Xina, 
convertint-se en la marca de re-
ferència d’una vermuteria del World 
Trade Center de Hong Kong. Ara, la 
seva bona acollida fa que es treba-
lli ja en l’obertura, a fi nals d’any, 
d’una franquícia a la ciutat xinesa 
de Chengdu. Aquesta seria la se-
gona franquícia de la companyia, 
que a fi nals de 2014 ja va obrir al 
mercat asiàtic amb una botiga al 
barri d’Alasaka de Tòquio, al Japó. 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Espinaler 
s’internacionalitza 

1

Va ser la culminació del projecte 
d’internacionalització engegat per 
la companyia en els darrers anys i 
que ja és present a diversos països 
del món. La distribució de les llau-
nes de conserva de marisc ha arribat 
també a Anglaterra, França, Itàlia, 
Alemanya, Dinamarca o Bèlgica, se-
gons explica Miquel Tapias, i s’està 
tramitant la llicència per poder co-
mercialitzar també als Estats Units.

De fet, les conserves Espinaler han 
experimentat en els darrers tres anys 

una expansió sense precedents a la 
companyia i que no s’hagués po-
gut imaginar mai el seu fundador, 
Miquel Riera Prat, quan, vingut 
del Pont de l’Espinal d’Argentona 
-d’aquí el nom Espinaler-, va obrir 
la primera taverna a Vilassar de 
Mar. En aquests darrers anys la 
plantilla s’ha duplicat, passant de 
40 a 80 treballadors, l’empresa 
s’ha dotat d’una àmplia estructura, 
incloent-hi un departament específi c 
d’Internacionalització, i la facturació 
ha passat dels 8 milions el 2012 
als 12 milions el 2014. Per aquest 
2015 es preveu assolir la xifra dels 
14 milions de facturació.

Pel que fa als productes, l’estrella 
és la famosa salsa Espinaler, creada 
als anys 50 per la Ventureta Roldón, 
mare de Miquel Tapias. La salsa es 
va començar a comercialitzar als 
anys 70 i actualment està disponi-
ble en diversos formats. Del clàssic, 
de l’ampolleta de 100 ml., se’n 
fan 650.000 unitats cada any. Les 
llaunes Espinaler es van començar a 
comercialitzar als 80 i actualment la 
que més es ven és la d’escopinyes.

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO
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El passat 28 de març, a Madrid, 
els tècnics de contractes, subcon-
tractes i autònoms de l’empresa de 
Telefònica van iniciar una vaga que 
s’estima que afecta milers d’usuaris 
a tota Espanya (Font: El Mundo, 
secció economia, portal web). No 
és només que les altes del servei es 
retardin, paralitzant les portabilitats, 
sinó que moltes avaries s’allarguen 
en el temps, setmanes senceres, 
sense solucionar-se o demorant-ho 
en excés.

Malauradament aquesta situació 
també ha afectat la nostra ciutat, on 
empreses i particulars en pateixen 
els seus efectes. Si bé la situació 
ja és complicada a nivell d’usuari 
bàsic, les empreses es veuen obliga-
des a contractar mitjans alternatius 
d’urgència, així com poden patir 

una seriosa davallada en la seva 
facturació, a part d’haver de desti-
nar nombrosos recursos materials i 
humans a pal·liar aquesta situació. 

Davant d’aquesta realitat, i pel fet 
de portar ja a diversos afectats que 
es troben en la mateixa situació, Coll 
i Silveira Advocats SLP prepara una 
demanda col·lectiva per defensar a 
tots els usuaris, particulars i espe-
cialment empreses, per reclamar els 
danys i perjudicis, tant materials 
com morals, partint de l’experiència 
professional del nostre despatx en 
casos similars al present, i sobre 
la base d’una Jurisprudència que 
entenem de directa aplicació. (Sen-
tència número 83/2.011, de data 
22 de març, dictada per l’Audiència 
Provincial de Valladolid i Sentència 
número 303/2.011, de 14 de juny, 

dictada per l’Audiència Provincial 
de Madrid). Alhora, estem elaborant 
un peritatge informàtic que recull 
aquestes avaries, per la qual cosa, 
si vols reclamar, i encara no tens 
servei, et recomanem que facis una 
fotografi a del router encès amb la 
llum vermella de manca de senyal 
juntament amb un diari del dia en 
que es faci la foto, i comunicació de 
la incidència a la companyia (sigui 
Movistar o una altra). 

Si vols que t’indemnitzin, uneix-te!

Ets, o has estat, un usuari 
afectat per la vaga de Telefónica?
Si has tingut una averia que s’ha allargat diversos dies, o encara no s’ha solucionat, 
reclama els teus Drets!  Informa’t de les condicions de la demanda col·lectiva.

Camí de la Geganta 115, Local. 
08302 - MATARÓ
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Després de vint anys d’experiència 
en el mercat immobiliari al Ma-
resme, des de les seves ofi cines a 
Calella, ara arriba a Mataró Serveis 
Immobiliaris Jordan i Solsona amb 
una ofi cina de 120 metres quadrats, 
situada a l’avinguda Maresme 321, 
davant del Passeig Marítim, amb 
vistes al mar. Per fer més còmo-
des les visites i les gestions, les 
instal·lacions se situen just davant 
del pàrquing de Can Maitanquis. 
Amb Jordan i Solsona, arriba a la 
capital de la comarca un dels noms 
insígnia, amb més experiència i 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Jordan i Solsona 
arriba a Mataró 

3

bagatge en el mercat immobiliari. 
Jordan i Solsona comercialitza tot 
tipus de producte, pisos de segona 
mà, cases d’alt standing, promo-
cions d’obra nova, actius bancaris 
o lloguers. Durant dues dècades 
l’empresa ha adquirit una àmplia 
experiència en vendes, tant al client 
nacional com internacional, tant per 
primera com per a segona residèn-
cia. Augmentant així les possibilitats 
de vendre la seva propietat.

La màxima que guia l’empresa és 
la transparència absoluta en to-

tes les seves gestions. Els seus 
professionals ofereixen un tracte 
personalitzat a cada client i un 
servei integral en tots els àmbits 
de la gestió immobiliària. Aquest 
servei integral l’ofereixen en as-
sociació amb una altra empresa, 
Roteila, d’àmplia experiència en 
la promoció de vivendes, rehabi-
litacions d’edifi cwis i tot tipus de 
reformes. Jordan i Solsona també 
disposa de personal tècnic qualifi -
cat per a la tramitació de cèdules 
d’habitabilitat, certifi cacions ener-
gètiques o butlletins.

Alquiler: 650

Traspaso: 17.000€
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Les pèrdues des de 2010 per les 
participacions preferents es po-
den compensar. La Llei de l‘IRPF 
permet que el saldo negatiu dels 
rendiments de capital mobiliari 
derivat de deute subordinat o parti-
cipacions preferents de l’exercici, es 
puguin compensar amb el saldo po-
sitiu dels guanys patrimonials de la 

base imposable de l’estalvi. També 
s’aplica a les pèrdues que derivin de 
la transmissió de valors rebuts per 
operacions de recompra o bescanvi 
amb un període superior a un any.

L’aplicació d’aquesta especialitat 
s’estén no solament a les rendes 
negatives derivades de deute subor-

dinat o de participacions preferents 
o d’altres valors rebuts en substitu-
ció d’aquestes del mateix exercici 
sinó també a les corresponents als 
períodes impositius 2010, 2011, 
2012 i 2013, sempre que no ha-
gin passat 4 anys des que es van 
generar.

Excepcionalment, i només el 2014, 
els rendiments de capital mobiliari 
negatius que derivin de participa-
cions preferents i deute subordinat, 
així com els rendiments de capital 
mobiliari negatius i les pèrdues que 
derivin de la transmissió de valors 
rebuts per operacions de recompra 
o bescanvi de 2010 a 2013 o del 
propi exercici, que no hagin pogut 
compensar-se a la base imposable 
de l’estalvi, es podran compensar 
amb els guanys de la base imposable 
general del període, amb el límit de 
l’import dels guanys derivats de la 
transmissió d’elements patrimonials 
adquirits amb un any o menys.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Les participacions preferents en 
la declaració de renda de 2014

BUSQUEM...

