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TEMPS DE PROCESSONS 
Mataró entra a la Setmana Santa amb un model definit

on les confraries i germandats són els grans protagonistes 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

73.000€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: Segun-
do piso asequible y totalmente reformado. 
Sea propietario y pague menos que un 
alquiler. Distribución muy acertada sobre 
70m2. 3 dormitorios (act 2). Salón comedor 
ampliado. Cocina totalmente actualizada. 
Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

130.000€

DE CUALIDADES ENVIDIABLES
Ref. 12656 1ª LÍNEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial frente al 
mar. Piso alto y exterior  sobre espacios abiertos. 
3 dorm. (2 dobles). Salón comedor con ”llar de 
foc”. Balcón/Terraza ideal veranos. Cocina equi-
pada. Baño completo. Entorno agradable, zonas 
comunes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

T

80.000€

¡BUENA OCASIÓN!
Ref. 12703 SEGUNDO PISO DE ALTURA: 
Finca rehabilitada en 2013. Muy luminoso y exte-
rior. Bien distribuido, 65 m2. 2 habit.Salón come-
dor con cocina americana. Baño con plato de du-
cha. Suelos porcelánicos. Ventanas de aluminio. 
A.A. Junto servicios, colegios y comercios. Bue-
na ocasión por precio/estado y características.

T

170.000€

AVDA. PRINCIPAL
Ref. 12678 ZONA ROCABLANCA: Vivienda 
totalmente reformada. 4 dormitorios (2 dobles)
Baño completo y reformado. Cocina offi ce con 
gran galería anexa. Salón comedor 20m2, bal-
cón exterior. Suelos gres y parquet. Ventanas 
aluminio. Puertas de cerezo. Aire Acondiciona-
do. Totalmente exterior. Parking opcional.

T 196.000€

!EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12672 CAMÍ DE LA SERRA: Ubicado en la 
mejor zona del sector. Vivienda de 112m2 en edi-
fi cio pocos años de construcción. Buenas vistas 
y despejadas. 4 dormitorios (2 dobles). Gran sala 
de estar 28m2 en dos ambientes. Cocina offi ce 
impecable. 2 c. de baño. Zona de poca densidad 
y fácil aparcamiento. Exterior a 2 calles.

T

225.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO!
Ref. 12686 CENTRE/PARC CENTRAL: Ex-
celente vivienda100 m2, muy alto con ascensor. 
Vistas despejadas sobre Parc central sin edifi -
caciones. Reformado total. Salón comedor de 
28m2. Balcón/terracita muy soleada. Cocina 
equipada 10 m2. 4 dormitorios todos amplios. 
Suelos parquet. Calefacción. Parking incluido.

T

69.760€

METROS Y LUMINOSIDAD
Ref. 12699 Z. PINTOR ESTRANY: Buen piso 
junto avda principal. Alto, alegre y exterior en 
esquina. 83 m2. 3 dormitorios dobles. Amplio 
salón comedor.  Balcón a la calle. Cocina con 
buenas cualidades para acabar a su gusto y 
forma. Galería anexa. Baño completo. Suelos 
de terrazo. Ventanas de aluminio blanco.

T

219.000€

Z. PLAZA FIVALLER
Ref. 12692 CENTRO: Bien situado. Último piso 
con terraza sup. 30m2 muy soleada y vistas. Edi-
fi cación reciente  y pocos vecinos. Prácticamen-
te nuevo. Luz desde cualquier punto. 2 dormito-
rios. Amplio salón comedor. Cocina equipada e 
independiente. Baño con ducha. Suelos parquet. 
Aire Acond. Parking incluido en el precio.

T

243.900€

JUNTO PLAYA
Ref. 12702 ZONA MARÍTIMA: En calle tran-
quila, vivienda de 90m2 fi nca de buena imagen. 
Distribución y amplitud. 4 dormitorios, 2 dobles. 
Salón comedor de 25 m2. Balcón exterior. Co-
cina offi ce como nueva y galería anexa. Baño 
completo + aseo. Suelos gres. Calefacción. Par-
king y trastero incluidos. IMPECABLE.

T 350.000€

CASA 3 VIENTOS
Ref. 12666 CASA 200M2: En parcela de 400 
m2, jardines de 190m2 con árboles frutales y zona 
de barbacoa. Gran salón 50m2 y cocina de 15 m2, 
despensa y aseo en planta principal. 4 habit. (3 do-
bles) y 2 baños compl. (1 suitte), planta sup. Gran 
garaje de 80m2 para 3 coches.

T

116.000€

¡BIEN SITUADO!
Ref. 12669 PERAMÀS: Muy alto con ascen-
sor. Exterior en esquina. La vivienda se halla 
reformada en su totalidad, de forma actual y 
recientemente. Bien situada en zona comercial 
y junto avenidas principales. Amplio salón come-
dor. Balcón soleado. Cocina equipada. 2 dormito-
rios ( antes 3). Suelos parquet. A/AC.

T107.500€

¡OP0RTUNIDAD DE MERCADO!
Ref. 12701 Z. PALAU-ESCORXADOR: Plan-
ta baja con patio con buena presencia, 60m2, 2 
dormitorios dobles, salón a calle, baño con plato 
de ducha y cocina a patio 20m2. Totalmente re-
formado a estrenar, ideal gente mayor, parejas, 
amantes de los animales e inversores que de-
manden buena rentabilidad.

T

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

130.000€

DE CUALIDADES ENVIDIABLES
Ref. 12656 1ª LÍNEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial frente al 
mar. Piso alto y exterior  sobre espacios abiertos. 
3 dorm. (2 dobles). Salón comedor con ”llar de 
foc”. Balcón/Terraza ideal veranos. Cocina equi-
pada. Baño completo. Entorno agradable, zonas 
comunes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

80.000€

¡BUENA OCASIÓN!
Ref. 12703 SEGUNDO PISO DE ALTURA: 
Finca rehabilitada en 2013. Muy luminoso y exte-
rior. Bien distribuido, 65 m2. 2 habit.Salón come-
dor con cocina americana. Baño con plato de du-
cha. Suelos porcelánicos. Ventanas de aluminio. 
A.A. Junto servicios, colegios y comercios. Bue-
na ocasión por precio/estado y características.

219.000€

Z. PLAZA FIVALLER
Ref. 12692 CENTRO: Bien situado. Último piso 
con terraza sup. 30m2 muy soleada y vistas. Edi-
fi cación reciente  y pocos vecinos. Prácticamen-
te nuevo. Luz desde cualquier punto. 2 dormito-
rios. Amplio salón comedor. Cocina equipada e 
independiente. Baño con ducha. Suelos parquet. 
Aire Acond. Parking incluido en el precio.

350.000€

CASA 3 VIENTOS
Ref. 12666 CASA 200M2: En parcela de 400 
m2, jardines de 190m2 con árboles frutales y zona 
de barbacoa. Gran salón 50m2 y cocina de 15 m2, 
despensa y aseo en planta principal. 4 habit. (3 do-
bles) y 2 baños compl. (1 suitte), planta sup. Gran 
garaje de 80m2 para 3 coches.

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor de 
su propiedad y la forma de rentabilizarla y obtener 
el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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 El 23 d’abril, sortirà a la llum el primer número 
amb el nou format de la Revista Fosbury, que 
prendrà el relleu de les 24 revistes digitals publi-
cades des de maig del 2014. La revista en paper 
tindrà una periodicitat trimestral i comptarà 
amb els ingredients bàsics del projecte fosburià: 
protagonisme per a tot l’altre esport de casa nos-
tra i d’arreu del món amb una mirada singular, 
fi xant-nos en tot allò que transcendeix l’esport.

En aquest primer número en paper (el #25 
del projecte Fosbury) ens endinsarem en els 
esportistes que, tal com va fer Dick Fosbury als 
anys 60, estan canviant o van canviar els seus 
esports. Kilian Jornet és el primer protagonista 
de la portada.

Entra a fosbury.cat/revista-paper i subscriu-te!

La Fosbury en paper, amb Kilian Jornet 
de protagonista, per Sant Jordi

L’ENQUESTA

Estàs d'acord amb el 
projecte d'usos de 
La Presó?

48,9% Sí
33,3% No 
17,8% Ns/Nc

JOSEP RODRI

LA PREGUNTA

Agilitzar els desnonaments 
servirà contra les 
ocupacions?

POLICIA DETINGUT

Al pòrtic de la Setmana Santa, els Armats van fer per 35a vegada la 
Passió, a l'Hort del Rector de Santa Maria

APLAUDIT: El director i el grup 
Amebeu Teatre toquen la proble-
màtica dels refugiats a 'Welcome' 
que preestrenen a Argentona.

CASTIGAT: El cas d'un agent de-
nunciat per una baralla a Barcelona 
esquitxa el nom de la Policia Local 
de forma injusta.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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ACTIU DE CIUTAT
La Setmana Santa, un dels grans esdeveniments 
del calendari local, agafa cada cop més força
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Roser Tarragó, millor esportista
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 Foto antiga Les portades

 Molts dels misteris que surten en 
processó a la Setmana Santa actu-
al tenen antecedents històrics. En 
aquesta foto del fons del Sant Crist 
de l'Agonia veiem l'antic pas de la 
Coronació d'Espines, que havia 
estat de la Confraria de Sant Pere, 
del gremi dels pescadors. A les pro-
cessons el seguia “l’Hecce-Homo” 
de l’antiga confraria de sant Marc 
i santa Llúcia de sastres i sabaters. 