T. 93 536 33 74
TRUQUI’NS SENSE COMPROMÍS!!  

PIS AL CENTRE ó  
SEMI-CENTRE  

REFORMAT  Ó D’ORIGEN...
 PRESSUPOST MÀXIM

190.000€
   SI EL VOL VENDRE...
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600
VENDO THERMOMIX NUEVA 2015. 
Precio económico, desde 30€/mes. 
664.487.964 
VENDO COLCHÓN PIKOLÍN 102x180, so-
mier patas. Como nuevo. 633.545.495 
VENDO MAMPARA BAÑO. Nueva. Color 
blanco. 1,45cm. 80€. 626.529.009 
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, table-
ros. 631.565.231 
VENDO PIANO AÑO 1.800. Precio 
1.500€. 606.850.806 
VENDO LAVADORA NUEVA. Sólo 6 meses. 
150€. 666.223.194

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. Cual-
quier 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 promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción de-
mostrada. Pago inmediato contado. Su 
Casa 93.757.12.82 
C/ ROSELLÓ. Segundo piso, 3h., baño, 
cocina con galería, puertas nuevas, 
económico, 53.000€. 626.529.009 
ROCAFONDA: ZONA MERCADONA Avenida 
Perú. Vendo plaza de parking coche 
grande +moto. Económica. Teléfono 
617.211.637 
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 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ. 687.308.170 
C/MAJOR. Local de 45m2. ideal cual-
quier actividad, económico, 180€. 
626.529.009 
ROCABLANCA. Piso tercero, 90m2. 4h., 
amplio salón comedor con salida a bal-
cón, baño reformado, cocina offi ce de 
origen, 500€. 626.529.009 

ARGENTONA. Primer piso, 3h. cocina 
offi ce, baño y aseo, balcón, muy bien 
situado, 500€. 651.862.517 
LIBRERÍA ARIS. Se traspasa librería en 
funcionamiento por no poder atender. 
En Ronda Sant Oleguer, 65 teléfono 
625.030.731 
ALQUILO HABITACIONES. 600.655.639 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 800€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
TRASPASO BAR PARCENTRAL c/terraza 
93.757.83.99 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 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 Ma-
taró 10x3,5 (190€). 609.873.666

TREBALL
 

FELICITAS HAIR ¿Te gustaría trabajar con 
nosotros? Buscamos estilistas con ilu-
s i ó n  y  g a n a s  d e  c r e c e r 
profesionalmente. 93.757.04.33 
OFICIAL 1A. PERRUQUERIA, precissem 
a Mataró. 606.213.714 
SEÑORA RESPONSABLE de confi anza. Se 
ofrece para limpieza, cuidado de niños. 
Coche. Referencias. 665.040.919 
SEÑORA CUIDA PERSONAS mayores, 
niños. Referencias. Experiencia. 
627.886.063
BUSCO TRABAJO TÉXTIL todas las má-
quinas. Experiencia en muestras. 
662.510.849
CHICA COCHE PROPIO busca lim-
pieza, canguro, cuidado mayores. 
697.907.931
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
CAMBRER AMB IDIOMES busca feina. 
Experiencia 8 anys. 697.405.034 
BUSCO TRABAJO PARA limpiar y cuidar 
niños. 685.193.495 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. Experiencia. Seriedad. 
648.514.358 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores. 
Día o noche. 600.655.639 
NOIA ESTUDIANT BATXILLERAT, s’ofereix 
per cangurar i fer reforç a nens de 
primària amb experiència d’anglès. 
Només a Llavaneres. 659.158.624

 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:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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CLASSES

RECUPERACIONS. PREPARACIÓ SELECTI-
VITAT. 650.960.680

PROFESSIONALS

LOGOPÈDIA, PSICOLOGIA, REEDUCACIÓ 
d’hàbits d’estudis. 601.077.781 
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Fes-
tes majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon 
equip de professionals al millor preu. 
677.592.739 
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.757.76.83 /607.249.790
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e lect r ic idad.  93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628 
PINTOR PROFESIONAL. Pinta pisos 
500€. 657.405.527 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, res-
ponsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. Tel. 629.988.598 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 

PRECISA:

CAPTADOR
ZONA MATARÓ

PER AMPLIACIÓ DE PERSONAL

GORRIZ ASSOCIATS

• S’ofereix: Alta S.S. Sou fix + comissions
• Es necessita: Experiència en el sector 
   (indispensable).

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1673
DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG 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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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-5159 Z.CIRERA, planta baja con e. independiente, 2 hab., baño completo y patio 20m2.........400€ T.I.
REF. A-5157 Z. VELODROMO, Loft de 40m2, cocina americana, 1 baño  y 2 balcones........................450€ T.I.
REF. A-7233 Z. LLANTIA, bajo de 75m2, 3 hab., cocina office, terraza 20m2......................................450€ T.I.
REF. A-4284 Z. ROCABLANCA,  Bajo  seminuevo de 2 hab., salón de 20m2, cocina indep...............500€ T.I.
REF. A-7242 Z. LLANTIA,  Piso de 3 hab., cocina independiente, balcón y patio...................................525€ T.I.
REF. A-4285 Z. CERDANYOLA, reformado, 2 hab. + vestidor, amueblado y con electrod................... 550€ T.I.
REF. A-7241 LLANTIA, Totalmente reformado, 3 hab., salón comedor con chimenea.........................550€ T.I.
REF. A-2329 VIA EUROPA,  Apartamentos  de 2 hab., cocina independiente total equipados...........555€ T.I.
REF. A-2162 Z JUZGADOS,  Con muebles y electro. .3 hab., cocina office, balcón ext. y pk incl..........600€ T.I.
REF. A-2330 VIA EUROPA, piso 2 hab. 2 baños compl., cocina indep., pk, amueblado electrod........650€ T.I.
REF. A-1428 Z. CENTRO, Terraza de 15m2, 2 hab. 1 suite, semiamueblado y electrodomésticos.......780€ T.I.

MASAJES TERAPEUTICOS. 695.859.536 
FLASHPINT PINTAMOS pisos 3/4hab., 
300€, material incluido, limpieza, 
rapidez, profesionalidad. 10 años 
experiencia. 634.869.223 (Sr.Díaz) 
REFORMAS INTEGRALES. www.zoly.es. 
606.919.761 
ALBAÑIL AUTÓNOMO ECONÓMICO. Mu-
cha experiencia. 653.796.506 
SE REPARAN NEVERAS, lavadoras y 
televisiones. Felix. 93.799.10.51 
/629.483.178 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
FEDERACIÓN EUROPEA REIKI profesional. 
Terapias, dolores, depresión, debili-
dad, insomnio, estrés. 605.514.542 
Mateo. 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
Sergi. 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
MASAJES ORIENTALES. C/Gatassa 23. 
688.009.231 
MASAJE ORIENTAL. 688.508.947 
PALETA ECONÓMICO. 697.685.580  
LAMPISTA, ELECTRICISTA, INSTALADOR 
autorizado. 618.921.955  

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), 
revolució solar (predicció anual), orien-
tació sentimental... 722.672.343 
ESTHER VIDENTE, MEDIUM, amarres, 
rituales. 40 años experiencia. Atiendo 
personalmente. 606.850.806 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

CONTACTES

MASAJES + SEXO. 632.673.621 
YESICA, PARTICULAR. 688.293.844 
KIARA 20 AÑITOS. 632.640.364 
DOS AMIGAS ORIENTALES, nuevas en 
Mataró. En casa particular. Todos los 
servicios. 688.493.978 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964

PROFESSIONALS
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DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com
...els sentits 
en una copa 

de vi
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 8   1  2   6 

      9 7  4 

  6    5    

 4  5    9 1  

    5 9   4  

  3  4 7     

 5 4    7   9 

      8 4 2  

  9    4    

sudokusudoku www.totmataro.cat
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L’albercoc és una fruita digestiva i 
rica substàncies antioxidants.

Del maig al setembre són els 
mesos naturals en què podem trobar 
albercocs en els nostres mercats. 
Les tonalitats d’aquesta fruita 
varien del groguenc, passant per 
l’ataronjat i vermellós. La presència 
de més superfície vermellosa dóna 
nota del grau de dolçor del fruit.

Com sol passar en les fruites 
típiques d’aquesta època de l’any, 
es tracta d’un aliment amb alt 
contingut en aigua, amb baixa 
aportació d’hidrats de carboni i, 
consegüentment, amb un nivell 
calòric força baix, que se situa en 
les 40 calories per cada 100 grams 
d’albercocs consumits.

Una de les qualitats més inte-
ressants de l’albercoc és derivada 
del contingut en provitamina A 
(betacarotè), d’alta acció antioxi-
dant. El betacarotè es transforma 
en vitamina A, a mesura que el 
nostre organisme en requereix. La 
vitamina A és imprescindible per 
al bon estat de la pell i de la visió 
i el cabell. També té una acció re-
forçadora del sistema immunològic. 
L’albercoc és ric en potassi i, en 
menor proporció, en magnesi i en 
calci. L’alt contingut en aigua jun-
tament amb l’aportació de potassi 
fan que l’albercoc sigui una fruita 
especialment diürètica.

A més a més, l’albercoc és ric en 
tanins, unes substàncies que tenen 
propietats astringents, antiinflama-
tòries i antioxidants. També molts 
experts recomanen aquesta fruita 
a persones amb estómacs delicats 
i amb digestions pesades.

Per la seva textura, tamany, pro-
pietats i sabor, l’albercoc és una 
fruita recomanable per a tothom, 
ja sigui nens, adults, gent gran, 
esportistes...

L’albercoc
gastronomia i salut
                            tot granollers-amic

 el Tot 1673_CS6.indd   7 28/4/15   18:26



horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Estàs més pacient del que és nor-
mal en tu. Potser el que succeeix 
és que simplement has madurat. 
Poses gairebé tota la teva energia 
en el sector professional i ambi-
ciones tenir un paper de poder.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et sents més àgil i tens més 
capacitat de maniobra que dies 
enrere. Si t’agrada cantar o tocar 
un instrument, ara és un bon 
moment per gaudir d’aquests ta-
lents. La teva economia continua 
protegida.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si el teu ritme era una mica 
lent, ara encetes un període molt 
actiu. Estaràs molt atent a tot, i 
amb gran necessitat de moure’t. 
L’escriptura serà una via excel·lent 
per expressar el que sents.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Potser has estat una persona mas-
sa protegida en l’àmbit familiar, 
i fi ns i tot una mica consentida. 
Aquest rol ja no és aplicable a la 
teva relació de parella, on hauràs 
d’assolir més autonomia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

No deixis de lluitar per un projecte 
personal que vas deixar a mitges, 
és important per a la teva trajec-
tòria professional. Amb la parella 
sembla que les coses van bé, tot 
i les vostres diferències.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Aquests dies pots tenir una vida 
onírica força destacable. És a dir 
que somniaràs molt. Fins i tot 
pots arribar a tenir alguna visió de 
com pots solucionar una qüestió 
econòmica que et preocupa.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si no practiques esport, potser ha 
arribat l’hora de tornar-hi. Amb la 
parella sembla que tu tens unes 
intencions i l’altra part unes altres 
ben diferents. Voldràs sortir de 
casa i fer nous amics.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Aquests dies et mostraràs espe-
cialment hermètic, amb necessi-
tat de trobar el teu equilibri intern. 
Es pot dir que et psicoanalitzes tu 
mateix. Et refugiaràs en la feina, 
cercant satisfaccions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

La parella es mostra molt comuni-
cativa, i ja t’agrada. Però tu estàs 
més reservat, i més aviat necessi-
tes parar el teu ritme accelerat i 
sospesar diverses àrees de la teva 
vida. Moment de fer balanç.

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

Sents que les portes són tancades 
per tu, i que no pots fer tot allò 
que voldries. Estigues atent al 
missatge de què estàs vivint. 
Pot sorgir una bona oportunitat 
laboral, si estàs cercant feina.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Moment creatiu i de gran gaudi 
amb els fi lls. Sortiràs a divertir-
te. Pot ser que trobis informació 
molt important sobre els teus 
ancestres, que t’ajudarà a fer 
el puzle del teu recorregut vital.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

La teva visió sobre com desenvolu-
par la teva professió no és realista. 
T’anirà bé cercar informació sobre 
el sector. La teva relació de parella 
pot passar a un altre nivell i assolir 
més compromís.

Sagitari 
La parella es mostra molt comuni-
cativa, i ja t’agrada. Però tu estàs 

Lleó 
No deixis de lluitar per un projecte 
personal que vas deixar a mitges, 

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

T. 722 67 23 43
Consulta a Barcelona i
també per mail/telèfonwww.facebook.com/dhannaastro · dhannaastro@hotmail.com

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

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

Depilació Làser de Diode

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Anàlisi gratuïta 
de la melanina per a 
una màxima seguretat 
i eficàcia!

El preu impacta. La professionalitat i l’experiència 
marquen la diferència. Tu decideixes!

40€ Tarifa plana per zona
Més ofertes al web korrmataro.cat
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Sant Jordi 2015imatges

1 DOS PILARS DE QUATRE PER COMMEMORAR LA DIADA DE SANT JORDIDOS PILARS DE QUATRE PER COMMEMORAR LA DIADA DE SANT JORDI 2 LA RIERA PLENA DE ROSES I DE GENT. LA RIERA PLENA DE ROSES I DE GENT. 

3   MOLTES ESCOLES VAN BAIXAR A VEURE L’AMBIENT DE LA DIADA   MOLTES ESCOLES VAN BAIXAR A VEURE L’AMBIENT DE LA DIADA 4 LA FOGONADA, A LA PLAÇA GRANLA FOGONADA, A LA PLAÇA GRAN. . 

5  LA PRINCESA DONANT LA ROSA AL DRAC  LA PRINCESA DONANT LA ROSA AL DRAC 6   EL BOC BAIXANT PER UNA FAÇANA DE LA PLAÇA GRAN.  EL BOC BAIXANT PER UNA FAÇANA DE LA PLAÇA GRAN.
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FOTOS: ANNA ALUART

NÚM. 1673
DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG DE 2015

7 EL DRAC VA SORTIR DIUMENGE PER ANAR AL LLIBRE GEGANT EL DRAC VA SORTIR DIUMENGE PER ANAR AL LLIBRE GEGANT 8  EL CONCERT DE LA COIXINERA DE LA FOGONADA EL CONCERT DE LA COIXINERA DE LA FOGONADA

9     TOTS ELS GEGANTS DE LA CIUTAT VAN EL DIJOUS 23 TOTS ELS GEGANTS DE LA CIUTAT VAN EL DIJOUS 23 10  ALGUNS DELS ARTISTES DEL LLIBRE GEGANT DE CONTES ALGUNS DELS ARTISTES DEL LLIBRE GEGANT DE CONTES

11 EL DRAGALIÓ TAMBÉ VA PARTICIPAR AL CORRECONTE . EL DRAGALIÓ TAMBÉ VA PARTICIPAR AL CORRECONTE . 12  EL PATI DEL CAFÈ NOU PLE A VESSAR DE FAMÍLIES EL PATI DEL CAFÈ NOU PLE A VESSAR DE FAMÍLIES    
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

16:30 HOQUEI PATINS FEMENÍ
 Bco Mediolanum Mataró – 
 Palau de Plegamans
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ADOLESCENTS.CAT
22:30 BÀSQUET
Platges de Mataró – UE Barberà
00:00 RELIGIONS
00:30 LA SETMANA RADIAL
01:00 PANTALLA OBERTA
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 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 TELÓ DE FONS
17:30 HOQUEI PATINS FEMENÍ
 Bco Mediolanum Mataró – 
 Palau de Plegamans
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 PICALLETRES
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 VIA EUROPA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 LA SETMANA RADIAL
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 AVENTURA’T
10:30 LA FÀBRICA
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 ESPAI D’ART /
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 LA SETMANA RADIAL
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 DE TEE A GRENN
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 TERÀPIA DE XOK
17:45 BON COP DE FALÇ 
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA FÀBRICA
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
07:30 CREURE AVUI
08:00 AVENTURA’T
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 RELIGIONS
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 ÚLTIMA SESSIÓ
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 TELÓ DE FONS
15:30 PANTALLA OBERTA

12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PICALLETRES
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 SOM TECNOLÒGICS
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 DE TEE A GRENN
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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 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 PICALLETRES
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 TERÀPIA DE XOK
18:45 BON COP DE FALÇ 

19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 TERRA DE TURISME
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 SET DIES
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 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 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA’T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 ESTUDI 3
20:15 SOM TECNOLÒGICS
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 LA SETMANA RADIAL
22:00 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

NÚM. 1673
DEL 2 AL  DE MAIG DE 2015
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07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PICALLETRES
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
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORMATIU 24 HORES   
 MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 BÀSQUET
Platges de Mataró – UE Barberà
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 PICALLETRES
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORMATIU 24 HORES  
 MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 AVENTURA’T
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA SETMANA RADIAL
11:00 PICALLETRES
11:30 ESPAI D’ART

dimarts

dimecres

106.000€

CB10876  CENTRE-ALFONS X Pis 

exterior , finca amb ascensor, 3 ha-

bitacions, conservat, finca molt bona.

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.

CB11352-PUIG I CADAFALCH Ocasió! 