La Coronació d'Espines antiga

El pas va desaparèixer amb la 
Guerra Civil, i el 1950, l’Associació 
d’Antics Alumnes de l’escola Pia, 
va aportar a la Setmana Santa lo-
cal el seu misteri de la “Coronació 
d’espines”, grup escultòric que a 
partir de 1955 és portat en proces-
só en tres ocasions al llarg de la 
celebració. Els seus acompanyants 
porten vesta negra i caputxa, coll 
i punys morats. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1766.indd   1 5/4/17   12:49



Spa & Aguilar
Cr. Sant Josep núm. 62, 1r, Mataró

93 799 34 61 · 609 744 299 · info@spa-aguilar.com

CLÀUSULA SÒL
I

DESPESES DE FORMALITZACIÓ D’HIPOTECA
Pot recuperar el interessos pagats per l’aplicació de la clàusula sòl.

També pot recuperar les despeses de constitució de la seva hipoteca.

NOMÉS COBREM
SI VOSTÈ COBRA! 

ADVOCATS

• Dret bancari: Refinançament i reestructuració de 
deutes amb entitats bancàries.

• Dret de Família. Herències. Divorcis. Incapacitacions.
• Dret Immobiliari i Urbanístic: problemes a immobles 

particulars o comunitats, arrendaments
i compravendes, gestió i administració de finques.

• Dret Mercantil, responsabilitat dels administra-
dors, acords socials, convocatòria de juntes, 
gestió de socis minoritaris, negociació i gestió de 
contractes mercantils d’àmbit nacional i 
internacional, Insolvències, concurs de creditors.

• Accidents de Trànsit.

ALTRES SERVEIS

IRPH
Si té IRPH en el seu préstec hipotecari pot recuperar TOTS els 

interessos pagats i no tornar a pagar-ne més en quotes futures.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara nul·les les 
clàusules abusives i es tenen per no posades des de l’inici del préstec.

PRIMERA VISITA
GRATUITA
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 Arxiu L'Ajuntament demana un jutjat nou específic

Volen un jutjat específic per a combatre 
les ocupacions de pisos 
La Junta aprova una Declaració Institucional que demana mesures urgents per aturar 
el fenomen de les màfies organitzades

Societat: Redacció

  “Dret a l’habitatge sí, 'caradures' 
no”. Amb aquesta afi rmació elo-
qüent resumia l’Alcalde de Mataró 
David Bote l’esperit de la decla-
ració institucional que la Junta de 
Portaveus va aprovar, que duia el 
segell dels dos partits del govern i 
que ve a ser un crit de socors per a 
la problemàtica de les ocupacions 
de pisos –atenció al matís, sempre 
es parla de les “ocupacions injus-
tifi cades”– que s’han multiplicat 
a Mataró. L’Ajuntament ja comp-
tabilitza més de 400 casos i és per 
això que demana a les adminis-
tracions competents que moguin 
fi txa en tres àmbits: amb un nou 
jutjat específi c per a la problemà-
tica, conscienciant els fi scals sobre 
com actuar envers les màfi es que 
s’amaguen rere aquest fenomen i 
donant suport a la proposta de llei 
estatal que vol agilitzar els desno-
naments en aquests casos.

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1766.indd   2 5/4/17   16:32



Núria Moreno, David Bote i Isabel Martínez, en roda de premsa

comença i acaba a la porta d'en-
trada de Serveis Socials" i demana 
que no siguin els "cooperadors 
necessaris" d'aquestes màfi es.

Els números del problema
L'Ajuntament calcula que hi ha ac-
tualment 3.400 habitatges buits a 
la ciutat, dels quals un 25 per cent 
estarien ocupats il·legalment, se-
gons aquestes estimacions. Dins 
les mesures previstes contra les 
ocupacions, aquest any comen-
çarà una campanya d'inspecció 
que pretén arribar a 368 pisos, amb 
l'objectiu de detectar i afrontar 
cadascun dels casos. El gruix del 
parc d'habitatge buit és propietat 
d'entitats fi nanceres i grans propi-
etaris. L'Ajuntament comptabilitza 
277 habitatges públics de titulari-
tat municipal, dels quals n'hi ha 

cinc ocupats il·legalment i també 
n'hi ha 247 que són propietat de 
la Generalitat. D'aquests, 81 han 
estat cedits per entitats fi nance-
res i 27 d'aquests estan ocupats.

Les ocupacions es con-
centren en els habitatges 
de titularitat privada de 
grans tenidors, però tam-
bé en el parc d’habitatges 
públics, sobretot els pro-
vinents de les cessions 
més recents que estan 
fent les entitats finance-
res a la Generalitat

Especialment aquest darrer 
àmbit és el que ha propiciat que 
la declaració no compti amb el 
suport de l’oposició d’esquerres. 
El text s’aprova amb el suport 
de Ciutadans, PP i Plataforma, 
però compta amb les abstencions 
d’ERC, Volem i la CUP i el vot en 
contra d’ICV-EUiA.

El tema de les ocupacions 
està més que candent a la ciutat. 
L’Ajuntament busca amb aquesta 
declaració institucional dotar-se 
de mesures per a fer front a les mà-
fi es que faciliten l’ocupació “fent 
negoci amb la misèria i degradant 
els barris mentre s’afecta la con-
vivència de moltes comunitats”. 
La regidora de Benestar Social re-
corda a les famílies en situació de 
vulnerabilitat que tenen el circuit 
per a accedir a un habitatge “que 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1766 del 7 al 12 d'abril de 2017
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Ciutat

Un pla de seguretat contra les màfies
L'Ajuntament demana la implicació de les administracions per poder fer front a 
aquells que "fan negoci de la misèria"

Societat: Redacció

  Davant el problema de les 
ocupacions l’Alcalde demana un 
Pla de Seguretat contra les màfi -
es: “nosaltres ajudarem amb la 

Policia Local però són els Mossos 
i la Policia Nacional els que poden 
actuar contra aquests grups orga-
nitzats del tot menyspreables”. A 
escala judicial, l'Ajuntament de 
Mataró reclama la creació d'un 

nou jutjat civil que es dediqui es-
pecífi cament a les 'ocupacions 
injustifi cades’ i s'eviti així el col-
lapse de la resta de jutjats. També 
es reclama al TSJC que estableixi 
criteris interpretatius clars que 

Els pisos de la Generalitat al Pla d'en Boet, uns dels primers a ocupar-se a la ciutat Daniel Ferrer 

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1766.indd   4 5/4/17   16:32



núm. 1766 del  7 al 12 d'abril de 2017

determini quan una ocupació és 
delictiva i quan no i que els fi s-
cals "prenguin consciència" de 
la problemàtica i es dictin ins-
truccions clares per a fer front a 
aquests casos. I que s’apliqui –“i, 
si cal, es millori” ha deixat clar 
Bote– la proposta de llei que el 
PDECAT ha presentat a Madrid 
per agilitzar els desnonaments en 
aquest tipus de casos. Segons la 
regidora Martínez “el perfi l de les 
ocupacions ha canviat i en molts 
casos hi ha gent ocupant que no 
respon al perfi l de persones que 
necessiten ajudes socials”.

El circuit
Des de la regidoria de Benestar 
Social detallen que la Mesa 
d'Emergència de la Generalitat 
té a punt 35 habitatges per a casos 
urgents de famílies en situació de 
vulnerabilitat, que ja estan assig-
nats, però que no han estat lliurats 
a l'espera d'acabar d'arranjar-los. 
També hi ha 25 famílies en llista 
d'espera de casos "menys greus", a 
l'espera de la resolució de la Mesa 
d'Emergència. L'Ajuntament in-
sisteix a dir "no volem que ningú 
vagi al carrer" però que "el circuit 
per obtenció d'habitatge social és 
el que és i ha de ser igual per a tot-
hom", en paraules de la regidora.

El portaveu d’ICV-EUiA va ser l’únic de votar en contra de la 
declaració institucional i el partit ho va justificar criticant el su-
port que inclou a una llei “que pretén crear una nova via ràpida 
per a desallotjar i recuperar la possessió d'aquests immobles”. 
Els ecosocialistes asseguren que “la proposició de llei augmenta 
la desprotecció de les persones en els processos de pèrdua de 
l'habitatge habitual; no distingeix entre famílies vulnerables, 
màfies o ocupacions delictives, no distingeix entre grans o petits 
propietaris i situa a tothom al mateix nivell i no dóna cap resposta 
efectiva”. Per contra el partit demana promoure “un parc públic 
de lloguer començant per obligar els grans propietaris d'habi-
tatge, persones jurídiques però també persones físiques, a cedir 
els seus pisos a les administracions públiques que ho reclamin” 
així com “reorientar les polítiques de seguretat i perseguir de 
forma proactiva les màfies organitzades que fan negoci amb la 
pobresa de la gent”.