Primer pis tot reformat de 3 habitacions, 

bany + lavabo, cuina office, galeria, 

molt bonic.  

72.000€ 75.000€

CB10637-MOLINS. Pis tot reformat 

de 3 hab(actualment 2 dobles) molt 

exterior amb sol i llum, 1º de alçada. 

Molt bò! 

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. 

108.000€

CB11165-HAVANA Pis 90m2 de 3 

habitacions+ traster, menjador de 

40m2, cuina offi ce, bany complet, 

molt de sol i llum, mitjana alçada. 

110.000€

CB2285 PRAT DE LA RIBA Pis alt amb 

finca amb ascensor, exterior, molt de sol, 

3 habitacions, cuina i bany en molt bon 

estat. Oportunitat!!

115.000€

CB10261 RDA ALFONS XII Pis gran de 

105m2 de 4 habitacions, exterior, finca 

amb ascensor, reformat, saló amb balcó 

terrasseta. 

CB2237-CIRERA  Altre oportunitat, 

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

cuina, bany i terres, exterior amb sol, 

mitjana alçada!!

55.000€

149.000€

CB11210- HABANA. OCASIÓ!! Preci-

os pis tot reformat, alt amb ascensor, 

exterior, molt de sol i llum, en una zona 

molt tranquila!

110.000€

CB11282 JAUME RECODER Pis alegre 

i assolellat, finca amb ascensor, 3 habita-

cions, bany, saló menjador amb sortida 

a balcó terrasseta, molt ben conservat.

129.000€

CB11293-NOUS JUTJATS. Pis tot 

reformat , fi nca amb ascensor, molt de 

sol i llum, 3 habitacions, balcó, galeria.

 Televisió 1673.indd   2 28/4/15   16:54



ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

 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

4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

T

EXTERIOR AL 100%
REF. 12062 AV. GATASSA SUR/CAMI DEL MIG. 
Cualidades envidiables. Buen piso 80m2, alto 
y con ascensor. Exterior y soleado. Vistas. Co-
legios, ambulatorio. Fácil aparcamiento. 3 dor.  
Amplio salón com Cocina actualizada. Baño 
bañera hidromasaje.

118.000€

T

ECONÓMICO
REF. 11838 CENTRE/ESCORXADOR. Buen 
piso 1/2 altura, bien distribuido  junto ronda y 
cerca playa. 3 dor y sin pasillos. Salón come-
dor . Cocina equip. Baño completo. Suelos de 
parquet. Precio muy asequible, listo para habi-
tar. Pague menos que un alquiler.

56.000€

T

BUENA INVERSIÓN
REF. 10616 Z. VIA EUROPA. Junto Pza. Ita-
lia. Vivienda de 68 m2 exterior a dos calles en 
edificio  excelente imagen .Salón comedor am-
plio. Cocina semi- abierta integrada al salón. 2 
dormitorios. Excelentes características a precio 
realmente asequible. Realmente impecable.

116.000€

4129

T

EXCEL.RELACIÓN PRECIO/CALIDAD
REF. 9822 JTO. RONDA O’DONNELL. Excelen-
te ocasión por características .Piso en edificio 
con ascensor. Vivienda bien ubicada 78 m2 ideal 
inversores. Distribuida en 3 dormitorios. Salón 
comedor. Cocina en perfecto estado. C de baño 
completo. Calefacción. Suelos de gres.

79.000€

T

ÁTICO CON TERRAZA
REF. 11957 JTO. SALESIANOS. Ático con te-
rraza a nivel 60m2 en esquina y bonitas vistas 
despejadas. Reformada en su totalidad. Bien 
distribuida sobre 70m2.Amplio salón come-
dor.2 hab.(antes 3)fácilmente recuperable. De 
cualidades destacables y precio asequible.

89.500€

T

EXCELENTE COMPRA
REF. 12072 AV. ROCABLANCA. Magnífica 
oportunidad! Orientado a mar. Mucho sol. 
80m2, presencia y moderna edificación. Im-
pecable. 3 dor. Salón com. 20m2 indep .Cocina 
equip. Baño completo +aseo con ducha. Cale-
facción. Suelos gres.

148.000€
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Les executives locals d’Esquerra 
Republicana i Convergència De-
mocràtica han arribat a un acord 
per sumar projectes i confeccionar 
una llista conjunta per presentar-
se a les eleccions municipals del 
24 de maig. L’acord implica cedir 
el primer lloc de la llista a l’actual 
alcalde per CiU, Ferran Armengol. 
Encara que el termini per presentar 
les candidatures va expirar, legal-
ment el canvi és possible, ja que 
no es crearà una nova coalició sinó 

que les dues formacions han optat 
per introduir esmenes a la llista pre-
sentada per ERC.  

Les mateixes fonts d’ERC han ex-
plicat que la formació està satisfeta 
de sumar argentonins en un projecte 
que sigui cohesionador per al muni-
cipi. Per la seva banda, fonts de CDC 
Argentona, en un primer moment, es 
van mostrar més prudents tot i ad-
metre que es treballava en l’acord.

Impugnar
“No seríem rigorosos si diguéssim 
que als 30 pobles ens hem entès a la 
perfecció”. El president comarcal de 
CDC al Maresme, Joan Morell, reco-

POLÍTICA
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ - ACN

CDC reconeix difi cultats per 
a la confecció de llistes i no 
descarta impugnar el cas

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Ferran Armengol alcaldable per ERC

neixia així les “difi cultats” amb les 
quals la federació nacionalista s’ha 
trobat, per diferents motius, a l’hora 
de confeccionar les llistes electorals 
per al 24-M.

Sobre el cas de Ferran Armengol, 
Morell recorda que l’encara alcalde 
d’Argentona per CiU, Ferran Armen-
gol, liderarà la candidatura d’ERC 
si la Junta Electoral hi dóna el seu 
vistiplau defi nitiu la setmana vinent. 
En aquest cas, CDC no descarta 
impugnar la llista dels republicans 
perquè el pas d’Armengol a ERC 
s’hauria fet fora de termini.

“Hi ha discrepància de criteri 
sobre si es recorrerà”, apunta el 
president de CDC al Maresme, que 
afegeix que “cal esperar al dia 29 
quan surtin les llistes defi nitives”. 
Serà llavors quan es prengui una 
decisió que no està encara con-
sensuada: “Estem oberts al què 
els respectius partits puguem de-
cidir”. 

 El confl icte

El confl icte ha estat viu a po-
bles com Vilassar de Mar, Sant 
Andreu de Llavaneres, Arenys de 
Mar, Malgrat de Mar, Argentona, 
Santa Susanna, Alella o Teià. En 
aquests dos darrers casos, UDC 
es presenta per separat i la llista 
de CiU la integren només mem-
bres de Convergència. 

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5300. MATARO-CENTRE: Pis en 
lloguer al centre de Mataró. Consta 
d’una habitació, menjador - sala 
d’estar, cuina, un bany i traster. 
Sortida a balcó. Plaça d’aparcament 
opcional.

REF.5292. MATARO-PLA D’EN BOET: 
Nau industrial en lloguer de 406m2 
planta baixa. Alçada 5,80m. Diàfana, 
sense columnes, amb una ofi cina 
condicionada. Instal. elèctrica i 
detectors incendis. Llum natural..

REF. 4223. MATARÓ: Nau industrial 
en lloguer molt ben comunicada per 
autopista i NII. Adequada per a sector 
tèxtil, disseny o similars. Aparcament 
en el mateix edifi ci...

C9 COMAJUAN cs5.indd   1 28/04/15   18:03

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: JORDI PELEGRÍ ALTARRIBA

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:

http://www.facebook.com/barelcrack

+

SUELOS
• 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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La Mostra d’Entitats Culturals 
ofereix 9 hores d’activitats

Els BOCS revaliden el 
títol de Campions de la 
Lliga Catalana  
 

Els argentonins van guanyar 
15 a 6 als Reds de Terrassa a 
Vilafranca del Penedès

Els Argentona BOCS es van procla-
mar, el passat diumenge, Campions 
de la 27a Lliga Catalana de Futbol 
Americà després de vèncer als Reds 
de Terrassa per 15 a 6, mentre que 
el jugador de BOCS Marc Güell va 
ser proclamat com a millor jugador 
(MVP) de la fi nal.

Aquest és el segon títol consecu-
tiu que guanyen els d’Argentona, 
una fi ta que mai havien assolit al 
llarg dels 25 anys d’història de 
l’entitat. 