 ICV-EUiA: “La llei no actua 
contra les màfies”

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1766.indd   5 5/4/17   16:32
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SETMANA
SANTA
2017

Armats de Mataró

Jesús Nazareno

Oració del Senyor 
a l'Hort

Nuestra Señora 
de la Esperanza

Jesús Captiu

Sant Crist de 
l'Agonia

Nostra Senyora 
dels Dolors

Sant Crist de la 
Bona Mort

Coronació 
d'Espines

Sant Sepulcre

La Verònica

Nuestra Señora 
de la Soledad

qui és qui a la 
setmana santa 

Avui comença la segona gran  
celebració del calendari mataroní, fruit 
d'un model mixt entre tradicions de tot 
l'Estat. En repassem els protagonistes.

Tot 1 + 12 ESPECIAL SETMANA SANTA.indd   1 5/4/17   9:50



armats de 
mataró
Documentats ja el 1705, els Armats 
són un dels elements més històrics 
de la Setmana Santa mataronina. 
Són Soldats de Pau, títol que els va 
donar el Papa Joan Pau II a Roma.

La història dels Armats, en tant que "caps de ferro" o 
"els del morrió" és llarga i irregular. Un dels episodis 
més coneguts, per recent, és quan a partir del 1981 
desfilaven pels carrers de Sant Andreu de Llavaneres 
arran de la prohibició de processons a Mataró, que 
els va tenir 10 anys a l'ostracisme. 

Els armats representen els soldats de l'Imperi 
Romà present a la Jerusalem ocupada. Són presents 
a la Passió de Nostre Senyor perquè varen fer captiu 
a Jesús després que els jueus l'apressaren a l'Hort 
de Getsemaní,  el van portar a Ponç Pilat i el coro-
naren d'espines i crucificaren. Les aparicions dels 
Armats durant la Setmana Santa guarden relació 
amb aquests episodis. Quan surten al carrer fan les 
seves evolucions i quadres característics.

Són Patrimoni Cultural de la Ciutat i tenen el seu 
dia àlgid el Dijous Sant, quan fan l'homenatge a la 
Ciutat. També obren la Processó General i es fan 
presents a la Nit del Silenci i el Prendiment, a més 
d'anar a recollir el Sant Crist, Divendres Sant.

confraria:  Armats de Mataró..

ACTES:
Processó del Prendiment.
Diumenge de Rams, 9 d'abril 18.30h.
Homenatge a la ciutat.
Dijous Sant, 13 d'abril 20h.
Nit del Silenci.
Dijous Sant, 13 d'abril 21.30h.
Processó General.
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.

SETMANA SANTA
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oració del  
senyor a l'hort
La pregària de Jesús a l'Hort del 
Getsemaní en les seves darreres 
hores pren cos en un pas històric, 
que data de la dècada dels anys 40 i 
que manté el seu estil històric.

Aquest és un dels passos de tradició mataronina, amb 
imatges d'evident escola olotina –Jesús en talla de 
fusta i l'Àngel fet de guix, que són refets en motlle a 
partir dels originals- i que manté l'estil històric de 
les processons mataronines. En origen era el pas 
que portava la pagesia de la ciutat, va sortir al carrer 
ininterrompudament de 1944 a 1970 i també va ser 
el primer de sortir en la recuperació de la Setmana 
Santa, el 1986.  

La vestimenta de la confraria està composta per 
una vesta de color blanc, caputxa i guants morats i 
el cordó característic dels franciscans a la cintura, ja 
que els seus inicis guarden relació amb aquesta orde. 

L'Oració del Senyor a l'Hort recull el moment en 
què els homes de Caifàs ja han sortit a prendre a 
Jesús i aquesta fa la seva pròpia pregària. El misteri, 
portat a pes gràcies a la reducció de pes de la seva 
última reforma fa dues dècades, surt al carrer tant 
el Dijous Sant en la Nit del Silenci com Divendres, 
a la Processó General.

confraria:  Confraria Oració del 
Senyor a l'Hort.

actes:
Nit del Silenci.
Dijous Sant, 13 d'abril 21.30h.
Processó General.
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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jesús  
captiu
La imatge de Jesús Captiu és el 
gran protagonista del Diumenge de 
Rams mataroní, el dia del Prendi-
ment. El seu moment més àlgid, 
l'ascens corrent de Les Escaletes.

És un dels passos més importants i pesats de la 
Setmana Santa local, que només surt el Diumenge 
de Rams. Mentre Jesús és  a l'hort de Getsemaní re-
sant i els deixebles descansant, s'apropen a ell Judes 
i un tumult de persones. Judes ven al fill de Déu 
amb un bes per indicar qui és el Mestre. Tot seguit 
els diferents membres del Sanedrí i diferents jueus 
arresten Jesús. L'apressen i el fan captiu. Aquest mo-
ment és el que es pot veure el Diumenge de Rams en  
l'Escenificació del Prendiment. Davant la Basílica 
mil·lenària de Santa Maria s'escenifica aquest acte 
que dóna inici a la processó del Prendiment en el 
moment que fan entrada els Armats per a portar el 
Captiu davant de Ponç Pilat. 

Posteriorment, i en una gran demostració de for-
ça i fe, el pas del Captiu puja corrent Les Escaletes.  
La imatge de Jesús Captiu data de 1988 i val la pena 
apreciar també tots els detalls del seu pas neobar-
roc, de més de quatre metres de llarg, tallat i ple de 
detalls com la imatge de Les Santes o el Beat Samsó.

confraria:  Confraria de Jesús  
Captiu i Nostra Senyora dels Dolors.

actes:
Processó del Prendiment
Diumenge de Rams, 9 d'abril 19.30h.
Processó General*
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
 * Aquest any no processonarà.
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nostra senyora  
dels dolors
La imatge de la Mare de Déu dels 
Dolors és la segona titularitat de 
la mateixa Confraria, el patiment 
de la mare pel destí del seu fill. No 
coincideixen, però, al carrer.

Nostra Senyora dels Dolors és portada a pes pels 
portants de la confraria del Captiu en dues ocasi-
ons, tot i que amb diferències entre ells. Divendres 
de Dolors, l'anterior a Diumenge de Rams, surt sen-
se pal·li i amb una creu per la processó de 'Maria 
al Peu de la Creu'. Sota pal·li i brillant amb tota la 
seva esplendor és com apareix el Divendres Sant, 
en la Processó General. 

La imatge data de 1986 i des de llavors ha fet les 
seves estacions de penitència en aquest doble mo-
del. El Divendres de Dolors la processó se'n va fins 
a les cinc hores de durada. 

El Misteri dels Dolors té una llarga tradició i fort 
arrelament a la Setmana Santa catalana. Per això 
convé no confondre aquesta imatge, titular de la 
germandat del Captiu i els Dolors amb la Venerable 
Congregació dels Dolors que amb un pas antic surt 
al carrer només a la Nit del Silenci de Dijous Sant. 
La devoció pels Dolors, però, es fa patent en un i 
en l'altre cas.

confraria:  Confraria de Jesús  
Captiu i Nostra Senyora dels Dolors.

actes:
Processó de Maria al Peu de la Creu
Divendres de Dolors, 7 d'abril 19.30h.
Processó General.
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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la coronació 
d'espines
La Coronació d'Espines és un dels 
moments més icònics de la Passió, 
quan els romans se'n burlen  
coronant-lo d'aquesta manera.  
És el motiu d'aquest pas.

Aquest Misteri és un dels de les antigues processons 
de Mataró. L'actual conjunt escultòric de la Coronació 
d'Espines data de 1950, quan va ser beneït després 
que un any abans un grup de devots de l'església 
de Sant Josep decidís crear un pas i una confraria 
que reproduís aquest episodi. Actualment, però, les 
imatges són venerades i tenen la seu canònica a la 
parròquia de Sant Pau, al barri del Palau i Sant Simó.

La Coronació d'Espines va sortir sempre en pro-
cessó amb la talla de fusta en la qual dos soldats 
coronen a Jesucrist entre el mateix 1950 i 1970 i va 
ser recuperada a partir de 1989. El dissabte de Passió 
–també conegut com dissabte de Rams– fa una pro-
cessó en solitari mentre que el Dijous i Divendres 
Sant se suma als actes de referència de la jornada, 
en la Nit del Silenci, en tant que pas de tradició 
catalana, i en la Processó General, amb la resta de 
passos mataronins. 

Els seus portants vesteixen vesta i llacet negre, 
amb complements granats. 

confraria:  Confraria Coronació 
d'Espines Mataró

actes:
Processó Coronació d'Espines
Dissabte de Passió, 8 d'abril 19.30h.
Nit del Silenci
Dijous Sant, 13 d'abril 21.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.

SETMANA SANTA

Tot 1 + 12 ESPECIAL SETMANA SANTA.indd   6 5/4/17   11:48



la 
verònica
Cada any que surt en processó, 
aquesta imatge salesiana allarga 
la seva història, que la converteix 
en una de les més antigues de tota 
l'arxidiòcesi de Barcelona.

La Verònica, que eixuga el front de Jesús i li queda 
com per art del cel la imatge del patiment d'aquest 
estampat al mocador, és el motiu d'una de les imat-
ges amb més història de la Setmana Santa local. La 
Confraria de la Verònica és una de les més antigues 
que actualment processiona tant a Mataró com a 
l'Arxidiòcesi de Barcelona. Aquesta confraria, de 
la mà del Col·legi Salesians, porta el moment de la 
Passió on les dones de Jerusalem renten la cara a 
Jesús en el camí del Calvari.

És un grup escultòric de diferents imatges de 
l'escola olotina i és portat amb l'essència dels seus 
orígens sobre rodes. Els Natzarens de blanc i marro-
net es caracteritzen per la seva austeritat i serenor. 

La imatge data de 1952 i va ser present al carrer 
fins a la prohibició de les processons mataronines. 
El 1992, però, es va tornar a treure en processó es-
tablint la doble cita actual amb el Dijous Sant de 
Cerdanyola i el Divendres Sant, amb la resta, en la 
Processó General. 

confraria:  Confraria de la  
Verònica.

actes:
Processó de Dijous Sant
Dijous Sant, 13 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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jesús el  
"nazareno"
Pocs binomis desperten tanta pas-
sió a la Setmana Santa local com el 
Nazareno i la Esperanza, el Dijous 
Sant a Cerdanyola. Ells són els pro-
tagonistes de la "noche morada".

Jesús era de Betlem però se'l recorda com Jesús de 
Natzaret. En la Passió al Natzaret se li diu a la imatge 
de Crist que va per la Via Dolorosa camí del Calvari 
amb la creu a sobre. Una imatge que la tradició ha 
escenificat en tants i tants llocs del mediterrani 
d'un Jesús carregant la Creu amb l'esquena i coro-
nat d'espines.

A Mataró existia una imatge del Natzarè que encara 
es conserva a la Basílica de Santa Maria, però sense 
Creu, però des que es van recuperar les processons 
és una imatge tallada la que processiona sobre un 
pas de tro portat a l'estil sevillà de costal.  És doncs 
fidel a l'estil propi sevillà de la Setmana Santa tant 
en la forma de portar el Nazareno, com en les seves 
xicotades i fins i tot amb el seu acompanyament 
musical de la seva banda de tambors i cornetes. 

L'actual imatge va ser adquirida el 1989 i se li 
han practicat diferents restauracions. Aquest any, 
per exemple, s'estrena el resultat de la seva darrera 
intervenció.

confraria:  Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra  
Señora de la Esperanza.

actes:
Processó de Dijous Sant
Dijous Sant, 13 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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nuestra señora 
de la esperanza
La mare que espera, que inspira 
esperança en el major dels pati-
ments. Aquesta és la protagonista 
de l'Esperança que segueix els 
passos del seu fill natzarè.

Realitzada el 1997 per Martín Richarte, la Esperanza 
és d'estil sevillà i representa l'Esperança Dolorosa.  
Apareix l'Esperança enmig del gran dolor com la vic-
tòria final després de la mort. Malgrat l'esperança, i 
que es representa en una mare de Déu amb saia blan-
ca - al·ludint a la puresa de les inicials esperances-  i 
amb verd que és el triomf de la vida sobre la mort. 
Aquesta imatge és també la titular de la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de 
la Esperanza de Mataró. Aquesta confraria fa estació 
de penitència a la Processó de Dijous Sant al barri 
de Cerdanyola i a la Processó General i porta acom-
panyament musical de banda de tambors i corne-
tes. Inicialment les portants eren dones però atès 
el caràcter familiar de la Germandat, en els darrers 
anys s'han incorporat homes. 

De la processó del Dijous Sant pels carrers de 
Cerdanyola, un dels actes més seguits, ja se'n co-
mença a parlar amb dos sobrenoms populars: “la 
noche morada” o “la madrugá de Mataró”.

confraria:  Hermandad Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y Nuestra  
Señora de la Esperanza.

actes:
Processó de Dijous Sant
Dijous Sant, 13 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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sant crist de 
l'agonia
És una de les confraries més an-
tigues, que pot sortir al carrer en 
pas de tro o en pas de portant en 
bossa. Vol ser la reproducció dels 
moments de més patiment. 

Aquest Misteri de Jesús en Creu contemplat per la 
seva Mare –element que es va afegir fa pocs anys– 
recull els moments previs a la mort. Són moments 
d'agonia, de gran patiment. Malgrat això la cara del 
Sant Crist recull certa serenor i tranquil·litat.

La seva confraria va ser refundada fa un quart de 
segle, després de ser present a Llavaneres –com els 
Armats, durant la prohibició– i antigament havia 
estat una de les més importants, fins al punt d'aju-
dar altres imatges, confraries i misteris. 

 Pot ser processonat de dues maneres, en pas de 
tro o de portant de bossa, en un sistema idèntic al 
del Sant Crist de la bona mort. El Misteri del Sant 
Crist de l'Agonia actualment processiona la nit del 
Divendres Sant; però també surt en el Via Crucis de 
la Llàntia el Diumenge de Rams, i en alguna ocasió és 
la  imatge que presideix el Via Crucis Interparroquial. 

En la Processó General el Misteri és portat en pas 
de tro vers en l'estil de portants del Sant Crist però 
aquest 2017 anirà en estil tradicional català en bossa.

confraria:  Confraria Sant Crist  
de l'Agonia

actes:
Via Crucis de la Llàntia
Diumenge de Rams, 9 d'abril 20.30h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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sant crist de la 
bona mort
Portat en bossa, el Sant Crist de la 
bona mort és la imatge que tanca el 
Via Crucis i representa el moment 
de l'expiració de Jesucrist. Sempre 
surt acompanyat de preveres. 

Un altre Misteri del Sant Crist és el de la Bona Mort. 
Imatge del moment de l'expiració, del moment que 
Jesús mor a la Creu després del captiveri, la Passió 
i la crucifixió i el cop de llança al costat per part del 
soldat romà Longinus.

La imatge és de l'escola d'Olot, de l'any 1945, ce-
dida per un particular mataroní per ésser processi-
onada a Mataró. La imatge és portada a pes a l'estil 
tradicional català, amb bossa i corretges de cuir. 
Simbòlicament l'home vol ajudar a portar la Creu 
del Crist que acaba de morir. La vesta dels confra-
res és la típica dels portants, amb coll d'esmòquing 
i camisa blanca amb llaçada negra. Els canvis de 
portants són un moment molt especial i el seu pes 
i altura fan que representi un esforç important, amb 
una tècnica peculiar, processonar-lo.

El Divendres Sant surt del carrer Prat de la Riba i 
és recollit pels Armats de Mataró que li fan custòdia i 
acompanyen fins a la Basílica de Santa Maria on surt 
en processó amb la resta de passos processionals. 

confraria:  Portants del Sant Crist

actes:
Via Crucis Interparroquial
Divendres Sant, 14 d'abril 8h.
Processó General
Divendres Sant, 14 d'abril 19.30h.
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el sant sepulicre
La gran palma és l'element més 
visible d'aquest pas, que repre-
senta ja la mort de Jesucrist i que 
antigament sortia sense mostrar la 
imatge del protagonista.

Aquest Misteri va començar a processionar amb 
la recuperació de les processons a Mataró gràcies 
a un grup de persones del barri dels Molins que es 
van constituir com a Confraria del Sant Sepulcre 
seguint la tradició de portar una gran palma darrere 
del Crist mort i jacent, gràcies a la família Castellà 
del s.XVIII que ho va instaurar tot seguint el que es 
feia a Barcelona. Ara bé, la imatge que actualment 
processiona n'és una altra de nova. És pròpia de la 
tradició religiosa catalana olotina. 

Seguint l'impuls del Sant Crist de l'Agonia, els 
confrares porten una vesta amb coll obert, molt 
característic de Mataró i de rigorós negre. Jesús 
està mort en el Sepulcre. A diferència del passat, 
en l'actualitat no hi ha cap element que tanqui el 
cos mort, és obert i vol expressar el gran patiment 
del fill de l'home en les llagues i nafres del seu cos 
i del seu rostre. 

Juntament amb la Soledat protagonitza la darrera 
processó de la Setmana Santa local. 

confraria:  Confraria del  
Sant Sepulcre

actes:
Processó General
Dijous Sant, 13 d'abril 19.30h.
Processó del Silenci
Dissabte Sant, 15 d'abril 18h.
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la soledat
La confraria femenina porta la 
imatge de la Mare de Déu de la So-
ledat, una de les més aclamades i 
la que tanca la seqüència de miste-
ris de la Processó General.

La Soledat emula el moment que la Mare es queda 
sola. Sap que la vida triomfarà a la mort; però s'ha 
quedat sola, ja no té el seu fill. Ella és la testimoni, 
la primera testimoni de la vida, passió i mort de 
Jesucrist. Està sola i trista en aquest moment.

La Germandat Nostra Sra. de la Soledat, fundada a 
mitjans del 1987 i formada només per dones, és qui 
va adquirir una nova imatge de la Soledat i va comen-
çar a processionar-la pel barri de Cirera, la Processó 
General i Dijous Sant. És una de les confraries més 
identificades amb un territori i no només tanca la 
Processó General sinó que tota la Setmana Santa 
local acaba a les portes de la casa de la germandat, 
on acaba la Processó del Silenci de Dissabte Sant.

confraria:  Nostra Senyora  
de la Soledat

actes:
Processó General
Dijous Sant, 13 d'abril 19.30h.
Processó del Silenci
Dissabte Sant, 15 d'abril 18h.