ESPORTS
NOTÍCIA A.C

L’Ajuntament d’Argentona va orga-
nitzar el passat diumenge la Mostra 
d’Entitats Culturals del municipi 
que es van instal·lar a la plaça Nova. 
A banda dels tallers que cada enti-
tat organitzava en el seu estand, al 
llarg de tot el dia el nombrós públic 
va poder participar en activitats que 
es feien a l’escenari o al bell mig 
de la plaça.

Al matí, per exemple, l’Espai 
Musical Burriac va organitzar una 
batucada amb un grup de nens i 

nenes de totes les edats. També 
es va poder ballar i veure actuar 
La Banda Forània, un grup format 
per cinc músics i un clown que van 
passejar-se per tota la plaça amb el 
seu espectacle de música en directe 
i fent participar tothom.

A la tarda, es va poder fer circ, 
una classe oberta de gospel, parti-
cipar amb el grup de banyetes dels 
Diables, ballar amb els gegants i fer 
música amb Música Argentona. 

Els gegants de la Colla Gegantera, del Centre Parroquial i de 
les escoles del municipi van ser un reclam pels més petits

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5300. MATARO-CENTRE: Pis en 
lloguer al centre de Mataró. Consta 
d’una habitació, menjador - sala 
d’estar, cuina, un bany i traster. 
Sortida a balcó. Plaça d’aparcament 
opcional.

REF.5292. MATARO-PLA D’EN BOET: 
Nau industrial en lloguer de 406m2 
planta baixa. Alçada 5,80m. Diàfana, 
sense columnes, amb una ofi cina 
condicionada. Instal. elèctrica i 
detectors incendis. Llum natural..

REF. 4223. MATARÓ: Nau industrial 
en lloguer molt ben comunicada per 
autopista i NII. Adequada per a sector 
tèxtil, disseny o similars. Aparcament 
en el mateix edifi ci...

C9 COMAJUAN cs5.indd   1 28/04/15   18:03

Tot Argentona 1673.indd   3 28/4/15   18:10



maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1673
DEL 30 D’ABRIL AL 7 DE MAIG DE 2015

L’Ajuntament de Cabrils podrà con-
vocar definitivament la consulta 
popular sobre el futur de l’espai dels 
Horts de la Santa Creu, conegut po-
pularment com l’aparcament de La 
Concòrdia. Els veïns podran votar 
per mantenir l’espai com a aparca-
ment o bé per reconvertir-lo en una 
gran plaça pública. El Consell de Mi-
nistres ha autoritzat la consulta un 
any després de rebre la petició del 
consistori. Inicialment l’Ajuntament 
volia fer coincidir la votació amb la 
de les eleccions europees de l’any 
passat, però la manca d’autorització 
per part de l’estat espanyol ho ha 
posposat. Ara per ara encara no hi 
ha data per convocar novament la 
consulta popular.

“¿Quina solució prefereixes per 
a l’espai que actualment ocupa la 
zona d’aparcament dels Horts de 
la Santa Creu?”. La pregunta tindrà  
dues possibles respostes: mantenir 
l’aparcament existent o reconvertir 
l’espai en una plaça.

El Consell de Ministres ha autorit-
zat la consulta per via de referèndum 
donat que es tracta d’un “assumpte 
de competència pròpia municipal 
i d’interès local”. Entre aquestes 
competències, l’estat espanyol con-
templa matèries com l’urbanisme. 

CABRILS
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

L’estat espanyol autoritza 
la consulta popular sobre 
una plaça de Cabrils

Fa triar entre mantenir un 
aparcament o convertir-lo 
en un espai públic

La Fira de la Maduixa s’allarga tot el 
pont amb tallers, música i activitats

Sant Pol amplia aquest any la Fira 
de la Maduixa que tradicionalment 
se celebrava durant el matí del pri-
mer diumenge de maig i que en 
aquesta edició s’allargarà durant 
tres dies amb activitats de tot tipus 
i per a tots els públics. La Fira de 
la Maduixa d’enguany se celebrarà, 
doncs, de l’1 al 3 de maig en diver-
sos escenaris del poble.

La cita començarà divendres al 
matí a la Plaça del Torrent Arrosser 
amb un esmorzar popular a base de 
botifarres, per donar pas a la tradi-
cional fi ra de la maduixa i la mostra 
de pastisseria local. Seguirà un taller 
de melmelada de maduixa i activi-
tats infantils com el pinta’t la cara 
i l’espectacle Sarau de primavera. 

SANT POL
SOCIETAT REDACCIÓ

L’edició d’aquest any s’amplia 
a tots els tres dies del pont 
de Maig

A la tarda hi haurà tast de còctels, 
cervesa, batuts i altres begudes 
elaborades amb maduixa, amenit-
zat per la música en directe de Sito 
Millan Trio.

Ja dissabte al matí es farà una ac-
tivitat familiar consistent en netejar 
el bosc i a la tarda es podrà gaudir de 
la xocolatada popular amb madui-
xes, nata i dolços, acompanyada de 
música i tallers infantils a la Plaça 
de l’Estació. Per la seva banda, diu-
menge hi haurà una nova oportunitat 
per passejar per la fi ra de la maduixa 
a la Plaça del Torrent Arrosser, que 
inclourà tallers infantils, maduixada 
popular, música i sardanes. La cele-
bració es tancarà a les sis del vespre 
amb un concert d’arpa a la Plaça de 
Sant Pau. A més a més, durant tot 
el pont els comerços de Sant Pol 
decoraran els seus aparadors amb 
motius de maduixa. 
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

¡¡NO DEJE PASAR MÁS TIEMPO... TENEMOS EL PISO QUE BUSCA!!

SI QUIERE VENDER O ALQUILAR... ¿A QUÉ ESPERA? ¡LLÁMENOS!

Ref. 2095: ZONA PERAMAS: 
Piso alto en edifi cio con as-
censor, reformado y de dis-
tribución cuadrada. 2 hab. 
(antes 3), cocina o�  ce indep. 
con galería, salón comedor con 
balcón, calefacción, suelos de 
parket. Vistas despejadas y zo-
na con todos los servicios. 

106.000€
T

Ref. 2091: ZONA PLAZA STA. 
ANNA: a 50m de la Plaza 
Santa Anna. 2º piso en edifi -
cio de reciente construcción, 
con terraza a nivel. 2 hab., 
cocina o�  ce indep., 1 baño, 
suelos gres, ventanas alumi-
nio y ascensor. Oportunidad 
única. No lo deje escapar.

180.000€
T

Ref. 2089: ZONA PERAMAS: 
Primer piso de altura total-
mente reformado. 2 habita-
ciones, 1 baño, suelos de gres, 
ventanas de aluminio, cocina 
independiente. Amplio salón 
comedor. Oportunidad por 
precio y zona.

102.000€
Ref. 2098: ZONA CAMI DE LA 
SERRA: Primer piso de altura 
en edifi cio con ascensor. 2 

habitaciones, salón comedor 

con cocina integrada, distri-

bución cuadrada, 1 baño, ai-

re acond., suelos de gres. En 
muy buena zona.

106.000€

Ref. 2096: ZONA CENTRO: 
Planta baja de 80m2 y patio 
de 25m2 en edifi cio de re-
ciente construcción. 2 hab. 
dobles, amplia cocina o�  ce 
indep., salón comedor con 
salida a patio, 1 baño comple-
to. Suelos gres, ventanas de 
alum. Comunidad reducida. 
No dude en visitarlo.

176.000€
T

Ref. 2077: ZONA MOLINOS: 
Planta baja con entrada in-
dependiente para actua-
lizar a su gusto, con patio 
de 60m2. 4 habitaciones (3 
dobles) cocina o�  ce indep., 
1 baño, suelos de gres, puer-
tas de roble. Inmejorable zo-
na. Oportunidad por precio.

126.000€
T

Ref. 2018: ZONA CIRERA: 
Segundo piso en edifi cio 
con ascensor, reformado e 
ideal parejas. 2 hab., 1 baño 
completo, cocina o�  ce inde-
pendiente, puertas de xapely, 
ventanas de aluminio, suelos de 
gres. Calefacción, aire acondi-
cionado y parking opcional. 

126.000€

T

T

Ref. 2080: ZONA PARQUE 
CENTRAL: Tercer y último 
piso, reformado, exterior 
con vistas despejadas y co-
munidad reducida. 3 hab. (2 
dobles), cocina indep. y amplia 
galería, suelos parket, ventanas 
alum. doble. Oportunidad por 
zona y características.

106.000€
T T

Ref. 2094: ZONA EIXAMPLE: 
Piso semi nuevo en edifi cio 
con ascensor. 3 hab. dobles, 

salón comedor con balcón, 

cocina o�  ce indep. con ga-

lería, baño completo, puertas 

roble. Vistas a zona ajardina-
da y con Parking incluido.