Vols que t’atengui 
quan estigui  
al teu barri?
Truca al Telèfon 
d’Atenció Ciutadana 
010* i demana cita  

www.mataro.cat/alcalde 

*Des de fora de Mataró:  
807 11 70 10. Preu segons 
operador. De 8 a 19 h, de dl. a dv., 
excepte festius. Agost: de 8 a 15 h

 

Rocafonda / L’EspERança-ciutat JaRdí /  
can QuiRzE / La foRnEnca  Del 18 al 23 d’abril

ciRERa / La LLàntia / Via EuRopa /  
can ViLaRdELL / LEs suREREs / sta. M. ciRERa  Del 8 al 14 de maig

cEntRE / L’EixaMpLE / L’HaVana  Del 12 al 18 de juny

Vista aLEgRE / caMí dE La sERRa /  
VaLLVERic / La coRnisa / can MaRQuès  Del 10 al 16 de juliol

pERaMàs / LEs EsMandiEs  Del 12 al 17 de setembre

pLa d´En BoEt  Del 9 al 15 d’octubre

EL paLau-LEs santEs-EscoRxadoR /  
VEïnat dE LEs cinc sÉniEs  Del 6 al 12 de novembre

Una setmana al mes l’alcalde es trasllada a un barri  
per viure la seva quotidianitat, per escoltar les entitats  
i els veïns i veïnes, i saber què pensen i què esperen  
de l’Ajuntament i dels governants.
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L’Alcalde 
de Mataró
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

9 d'abril

12.00h // 
Parc de Cerdanyola 
(Mataró) //

MATINAL SAETES,
EL CLÀSSIC DEL DIA DE RAMS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Gossos
Divendres 7 abril / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 12€. Anticipada: 10€. 
La banda de pop-rock català pre-
senten "Zenit", que simbolitza la 
culminació d'una carrera musical. 

Lady Stardust
Dissabte 8 abril / 20h / L'Arc Cafè  
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Concert homenatge a David Bowie.

Primavera per la Pau
Dissabte 8 abril / 20.30h / La Sala 
(Plaça Nova, Argentona) 
Concert pro refugiats a càrrec de 

la coral Primavera per la Pau. Els 
diners que es recullin es destinaran 
a l'ONG Stop Mare Mortum.

'Through The Looking-Glass'
Dissabte 8 abril / 21h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.
La música del quartet Alenky, que 
s'inspira en la lectura d'"Alícia a 
través del mirall" de Lewis Caroll, 
cosides amb les històries del rap-
sode i actor Oriol Sauleda.

Ballada de Lindy Hop
Dissabte 8 abril / 21.30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Entrada: 2€.
Ballada organitzada pel col·lectiu 
mataroní Big Head Hoppers.

TEATRE I DANSA //

'Sota Teràpia'
Divendres 7 abril / 20.30h / La 
Sala (Plaça Nova, Argentona) / 
Taquilla: 21€. Anticipada: 16€.
Una comèdia amb un ritme ener-
gètic i amb tocs molt divertits, di-
rigida per Daniel Veronese.

Cinema: 'Los edukadores'
Divendres 7 abril / 19h / Cafè de 
Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
Cicle 'Cinema, anarquisme i rebel·lia'.

'L'hostalera'
Dissabte 8 abril / 20.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.
Pau Carrió dirigeix la comèdia clàs-
sica de Carlo Goldoni sobre l'amor 
amb el personatge de Mirandolina.

Guia cultural

EL CLÀSSIC DEL DIA DE RAMS

La Setmana Santa va més en-
llà de les processons i actes 

amb protagonisme dels diferents 
passos i misteris i un dels actes 
populars que no poden fallar, cada 
Diumenge de Rams al migdia, és 
la Matinal de Saetes. La german-
dat del Nazareno i l'Esperanza 
organitza aquest clàssic al Parc 
de Cerdanyola, aparador perfecte 
per gaudir d'aquest cant devot tan 
característic. 
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'Mamma Mia!'
Dies 8 i 9 abril / Dissabte 21h i 
diumenge 18h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea: 
13€. Amfi teatre: 11€. 
Espectacle musical. Direcció: Antoni 
Blanch. Direcció musical: Georgina 
Blanch. Coreografi es: Carla Pérez.

'Sortir de l'armari'
Diumenge 9 abril / 18.30h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 7€. Reduïda: 5€.
Una obra de Francis Veber. A càr-
rec del grup de teatre El Centru, 
de Canet de Mar. III Cicle de Teatre 
Amateur del Maresme.

'Conillet'
Diumenge 9 abril / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€.
Obra de Marta Galán Sala, que ens 
mostra una dona al limit, interpre-
tada per Clara Segura. 

El Documental del Mes: 
'Amateurs a l'espai'
Dimecres 12 abril / 19.30h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Preu: 3€.
Projecció del documental de Max 
Kestner (Dinamarca, 2016), VO en 
danès subtitulada en català. 

Perifèric Poetry + micro obert
Dimecres 12 abril / 21h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) / 
Taquilla inversa.
Espectacle de poesia amb la va-
lenciana Catalina Isis.

Ballet: 'Jewels'
Dimarts 11 abril / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 16-18€. Teatre Principal (c. 
Església, 45-47. Arenys de Mar) / 
Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la 
Royal Opera House de Londres. 
Coreografi a: G. Balanchine. Música: 
Fauré, Stravinsky i Tchaikovsky.

ESPECTACLE /

'Welcome'
Dies 7, 8 i 9 abril / Divendres 22.30h, 
dissabte 21h i 24h, diumenge 21h / 
Antiga fàbrica Velcro (Argentona) 
/ Preu: 4€.
Espectacle multidisciplinari i 
participatiu sobre l’actual crisi 
dels refugiats. D'Amebeu Teatre.

MÚSICA /

Carles Doma
Divendres 7 abril / 20h / L'Arc 
Cafè  Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert del cantautor mataroní 
Carles Doma, que presenta el seu 
últim disc de folk-pop "Nascut de 
la creació". 
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LLIBRES /

Dòria Book Party
Dissabte 8 abril / D'11 a 20h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró) 
Durant tot el dia, activitat gastro-
nòmica-literària per celebrar Sant 
Jordi acompanyats d'autors, edi-
tors, traductors, poetes, il·lustradors 
i, sobretot, lectors.

LITERATURA /

'II Nit de les Lletres 
Mares menques'
Divendres 7 abril / 20h / Espai 
Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 
8 Vilassar de Mar)
Segona edició de l'acte d'Òmni-
um Maresme amb l’objectiu de 
reivindicar la literatura comarcal.

Jocs del Món
Dissabte 8 abril / D'11 a 14h i de 
17 a 20h / Can Doro (Argentona)
Espai de jocs infantil, juvenil i 
familiar. 

'La mar d'amics'
Diumenge 9 abril / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Visita i taller familiar: aprendrem 
a fer objectes divertits amb mate-
rials reciclats i de rebuig.

'Benvinguda primavera!'
Del 10 al 13 d'abril / De 9 a 13h / 
Museu del Càntir (Plaça de l'Es-
glésia, 9. Argentona) / Preu: 48€.
Curset infantil de Setmana Santa, 
per a nens i nenes de 5 a 10 anys. 

Buc de contes
Dijous 13 abril / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
"El llibre secret de les princeses 
que també es tiren pets", d'Ilan 
Brenman i Ionit Zilberman. 

XERRADES I LLIBRES /

'Lux Mundi'
Divendres 7 abril / 19h / Abacus 
(La Riera, 14. Mataró)
Presentació del llibre de Diego J. 
Fernández, amb pròleg d'Eduard 
Punset. A càrrec de David Bote, 
alcalde de Mataró.

'El safari fotogràfi c'
Divendres 7 abril / 20h / Digifoto 
(Avda. Maresme, 283. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Albert Masó.

'El Big Bang'
Dimarts 11 abril / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "A l'entorn del 
Big Bang" a càrrec de Josep Lladó, 
químic i divulgador de la ciència.

'Ikigai' i 'The 4 Autumns'
Dimarts 11 abril / 19h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)
Presentació del llibre 'Ikigai' d'Héc-
tor García i Francesc Miralles. A 
continuació, concert de presenta-
ció de l'àlbum 'Història de l'Atzar'.

'La república possible'
Dimarts 11 abril / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Presentació del llibre d'Antonio 
Baños, el llibre del Dia 1 de la 
Independència de Catalunya.

Véns a la tertúlia?
Dimarts 11 abril / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Tertúlia literària "La sonrisa etrus-
ca", de José Luis Sampedro.

RUTES I VISITES //

Recorregut pels punts històrics 
de Mataró durant la guerra civil
Dissabte 8 abril / 10h / Sortida: 
Avda. Jaume Recoder cantonada 
Camí Ral (Mataró)
Ruta guiada amb lectures de Joan 
Peiró, dins dels actes del 75è aniver-
sari del seu afusellament.