106.000€

Ref. 2071: ZONA HAVANA: 
Piso de mediana altura a 
5 minutos de la playa y de 
grandes dimensiones. Amplio 
salón comedor, cocina o�  ce 
indep., 3 hab. y un despacho, 
baño completo, suelos par-
ket, ventanas alum. Vistas al 
mar. Oportunidad por zona 
y precio. 

106.000€
T

T
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Per què el cel és blau? “Perquès” 
com aquest van captivar a l’Anna 
Grau de seguida, de ben petita. 
Per què? Per què? Volia saber el 
perquè de qualsevol cosa, trobar la 
resposta. “Per sort, mai he perdut 
aquesta curiositat i sempre he seguit 
preguntant-me el perquè de tot el 
que m’envolta, com si fos una nena 
petita”, afi rma Grau.

Tal com ella explica, la ciència 
sempre li havia agradat, però un 
dia va “decidir sense saber molt 
perquè, que volia estudiar Física”. 
Anys després de fi nalitzar la carre-
ra a la Universitat de Barcelona i 
de passar per un màster, va fer el 
salt al doctorat. “Per a fer-lo, vaig 
escollir la prestigiosa University of 
British Columbia de Vancouver, al 
Canadà, on duc a terme un projecte 
de quatre anys per a doctorar-me”, 
explica Grau que, fascinada amb 
la feina que fa, no pot expressar-la 
d’una altra manera que no sigui amb 
il·lusió: “A grans trets, investigo què 
passa a Mart, l’aigua congelada que 
hi ha, si mai hi ha hagut vida, si po-
dria haver-n’hi en un futur”. 

Què la va atrapar de la ciència? 
Grau ho té molt clar: tot el que s’hi 
amaga al darrere. “Mai he deixat de 
ser una nena petita”, afi rma. “Des 
de ben petits sentim curiositat per 
preguntar-nos per què passen les co-
ses que hi ha al nostre voltant”, fi ns 
al punt que ella va continuar fent-se 
preguntes, cada vegada més elabo-
rades i complexes, fi ns avui. “Les 
he anat complicant, però l’essència 
és la mateixa”, relata Grau i és que 
“és el fet de plantejar-te una qüestió 
i trobar-ne la solució un mateix” el 
que més la fascina. 

Però com molts altres, Grau ha 
hagut de marxar a l’estranger per 
buscar un futur òptim per al desen-
volupament professional que cerca: 
“El nivell científi c de la població de 
Catalunya és més alt que al Canadà, 
per exemple, però el valor que se li 
dóna a la ciència és molt més alt, 
així com la possibilitat d’introduir-se 
a les indústries existents del país”, 
conclou. Grau, de moment, desxi-
fra les dades que li arriben de Mart 
i mira de trobar respostes al que 
sempre s’ha preguntat. 
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Defi neix-te
Independent, curiosa i passional.

Un llibre
‘La trilogia marciana’ de Kim 
Stanley Robinson.

Una pel·lícula
‘Master and Commander’, 
de Peter Weir.

Un viatge
El Marroc.

Un científi c
Catherine Johnson

Un repte
Seguir gaudint del que faig.

  Anna Grau, 
  els perquès de la ciència

FÍSIC A LA UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

 Desxifrant mart

“M’encantaria viatjar a Mart per 
saber què hi ha i com és, però 
amb viatge de tornada per poder 
explicar-ho”, afi rma Grau
 
Mart ha estat, darrerament, notícia. El 
planeta marcià, un dels més propers 
a la Terra i un dels més estudiats, ha 
estat durant un any investigat a través 
del robot Curiosity de la missió que ha 
tirat endavant la NASA. El Curiosity ha 
estat el protagonista, de fet, d’algunes 
troballes interessants. “En els últims 
mesos, l’equip de la NASA ha fet alguns 
descobriments importants”, explica 
Grau, que remarca el fet que “s’hagin 
trobat indicis d’aigua salada líquida al 
planeta vermell que farien possible la 
vida”. Conèixer què hi ha i què passa 
a Mart és un dels somnis de qualsevol 
científi c, també per a Grau, a qui li en-
cantaria visitar aquest planeta, encara 
que “amb viatge de tornada, per poder 
explicar-ho”. 
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80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)
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C.E. en trámite

=

 Certifi cado Energético en trámite

EIXAMPLE. Gran piso 110m2, 
4 hab. 2 dobles, 2 baños com-
pletos, salón de 30m2, cocina 
con galeria anexa, trastero, pa-
tio de 15m2 y balcón exterior. 
ascensor. Vistas a zona verde.

ROCABLANCA. Zona bien co-
municada piso exterior, 3 
hab. 1 doble, cocina de roble 
y galería anexa, exteriores 
de aluminio. OCASIÓN.

OCASIÓN
DEL MES

52.000€52.000€
C.E. en trámite

158.000€230.000€ 158.000€
C.E. en trámite

C.E. en trámiteC.E. en trámiteC.E. en trámite

106.000€

REF. 1329

ARGENTONA, OBRA NUEVA OCASION ÚLTIMO DUPLEX con terraza de 
20m2. 3 hab. 1 tipo suite, 2 baños y aseo, salón comedor de 30m2 
con cocina semi americana, calefacción. 

             ZONA CENTRO.
PISO SEMI-NUEVO CON TERRA-
ZA DE 12M2. Tiene 2 habita-
ciones, baño completo con 
bañera, cocina independien-
te,  suelos de parquet, cale-
facción. MEJOR QUE NUEVO. 
SOLO TIENE 2 VECINOS.

REF. 1317

ESTA SEMANA

OCASIÓN
DEL MES72.000€72.000€

C.E. en trámite

REF. 3151 Z. RDA. CERVANTES. Co-
munidad reducida, con ascensor, 
3 hab. 1 doble, baño reform. con 
ducha, cocina lacada beig, gale-
ría/patio de 8m2,  balcón exterior.

REF. 2305 ZONA EIXAMPLE. Mejor 
que nuevo, piso muy luminoso 
totalmente reformado con ascen-
sor, 3 hab.  2 dobles, cocina offi -
ce, baño con ducha, calefacción

REF. 1344 ZONA HABANA. Piso re-
formado 3 hab.+ despacho, baño 
completo , cocina lacada blanca, 
galería, suelos parquet/gres, a.a  
con bomba de calor. PVP. (ANTES) 
118.000€

C.E. en trámite

66.000€

REF. 3147 ZONA ESCORXADOR. 
Planta baja para reformar a su 
gusto, 3 habitac. 1 doble, coci-
na fórmica, galería anexa. Zona 
bien comunicada. OCASIÓN.

REF. 3149 ZONA PALAU. Piso 
muy bien conservado de 3 
hab.,  un baño completo, co-
cina fórmica, balcón exterior 
con vistas a zona ajardinada. 
ECONÓMICO.

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

OPORTUNIDAD

89.000€

REF. 3043 ZONA ROCAFONDA. 
Planta baja con local de 30m2, 
y totalmente reformado, tiene 2 
hab., baño completo con ducha, 
suelos de parquet, a.a con bom-
ba de calor. OPORTUNIDAD.

89.000€
C.E. en trámite

OCASIÓN
DEL MES101.000€

REF. 1340 1ª LINEA DE MAR. Piso 
con excelentes vistas al paseo 
maritimo, 3 hab. 2 dobl,  salón 
luminoso, suelos parquet, cale-
facción, Comunidad reducida.

C.E. en trámite

C.E. en trámite

C.E. en trámite

179.000€

REF. 2379  Z. LLUIS COMPANYS. 
Reformado para entrar y vivir, 
4 hab. 2 dobles, baño completo 
con bañera, cocina lacada blan-
ca, salón comedor de 28m2 con 
balcón exterior, alto, ascensor.

120.000€108.000€

REF. 6040 ZONA MOLINOS. Piso to-
talmente reformado muy lumino-
so y exterior, 3 hab. 2 dobl, baño 
completo, suelos de parquet, co-
cina con galería anexa, a.a con 
bomba de calor. OPORTUNIDAD. 

C.E. en trámite

194.000€

REF. 6167 CAMÍ SERRA. Piso semi-
nuevo con pk y trastero, ascensor,  
3 hab. 2 db, 2 baños compl., co-
cina offi ce y galería,  calefacción, 
balcón exterior con vistas a zona 
verde. Comunidad reducida.