INFANTIL //

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 7 abril / 18h: Tertúlia 
literària "El Club dels superagents 
lectors", de 9 a 12 anys.
Dimarts 11 abril / 18h: L'hora del 
conte especial "Benvinguts!", a 
càrrec de Laura Tamayo.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 7 abril / 17.30h: Hora 
del conte en anglès: " The Colour 
Monster" d'Anna Llenas.
Dimarts 11 abril / 17.30h: L'hora 
del Conte especial: ens visiten els 
Armats de Mataró.
Dimecres 12 abril / 17.30h: Art 
Time 'Especial xocolata'. Conte i 
activitat plàstica. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Divendres 7 abril / 18h: Taller fa-
miliar: "Princeses i cavallers (tite-
lles de dit)".
Dissabte 8 abril / 12h: Storytime: 
"There's no place like space", l'hora 
del conte en anglès.
Dimecres 12 abril / 18h: L'hora 
del conte: "Les princeses també 
es tiren pets", amb Clara Gavaldà.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 8 abril / 18h / Nau Gaudí 
(c. de la Cooperativa, 47. Mataró)
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques de 
la Nau Gaudí.
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Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 8 abril / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la Mataró romana 
i els seus vestigis arqueològics. 

FESTES //

Setmana Santa a Mataró
Divendres 7 abril: 19.30h des de 
Plaça de Santa Maria, Processó de 
Maria al peu de la creu.  Dissabte 
8 abril: 19.30h des de la Parròquia 
de Sant Pau i fi ns a l'Ermita de 
Sant Simó, Processó de la co-
ronació d'espines. Diumenge 9 
abril: 12h al Parc de Cerdanyola, 
Matinal de Saetes. 18.30h, XXXI 
Viacrucis de la Llàntia.  Dimecres 
12 abril: 20.30h, XIX Viacrucis de 
Cerdanyola. Dijous 13 abril: 19.15h 
Plaça de Santa Maria, Desfi lada 
dels Armats. 20h plaça de l'Ajun-
tament, Homenatge a la ciutat dels 
Armats. 20.30h des de la Parròquia 
de Maria Auxiliadora, Processó 
de Dijous Sant. 21.30h des de la 
Parròquia de Nostra Senyora de 

l'Esperança, Processó de la Nit 
del Silenci.  Divendres 14 abril: 
8h des de la Basílica de Santa 
Maria, Viacrucis Interparroquial. 
18h, Sortida en processó des de 
les Caputxines (fi ns a la Plaça de 
Santa Maria). 19h des del c. Prat de 
la Riba fi ns a la Basílica de Santa 
Maria, Recollida del Sant Crist - 
Armats de Mataró. 19.30h des de 
la Pl. de Santa Maria, Processó 
General de Mataró. Dissabte 15 
abril: 18h des de la Parròquia de 
Nostra Senyora de l'Esperança, 
Processó del silenci.

18a Festa del Pèsol
Del 7 al 9 abril / Sant Andreu de 
Llavaneres
Un munt d'activitats per comprar 
i degustar el Pèsol de Llavaneres. 
Concurs d'aparadors i balcons fl o-
rits i Mercat de la Flor i el Jardí.

Serra la vella
Diumenge 9 abril / 13h / Plaça de 
la Peixateria (Mataró)
Tallada de la sisena pota de la Vella 
Quaresma.

Mercat de vi i formatges
Diumenge 9 abril / Matí / Dosrius
Un mercat dedicat als vins catalans 
i als formatges artesans.

Fira de Playmobil 
Dies 8 i 9 abril / 10 a 14h i 16 a 20h 
/ Sala Cultural (Caldes d'Estrac)
Venda de productes usats per a 
la decoració o el col·leccionisme.

TALLERS I CURSOS //

Taller: 'Punts de llibre'
Dissabte 8 abril / De 10 a 13h / Taller 
de Gravat (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu: 9-12€.
Tècnica punta seca amb matriu de 
tetrapack: adults i a partir de 12 anys. 
Tècnica amb materials reciclats: 
nens/es a partir de 6 anys.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

COMERÇ /

Mataró Street Fashion
Dissabte 8 abril / De 20 a 24h / 
Plaça de Cuba (Mataró) 
Una nova activitat de la Unió de 
Botiguers de Mataró, que fusiona 
la moda i la gastronomia en un 
vespre comercial a l’aire lliure. A 
les 21h, desfi lada.

FIRES /

Mostra d'entitats d'Argentona
Dissabte 8 abril / D'11 a 14h i de 17 
a 20h / Centre urbà (Argentona)
La segona edició de la mostra, 
comptarà amb la participació 
d'una quarantena d'associaci-
ons i entitats locals de diversos 
àmbits (cultural, esportiu, etc.).
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Exposició Cartells Argillà 2017
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Inauguració i lliura-
ment del premi: divendres 7 d'abril 
a les 19h. Fins al 7 de maig.
Mostra del 38 Concurs de car-
tells "Argillà Argentona 2017. Fira 
Internacional de ceràmica".

Jana Frajkorová: 'Curvatura, 
punta contemporània'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Inauguració: di-
vendres 7 d'abril a les 20h. Fins 
al 30 d'abril.
Puntaire de Presov, Eslovàquia.

'Sis mirades. Escultura i fi gu-
ració, Escultura i creació'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Inauguració: 
diumenge 9 d'abril a les 12h. Fins 
al 4 de juny. 
Selecció d’obres que tenen com a fi l 
conductor el seu caràcter fi guratiu.

'Emocions'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283. 
Mataró)  / A partir del 4 d'abril.
Grup de fotografi a l'Havana. 

'Novembre. Pintures'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Fins al 8 d'abril.
Obra pictòrica de Laura Llobet.

'Passions'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 28 d'abril. 
De l'Associació FusionArte.

30è aniversari Passió Infantil
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 18 
d'abril.
Història dels 30 anys de la passió 
infantil de Mataró. 

'...i Obèlix'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 27 d'abril. 
Obra de Pere-Màrtir Brasó.

'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 21 de maig.
Alumnes de 5è escoles Angeleta 
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró.

'Còmic's i muntanya'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
29 d'abril.
Il·lustracions: Xavi Mountain, Sergi 
Diaz 'Furti, Edu Català i Xavi Socias.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 16 d'abril:
• Concurs Fotogràfi c Instagram 
'Mataró viu l’Esport 2016' de la UEC.
Fins al 21 de maig:
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.  

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 6 d'agost:
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Jaume Sans. El context artístic 
(1930-1960).

'Elisa F. Jufré: camí(ns)'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 8 d'abril. 
Olis sobre tela i tècniques mixtes 
sobre fusta de l'artista barcelonina.

Col·lecció Bassat. Art Con-
temporani de Catalunya 1980-
1989 (II)'. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 24 de setembre.
Art català anys 80.

'La dona al món industrial' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 23 d'abril.
Importància de la dona en el procés 
d'industrialització al nostre país. 

'Qualitatisme'
La Sala d'Argentona (Plaça Nova, 
14. Argentona) / Fins al 31 de maig. 
Pintures de Pep Suari.

'Mans amb història'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 30 d'abril.
Mostra fotogràfi ca, homenatge a 
les dones grans de la vila.

Josep Boix Soler
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 7 
de maig.
Exposició de pintura d'aquest ar-
tista vinculat a la vila (1892-1990).

'Al punt de sal'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Fins al 17 de desembre.
La importància de la sal en la nos-
tra vida i la nostra cultura.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Punts de llibre 2017'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 8 
d'abril a les 19.30h. Fins al 7 de maig. 
Exposició col·lectiva de punts de 
llibre de l'Associació Sant Lluc per 
l'Art. El tema és el Modernisme, 
per celebrar l’Any Puig i Cadafalch. 
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Respirar. Silenci. 
PARAULA (3/4)

Respirar bé i a fons on s'instal·la 
el silenci interior. I emergeix la 
paraula més humana: Amor de 
respecte i confiança.

La dificultat rau quan tota 
aquesta fondària la posem en 
paraules que articulades per les 
nostres cordes vocals, van impreg-
nades de passió o impulsos; de-
sitjos i fantasies d'omnipotència. 
Amor i odi. Enveja i generositat. 
Gratitud o egoisme. I entra la re-
lació dialogal amb el tu, el vosal-
tres que són els autèntics interlo-
cutors. A la relació s'estableixen 
unes coordenades d'espai i temps 
que no s'haurien de saltar. L'ego 
moltíssimes vegades les vol saltar, 
no tenir-les en compte arran de 
l'egoisme (la vida centrada en l'ego 
com a màxima fondària), del nar-
cisisme (la vida centrada en l'ego 
per l'orgull; ell sol existeix), de la 
puixança (la vida centrada en el 
domini sobre els altres).

Malgrat aquesta dificultat, l'ego 
pot treballar, elaborar, modificar, 
canviar quan s'adona o percep que 
la seva fondària o entitat és molt 
més que ell mateix. Emergeix ales-
hores del seu interior la Saviesa, 
que tothom té: El Mestre interior. 
Però que el gran enemic o obsta-
cle és l'orgull o hybris. El valor o 
plenitud del "Jo" contra l'"ego". 
La fondària contra la superfície. 
Només cal contemplar el pano-
rama social per veure EGOS BEN 
INFLATS DE L'ORGULL que por-
ten a la destrucció dels altres. Com 
a exemple ben actual: Es pot con-
templar només les guerres actuals. 
Qui les fa? 