C.E. en trámite

185.000€

REF. 1345 ZONA PRAT DE LA RIBA. Piso seminuevo de 100m2 con 
ascensor, 4 hab. 2 dobles, cocina offi ce con galería anexa, suelos 
de parquet, 2 balcones exteriores grandes, calefacción Mejor que 
nuevo.

C.E. en trámite

106.000€106.000€Ahora:
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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. alumi-
ni, ascensor, balco ampli, plaça garatge opcional 
¡¡vistes a mar i muntanya!!                      170.000€

T1.50260 - Mataró-Peramàs. Pis tot reformat 90 
m², 4 hab., 1 Bany complet, cuina gran equipada, 

T1.50411 - Mataró - Habana. Magnífi co piso 
de 90m² muy bien distribuido con VISTAS A MAR. 
Comedor 34m², cocina offi ce , 1 baño, 3 habit., 
galeria , trastero. ¡¡Muy soleado!!!           107.300€ 

T1.50411 - Mataró - Habana. Magnífi co piso 
de 90m² muy bien distribuido con VISTAS A MAR. 

T1.50396 - Mataró -Cirera. Pis de 55m² de 
superfi cie, disposa de 2 habitacions. Bany com-
plet, cuina offi ce, balco, aa/cc, garatge opcional 
¡¡Pis molt assolellat!!                           127.300€ 

T1.50396 - Mataró -Cirera. Pis de 55m² de 

Assegurances

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

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

Vendes

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

  

T1.07980 - Mataró. Els Molins. Pis de 90 m2 
de superfi cie, tot reformat, disposa de 3 dormi-
toris, 1 bany, aa/cc, balco i galeria.¡¡Oportu- 
nitat!!!                                           107.200€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50373 - Mataró. La Havanna. Pis totalment 
reformat de 75m² de superfi cie, disposa de 3 
habitacions, bany complet, galeria, balco, aa/
cc ¡¡Pis molt assolellat!!                     158.000€

T1.50402 - Mataró. Via Europa.  Pis de 80m², 3 
hab., Banys compl, cuina ofi cce equip., galeria, 
balco, aa/cc, terres parket, tanc. allumini, as-
censor, garatge cotxe + moto, traster, persianes 
electriq. ¡¡Assolellat!!                               178.000€

T2.50133 - Llavaneres. Casa pareada 100m², 
exterior, cocina off. refor, 3 hab., 2 baños compl., 
comedor amplio, tza a nivel de 50 m², piscina co-
munitaria, garage 2 coches grandes ¡¡vistas a mar 
y montaña!!                                               240.000€

T1.50433 - Mataró. Els Molins. Ampli pis de 
100m2 de superfi cie, disposa de  3 hab, 1 bany, 
cuina amb vitroceràmica, portes de roure, carp 
ext. D’alumini, solejat, tot exterior i completament 
reformat!! Preu d’ocasió!!                     160.000€

T1.50100 - Mataró. Centre. Pis de 80m² de su-
perfi cie, disposa de 3 habitacions, Bany com-
plert, cuina tipus offi ce, amb sortida a galeria, 
balcons, aa/cc, els terres de gres, amb traster 
¡¡Amb vistes!!                                             160.000€
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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. alumi-
ni, ascensor, balco ampli, plaça garatge opcional 
¡¡vistes a mar i muntanya!!                      170.000€

Pis tot reformat 90 

T2.02728 - Arenys de Munt. Casa refor. 150 m² 3 
plantas, 3 habit., 1 baño, 1 aseo, cocina of. calefac-
cion, cierres aluminio, tza de 6 m², parquing para 
dos vehiculos y trastero. Precioso jardin de 30 m² y 
amueblada!!!!! Buen precio!!!!           850€/mes

T1.06032 Mataró. Centre. Piso semi nuevo de 55 
m² de superfi cie, consta de 2 habitaciones, 1 baño 
completo, con salón - gran terraza de 22 m². Piso 
muy céntrico !!!                                                    630€/Mes

T1.50396 - Mataró -Cirera. Pis de 55m² de 
superfi cie, disposa de 2 habitacions. Bany com-
plet, cuina offi ce, balco, aa/cc, garatge opcional 
¡¡Pis molt assolellat!!                           127.300€ 

Lloguers

T1.09968 Mataró. Centro. Piso en planta baja 
de 60 m² de superfi cie, consta de 2 habitacio-
nes, un baño,tiene cocina americana y con un 
patio de 30 m² - entrada independiente tipo 
casita!!!                                           650€/Mes

T2.02334 - Llavaneres. Centre.  Casa a 3 vents 
amb ascensor de 225 M², 4 habit,, (3 dob) 2 banys 
amb hidromassatge, lavabo, balcó, terrasses, aa/
cc, calefacció, terres de parquet, videoporter, ¡¡es-
pectacular jardin de 125 m² !!           1.300€/Mes

T1.10096 Mataró. L’Havana. Piso amueblado 
de 45 m² de superfi cie, con 1 habitacion, baño, 
cocina americana, calefaccion, aire acondicio-
nado. Piso muy soleado!!!                     475€/mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10052 Mataró. Cerdanyola. Ático sin ascensor 
totalmente reformado y amueblado de 60m², 2 
habs. dobles, 1 baño, cocina offi ce, calefaccion 
electrica, suelos parquet, cierres de aluminio y pre-
ciosa terraza de 11 m²!!!                           450€/Mes

T1.02502 Mataró. Semi Centre. Piso  de 70 m² con 
2 hab., Baño, salon con suelos de marmol, video-
portero - acabados 1a calidad !!!             500€/Mes

T1.06043 Mataró. Centro. Piso semi amueblado 
de 65 m² de superfi cie, con 3 habitaciones, baño, 
cocina con todos los electrodomesticos, galeria y 
ascensor!!! Bien conservado!!!                 500€/Mes

T1.08017 Mataró. Semi Centro. Piso de 50 m² de 
superfi cie, dispone de  1 hab, reformado, ascensor, 
amueblado y equipado!!!                             500€/Mes

T1.09430 Arenys de Munt. Bonito piso totalmente 
reformado de 85 m² con 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina offi ce, calefaccion, armarios empotrados, 
ascensor y par ascensor y parquing opcional!!!! 
Gastos incluidos en el precio!!!!                  500€/Mes

T1.10076 Caldes d’Estrac. Apartamento tipo loft de 
95 m² de superfi cie, tiene un baño, cocina ameri-
cana, los cierres de aluminio, ascensor y preciosa 
terraza de 20 m²!!!! Piso  muy soleado con unas 
preciosas vistas!!!!   500€/Mes

T1.00424 Mataró. Centro. Piso de 50 m² de su-
perfi cie, consta de 2 habitacionesm Baño, cocina y 
salon - muy luminoso!!!!                          550€/Mes 

T1.09408 Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 85 
m² con 4 hab., 2 Baños, salon, cocina offi ce, terraza 
15 m² - muy cerca playa y estación!!!      550€/Mes

T1.10015 Mataró. La Llantia.  Fantástico piso de 
110 m², con 3 habs., Baño, cocina de 20 m² con 
chimenea, puertas lacadas y llar de foc! Preciosas 
vistas al mar!!!!                                            550€/Mes

T1.10026 Canet de Mar. Piso amueblado en prime-
ra linea de mar de 70 m² de superfi cie, dispone de 2 
habitaciones, 1 Baño, cocina offi ce, galeria, suelos 
de gres, cierres aluminio y tres pequeños balcones 
con vistas a la playa!!!!                               550€/Mes

T1.10078 Arenys de Munt. Piso de 60 m² de su-
perfi cie, con 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, 
calefaccion, cierres de aluminio y balcon!!! Bien 
conservado!!                                                  550€/Mes

T1.00416 Mataró. Centro.  Piso amueblado de 50 
m² con 2 habs., Cocina offi ce, aa/cc., Balcon, terra-
za y ascensor. Muy luminoso!!                    575€/Mes

T1.10097 Arenys de Munt. Piso semi nuevo y 
amueblado de 75 m², 2 habitaciones, baño, cocina 
equipada, los cierres de aluminio, armarios empo-
trados, galeria, parquing, trastero y gran balcón!!! 
Muy soleado!!!!                                               575€/Mes

T1.09575 Mataró. Centro.  Fantástico ático duplex 
obra nueva de 55 m² con terraza 20 m2, consta de 2 
habitaciones, 2 baños, ascensor, aa/cc,.... Tocando 
a la Pl. Sta. Anna!!                                            600€/Mes

T2.02731 Arenys de Munt. Casa de 170 m² de su-
perfi cie, con 3 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, 
calefaccion, suelos parquet, cierres de aluminio, 
balcon, terraza y precio!                              950€/Mes