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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ACTIVITATS //

'Les pensions'
Dimecres 19 abril / 17h / Casal 
Municipal de la Gent Gran 
de Santes Escorxador (c. de 
Floridablanca, 118. Mataró).
Xerrada càrrec de la Sra. 
Mireia Salas, neuropsicòlo-
ga de l’Hospital de Mataró. 
14è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

LLENGUA: "Prudenci Bertrana: 
de Josafat a L'impenitent"
Dimecres 19 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Margarita Casacuberta, 
Professora de Filologia Catalana 
de la UdG.

CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Assemblea General Ordinaria: 
dissabte 8 d'abril a les 17h a la Sala 
Principal del Casal. • Ball: diumenges 
i festius de 17 a 20h. • Caminades: 
dimarts matí, a les 8h. • Melé de pe-
tanca, dimarts matí a les 9h. • Cursos i 
tallers: Puntes de coixí, Country, Balls 
de saló, Pintura, Dibuix, Taller me-
mòria, Havaneres, Relaxació, Català, 
Club de lectura, Anglès, Conversa 
amb Anglès, Informàtica, Fotoshop, 
Modisteria, Art fl oral, Pintura sobre 
Roba, Tai-txi. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
Excursions: Dijous 20 d'abril, sor-
tida a Castelló D'Empúries (preu 
39€). Del 15 al 22 de juliol, Gran 
creuer pel Bàltic (preu 1376€). • 
Ball dimecres 16,30h a la Sala del 
Bar. • Activitats: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Play Back.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursió: dimecres 19 d'abril, 
Jardins Artigas  amb  Trenet  i  
Fonts  del  Llobregat. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill i 
dimc matí). Mandales (Dimt tarda). 
Labors  i Patchwork (Dill tarda). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda, 15 a 19h). • "Juguem 
al quinze", dijous tarda.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dill a 
dij). Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Pilates i Ioga (dilluns 
i dimecres). Jocs de taula. • Es fan 
tripletes de petanca femenines (in-
teressats contactar amb el casal).

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge.

Associació Gent Gran Molins. 
c. Mare de Deu dels Angels, 16. 
Mataró. Telf: 93.757 17 99.
Activitats: • Patchwork, dilluns 
10:30 a 12:30h. Manualitats, Dilluns 
16:30 a 18:30h. Ple i ratlla, dime-
cres de 16 a 18h.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Sèniors

Activisme i passivitat

L'experiència de la vida serveix per 
tenir clar el fet que no acostuma a 
passar res de nou sota el sol. Aquest 
convenciment genera passivitat, 
sobretot pels homes, que durant 
la seva vida professional han fet 
una mica de tot i qualsevol nova 
activitat suposa una repetició d'al-
tres ja abans realitzades. Per a les 
dones és diferent, sobretot per a 
les mestresses de casa, les quals 
acostumen a patir la síndrome del 
niu buit, quan els seus fills marxen 
de casa i la deixen buida. Aquestes 
dones alliberades de les càrregues 
maternals, es converteixen en acti-
ves i volen aprofitar el temps passat, 
realitzant noves activitats, fora de 
casa, que per a elles suposin aven-
tures i l'al·licient d'afrontar novetats 
desconegudes.

En el món sènior és normal tro-
bar homes passius que diuen no 
tenir ganes de fer res, cansats, vo-
lent viure sense cap tipus de pre-
ocupació i dones més actives, de-
sitjant fer coses noves, trobant-se 
frenades per no saber-ne. Resumint 
podríem dir que els homes no vo-
len i les dones no saben. Caldria 
trobar noves activitats pròpies del 
segle XXI, vàlides tant per a homes 
com per a dones, la realització de 
les quals suposi obrir noves portes 
i nous camins, abans no recorre-
guts, que suposin assumir riscos i 
superar reptes que generin il·lusió 
i curiositat. Arribat aquest punt cal 
parlar del creixement personal, de 
l'autorealització personal, del que 
el filòsof grec Sòcrates defensava 
"Coneix-te a tu mateix", en una 
societat en la qual l'esperança de 
vida i el protagonisme femení no 
para de créixer. 
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Som al centre de Mataró
C. Melcior Palau 8, Baix 1a · Mataró

(al costat de la Plaça Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44

www.kormataro.cat

Diode !

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Més ràpid, més eficaç
i pràcticament indolor!

La referència mundial en 
depilació làser

Les principals característiques són:

°  Alta Velocitat
°  Sense Anestèsic
°  Pràcticament indolor
°  Tot tipus de pell  (inclùs pells fosques o bronzejades)

S’aconsegueix una depilació:

°  Efectiva ° Duradora ° Permanent

Les evidències garanteixen
els seus resultats!

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

Tractament d’entre 4 i 6 sessions  (1 sessió cada 3 mesos)

Vine a conèixer el sistema de

DEPILACIÓ LÀSER
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Un contenidor d'orgànica Arxiu 

Una imatge d'arxiu de la PAH  Arxiu 

     La Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Mataró, amb el 
suport de la Federació d'Associaci-
ons Veïnals (FAVM), alerten sobre 
la difícil situació dels serveis de 
Benestar Social de Mataró i acusen 
l'Ajuntament de no haver actuat 
correctament per aportar soluci-
ons a les famílies que no poden 
assumir el cost de les hipoteques 
o dels seus lloguers. 

Des de la PAH proposen que 
l'Ajuntament estableixi el vincle 
necessari amb els propietaris dels 
pisos buits a la ciutat, prop de 2.700 
habitatges, per a fomentar que 
esdevinguin pisos de lloguer so-
cial on establir amb rapidesa les 
famílies afectades.

Alerta que els serveis de Benestar Social estan 
col·lapsats i vol solucions  amb els 2.700 pisos buits

La PAH senyala els pisos buits 
com a solució pels desnonats

 L’Ajuntament de Mataró incre-
menta la freqüència de recollida de 
la brossa orgànica a la ciutat, que 
es recollirà en dies alterns en lloc 
de tres vegades per setmana com 
s’havia fet fi ns ara. Així es pretén 
minimitzar l’acumulació de resi-
dus durant els mesos d’estiu per 
evitar les males olors. 

A més, implanta un nou servei 
de neteja de l’interior dels con-
tenidors que es realitzarà cada 
15 dies per contribuir a la dismi-
nució de les males olors. La im-
plantació d’aquestes millores té 
un cost mensual de 27.500 euros.

La calor avança la mesura
Inicialment es va preveure aplicar 
aquestes millores entre maig i fi -
nals de setembre, però l’augment 
de les temperatures dels darrers 
dies ha fet avançar la seva implan-
tació. En funció de la climatologia, 
es valorarà si és necessari donar 
continuïtat al reforç del servei.

Per realitzar l’augment de fre-
qüència s’ha adquirit un nou ve-
hicle de recollida. | Red

També millorarà la neteja 
de dins dels contenidors

Més freqüència en la 
recollida de brossa 
orgànica

Solucions habitacionals dignes
Segons explica el Portaveu de la 
PAH, Sebastián Tenes, la llei esti-
pula que cal brindar "una solució 
habitacional digna" a tothom qui 
ho necessiti i critica que els desno-
naments són molt ràpids, però que 
les solucions empreses per la Taula 
d’Emergència tarden mesos en fer-
se efectives. Per aquest motiu, les 
famílies són enviades a l’Alberg de 
Can Solaret com a solució temporal 
fi ns a tenir pisos de lloguer social 
a la seva disposició, mesura que 
considera inadequada i que no 
respon als ítems que s’engloben 
dins el concepte d’oferir una so-
lució digna en termes d’habitatge. 
| Laia Mulà

La PAH denuncia que enviar una família al centre d'acollida 
suposa una despesa de 10.000 euros al mes aproximadament, 
una xifra molt elevada amb la que es podrien llogar més d'una 
vintena de pisos socials al mes.

10.000 euros al mes
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Els jutjats Cedida 

Participants de l'estalvi energètic  Cedida 

 Un total de 9.747 euros han 
estat estalviats en aquesta sego-
na Marató de l'estalvi energètic 
en la que han participat l'escola 
Marta Mata, la Biblioteca Antoni 
Comas, la Piscina Municipal i el 
Poliesportiu Teresa Maria Roca. 
Mataró ha estat un dels 12 muni-
cipis que, amb la coordinació de 
l'empresa Origen i el suport de la 
Diputació de Barcelona, han par-
ticipat durant el mes de febrer en 
aquesta iniciativa que volia reduir 
el consum d'electricitat, climatit-
zació i aigua respecte de la mitja-
na del consum registrat durant el 
febrer del 2014, 2015 i 2016. Una 
part dels diners estalviats es desti-
naran a la lluita contra la pobresa 
energètica.

Els quatre equipaments que han 
participat en la Marató mantin-
dran les mesures durant tot l'any, 

Durant la segona Marató de l'estalvi energètic realitzada 
per quatre equipaments de Mataró

Estalvien 10.000 euros per 
combatre la pobresa energètica

  El jutge va ordenar llibertat pro-
visional per a l’home que diumen-
ge 26 de març a la nit va matar el 
seu fi ll de 24 anys a Mataró des-
prés d’una discussió, segons han 
informat fonts judicials. 