T1.100888 Vilassar de Mar. Atico reformado, 
65m² , 2 habit. 1 Baño, cocina offi ce, calefaccion, 
parquet, galeria y terraza de 15 m². Cerca playa!!! 
Pocos vecinos!! !                                        650€/Mes

T2.00758 Orrius. Casa bien conser., de 225 m², con 
4 habitaciones, chimenea, tza, trastero, garage, fa-
buloso jardín en parcela semi plana de 700 m² !!! 
Venga a verla !!!!                                   1.100€/Mes

T2.02730 Arenys de Mar. Casa adosada 215 m² 
amueblada, tiene 4 habit.+ Estudio, 2 baños, 1 
aseo, cocina offi ce, calefaccion, cierres aluminio, 
llar de foc, bodega, parquing para dos coches, con 
jardin de 80 m² de superfi cie, y preciosa zona co-
munitaria con piscina!!!                       1.200€/Mes

T2.02733 Arenys de Munt - Collsacreu. Torre de 
diseño con 200 m², 4 habitaciones (1 suite), cocina 
offi ce, calefaccion, cierres de aluminio, galeria, 2 
terrazas, garaje para 2 coches y terreno de 1000 
m²!!!! Muy soleada!!!                            1.200€/Mes

T1.08096 Sant Andreu de LLavaneres. Espectacu-
lar bajo de obra nueva de 107,70 m2 + terraza de 
118,10 m2, 4 habitaciones, 2 baños, zona comuni-
taria con piscina. Acabados de primera calidad. A 
2 minutos de la playa y la estación. Impresionantes 
vistes al mar y al puerto!!!                    1.300€/Mes

T1.09543 Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 75 
m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, un 
baño, cocina, balcon, parking, trastero y zona co-
munitaria con piscina !!!!                      600€/Mes

T2.50133 - Llavaneres. Casa pareada 100m², 
exterior, cocina off. refor, 3 hab., 2 baños compl., 
comedor amplio, tza a nivel de 50 m², piscina co-
munitaria, garage 2 coches grandes ¡¡vistas a mar 
y montaña!!                                               240.000€

T1.50433 - Mataró. Els Molins. Ampli pis de 
100m2 de superfi cie, disposa de  3 hab, 1 bany, 
cuina amb vitroceràmica, portes de roure, carp 
ext. D’alumini, solejat, tot exterior i completament 
reformat!! Preu d’ocasió!!                     160.000€
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Pèrits Judicials

R.13463

Entrar a viure, sense necessitat 
reformes, 60m2 de 3 habitacions, 
bany complet, cuina independent i 
restaurada, galeria, saló amb balcó.

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

66.000€

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)

A 2 minuts de la platja. Pis de 3 
habs + despatx, cuina independent, 
gran saló de 45m2 amb balcó, 
lluminós i assolellat, ben conservat, 
terres de parquet i a/a.

R.15376

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ Habana| T

R.15044

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ Cerdanyola| 

Pis de 70m2, amb 3 habitacions 
i amb bany complet. Saló ben 
orientat i assolellat. Finestres 
d’alumini. Per reformar al seu gust.

58.000€

Espectacular pis amb vistes panorà- 
miques, 3 habs, 2 banys, àmplia cuina 
amb galeria, gran saló amb balcó tipus 
terrassa. Ben conservat amb aparca-
ment i traster. 

Via EuropaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.

185.000€

OFERTA

Casa de cos cantonera de 3 plantes, 
refor., amb local 25m2 i garatge, ampli i 
assolellat saló amb balcó, cuina offi ce, 
pati, 3 habs dobles + vestidor i terrassa.

R.40406

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Havana| E

310.000€

MATARÓ

142.000€

CERTIF. 
ENERG. TARGENTONA Zona Est| 

165.000€ R.40415

Consta de PB amb local, pati, traster i 
saló + cuina, bany i llar de foc. 1ªplanta 
amb 3 habs, sala d’estar amb terrassa, 
bany, cuina tancada i terrassa 30m2. 

OFERTA

MATARÓ

Casa d’estil anglès i amb excel·lents 
acabats, de 330m2 amb gran saló de 
30m2, cuina offi ce, 4 habs + estudi, 2 
banys + lavabo, 2 terrasses i garatge 
de 80m2. 

369.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ| Cerdanyola Nord T

Propera promoció d’Obra Nova. Pisos de 
3 habitacions, completament exteriors. 
Àtic amb terrassa. Només 5 veïns. Sigui 
el primer a escollir!

MATARÓ

85.000€

MATARÓ

Pis alt de 80m2, ascensor i vistes 
espectaculars, 3 habit. bany complet, 
cuina + galeria, ampli saló-menjador 
amb sortida a balcó. Gran ocasió!

R.0N18

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Torner

135.000€135.000€Des de

NECESSITEM COMERCIALS
PER A LA ZONA DE MATARÓ 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Enviar currículum vitae a: beni@urbenia.es

Obra nova amb 2 habs i terrassa, 
en carrer de vianants. Pis nou a 
estrenar amb 2 habs i bany complet, 
terrassa a nivell de menjador de 15m2. 
Amb ascensor. 

R.1516775.000€

CERTIF. 

ENERG. TMATARÓ | Molins

Pis cantoner de 2 habitacions, bany 
complet, cuina independent, saló amb 
sortida a balcó. Lluminós i reformat. 
Zona comunicada i tots els serveis.

OFERTA

R.15446

En edifi ci amb ascensor i totalment 
reformat de 3 habs, cuina independent 
amb electrodomèstics nous. Ampli i 
assolellat, saló amb balcó, a/a.

129.000€

TMATARÓ Zona Jutjats| CERTIF. 
ENERG.

118.000€

OFERTA

CERTIF. 
ENERG. TLLAVANERES Centre| 

155.000€ R.15459

Planta baixa seminova, 3 habs, 2 banys 
ampli saló amb terrassa, gran cuina offi ce 
+ àmplia galeria. Parking i traster. En zona 
residencial comunitària amb piscina. 

CERTIF. 
ENERG. EARENYS DE MAR Zona alta| 

149.000€ R.15352

Espectacular pis de 3 habs totalment 
reformat, cuina de disseny, bany i 
lavabo,saló amb terrasseta, pàrquing 
i zona comunitària amb piscina.

R.15447
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R.1530190.000€

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)

Pis de 4 habitacions, 1 bany complet, 
cuina independent, saló amb terrassa 
orientada al mar. En zona tranquil·la
i amb pocs veïns. Oportunitat!

R.15008115.000€

CERTIF. 
ENERG. EMATARÓ | Eixample

R.15402

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Via Europa| 

Alegre, assolellat i reformat pis de 
2 habitacions, bany complet, cuina 
independent amb galeria, ampli saló 
amb gran balcó. Àmplies vistes

156.000€

Alegre i assolellat pis amb ascensor 
de 3 habs, cuina independent amb 
galeria, ampli i lluminós saló amb 
sortida a terrassa a nivell. Molt ben 
conservat.

R.15439110.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Zona estació| 

E

CERTIF. 
ENERG. T

142.000€

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ | Camí Serra

184.000€ R.15296

T

R.40458

Camí SerraMATARÓ CERTIF
ENERG.| 

Casa d’estil anglès i amb excel·lents 
acabats, de 330m2 amb gran saló de 
30m2, cuina offi ce, 4 habs + estudi, 2 
banys + lavabo, 2 terrasses i garatge 
de 80m2. 

369.000€

T

OFERTA

MATARÓ | 

85.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Pla d’en Boet| 

R.11752

OFERTA

Pis alt de 80m2, ascensor i vistes 
espectaculars, 3 habit. bany complet, 
cuina + galeria, ampli saló-menjador 
amb sortida a balcó. Gran ocasió!

| 

NECESSITEM COMERCIALS
PER A LA ZONA DE MATARÓ 

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Enviar currículum vitae a: beni@urbenia.es

15438

Obra nova amb 2 habs i terrassa, 
en carrer de vianants. Pis nou a 
estrenar amb 2 habs i bany complet, 
terrassa a nivell de menjador de 15m2. 
Amb ascensor. 

Històric

T

En edifi ci amb ascensor i totalment 
reformat de 3 habs, cuina independent 
amb electrodomèstics nous. Ampli i 
assolellat, saló amb balcó, a/a.

T
Pis de 80m2, 3 dormitoris, saló en 
2 ambients amb balcó, 2 banys, 
ascensor, calefacció.  Pàrquing i traster 
inclosos. Al costat de tots els serveis.
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