Els fets es van produir al domicili 
familiar del barri de Cerdanyola i 
tot apunta que es tracta d’un ho-
micidi imprudent, ja que pare i 
fi ll haurien discutit després que el 
jove arribés a casa seva molt exal-
tat com a conseqüència d’un brot 
violent. El cas va ser àmpliament 
difós per mitjans generalistes de 
tot l'Estat.

La narració dels fets
L’home hauria agafat el seu fi ll 
pel coll per intentar reduir-lo i 
l’hauria escanyat accidentalment, 
segons les primeres hipòtesis. El 
delicte pel qual quedarà imputat 
es concretarà a mesura que avanci 
la instrucció, segons les mateixes 
fonts. | Red

La instrucció definirà quin 
delicte se li imputa

Llibertat provisional 
per al pare que va 
escanyar el seu fill

posant així en marxa el projecte 
3/33. L'energia estalviada es tra-
duirà en un estalvi econòmic que 
es dividirà en tres parts iguals, una 
de les quals es destinarà a la lluita 
contra la pobresa energètica.

Un balanç molt exitós
Segons explica Núria Calpe, regido-
ra de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
els resultats de la Marató són molt 
positius i, per aquest motiu, la vo-
luntat és la de “mantenir aquests 
hàbits aconseguits sense mas-
sa esforç durant tot l'any” i així 
poder destinar els diners a altres 
necessitats de la ciutat. A més, la 
regidora diu que els agradaria tras-
lladar aquestes mesures “a tots els 
equipaments de Mataró” perquè, 
així també “reduïm les emissions 
de gasos contaminants i fem una 
ciutat més sostenible”. | L. Mulà

Accions tan simples com apagar els llums quan no són neces-
saris, regular el consum d'aigua, apagar la calefacció o abaixar 
un grau la temperatura de l'aigua de les dutxes, han estat les 
responsables d'un estalvi energètic que es tradueix en 9.747 eu-
ros. Concretament, s'ha reduït el consum en un 17,4% en consum 
elèctric, un 34,4% en consum d'aigua i un 29% en gas i calefacció.

Les pràctiques realitzades
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La discoteca Pacha Cedida 

Una escena del documental  Cedida 

   Clack, la productora audiovisual 
de Mataró, presenta el documental 
‘Polifonia Basca’ que vol mostrar la 
situació actual del País Basc cinc 
anys després de l’anunci del fi nal 
de la violència d’ETA. El periodis-
ta, escriptor i musicòleg Antoni 
Batista, el principal especialista 
en temàtica basca a Catalunya, 
és el protagonista d’aquesta pro-
ducció que s’emetrà al programa 
Sense Ficció de TV3 el dimarts 11 
d’abril i que compta amb entre-
vistes a implicats i testimonis del 
confl icte basc.

‘Polifonia Basca’ es va emetre al 
mes d’octubre a Euskal Telebista, 
la televisió pública del País Basc, i 
compta amb el suport de l’Institut 
Català Internacional per la Pau. 
Dilluns dia 10, a les 8 del vespre, 
Clack ha organitzat una preestrena 
del documental 'Polifonia Basca', 

TV3 estrena l'11 d'abril aquesta radiografia del País Basc 
cinc anys després del final d’ETA

‘Polifonia Basca’ és el nou 
documental de Clack

  Un agent de la Policia Local de 
Mataró ha estat denunciat per pro-
vocar baralles a la zona d'oci noc-
turn del Port Olímpic, a Barcelona. 
Segons els Mossos, el policia mata-
roní i un altre agent de Lloret van 
barallar-se amb els membres del 
servei de seguretat de la discoteca 
Pacha. El diari El Mundo va avan-
çar la notícia, especifi cant que a 
més els dos agents haurien anat a 
buscar material policial com por-
res extensibles i dispersadors de 
gas pebre per utilitzar-los contra 
els porters. Aquests elements no 
es poden utilitzar particularment 
si no s'està de servei.

Els dos agents han estat denun-
ciats per delictes d'amenaces, co-
accions, desobediència i falta de 
respecte cap als vigilants de segu-
retat i els mateixos Mossos. Els fets 
van passar el passat 29 de març i 
l'Ajuntament de Mataró obrirà 
expedient informatiu al seu tre-
ballador. | Red

Els fets van passar al Port 
Olímpic de Barcelona

Denuncien un policia 
local per barallar-se 
en una discoteca

als cinemes Mèlies de Barcelona, 
al carrer Villarroel 102. Amb la 
presència del conductor del do-
cumental, Antoni Batista, de la 
fi lla d'Ernest Lluch, Rosa Lluch, 
que apareix al documental, i de 
Clàudia Pujol, directora de la re-
vista 'Sàpiens'.

Una polifonia de fonts
El documental pretén, a partir de la 
varietat de fonts que Antoni Batista 
ha usat com a bandera periodística, 
parlar del confl icte amb precisió 
amb entrevistats com el lehenda-
kari Juan José Ibarretxe, el funda-
dor d’ETA Iulen de Madariaga, el 
líder de Sortu Arnaldo Otegi, o el 
bisbe Juan Maria Uriarte, mediador 
en les converses de pau el 1999. El 
documental compta amb un fi nal 
contundent amb la conversa entre 
Batista i Rosa Lluch. | L. Mulà

A més, en el documental la productora ha buscat descobrir com 
la societat basca ha anat cicatritzant les ferides provocades per 
cinquanta anys de violència armada perquè, segons expliquen, 
“Volíem copsar com la societat basca està digerint el final d’ETA. 
Està sent, la voluntat de girar full, més gran del que s’albirava?”, es 
pregunten Joan Salicrú i Ariadna Vázquez, codirectors de la peça..

Les cicatrius d'ETA
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

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

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents com 
les cançons, relacionades amb els 
diferents períodes de l'any, Nadal, 
Carnestoltes...

S'identifi quen elements a partir 
d'aquestes cançons i es van apre-
nent diferents conceptes de forma 
dinàmica amb una metodologia 
molt pràctica i efi cient. Es tracta 
d'un mètode molt participatiu que 
no cansa ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET està perfectament planifi -
cat per etapes i molt complet en 
cadascuna d'elles i va incorpo-
rant elements d'aprenentatge a 
mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa, 
i així s'involucra la família a l'en-
torn educatiu.

Publicitat
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La festa a l'Espai Firal Daniel Ferrer 

Concentració de la Coordinadora  Daniel Ferrer 

 La Coordinadora en Defensa 
de la Sanitat Pública de Mataró i 
Maresme organitza una jornada en 
defensa de la sani-
tat pública 100% 
emmarcada en 
la celebració del 
dia internacional 
de la salut. Sota el 
lema 'Prou mer-
cantilització dels 
nostres drets. La 
nostra salut no és 
un negoci' la Coordinadora pretén 
oposar-se a la mercantilització del 
dret a la salut, fet que resulta es-
pecialment greu a Catalunya on 
el sistema mixt públic-privat de 
provisió d’assistència sanitària està 
consolidant la salut com un negoci.

La pèrdua de qualitat
Una de les conseqüències directes 
que es criticarà durant les jornades 
és l’atac a la qualitat de l’atenció 
en la sanitat pública que es pateix 
en tots els àmbits: des de l’atenció 

La Coordinadora convoca sota el lema 'Prou 
mercantilització dels nostres drets"

Un dissabte sencer en defensa 
de la sanitat pública

  La segona edició de la festa ‘Un 
somriure per l’Aleix’ va omplir de 
gom a gom ahir l’esplanada del 
nou Parc. Un any després de l’es-
clat solidari de la primera edició i 
després que tota la ciutat s’hagi fet 
seva la lluita del petit Aleix Merino 
contra la coneguda com malaltia 
de Tay Sachs, el color taronja va 
tornar a tenyir l’espai fi ral en tot 
un matí i migdia amb milers de 
persones.

Des de les cercaviles de gegants 
a la Legió 501, l’actuació d’El Pol 
Petit o el dinar popular, la ciutat 
es va tornar a bolcar amb la causa 
del petit Aleix. Tota la recaptació 
es destinarà a Actays, l’entitat que 
fi nança la recerca contra aquesta 
patologia desconeguda.

Des de l'organització d''Un 
Somriure per l'Aleix' es valorava 
molt positivament la segona edi-
ció i es vol agrair l'ajuda i suport 
de persones, empreses i entitats 
en la festa solidària. | Red

La segona edició de la 
festa solidària, un èxit

El somriure per l’Aleix 
torna a omplir 
el Parc

primària fi ns a l’hospitalària, la sa-
lut laboral i l’avaluació de les bai-
xes mèdiques, entre altres àmbits. 

Esperen que la 
jornada sigui 
un punt de tro-
bada entre els 
diversos actors 
sanitaris i afec-
tats per aquesta 
situació.

Tot un dia 
Entre les activitats programades el 
dissabte dia 8 d’abril a partir de les 
10 h a la plaça de Santa Anna es 
podrà assistir a una Taula Rodona 
sobre 'les lluites en defensa de la 
sanitat pública', visitar les parades 
informatives, dinar paella de ver-
dures o assistir a la presentació del 
llibre d'Anna Martínez titulat 'Com 
comercien amb la teva salut'. La 
jornada fi nalitzarà amb la lectura 
del manifest de la Coordinadora 
en defensa de la Sanitat Pública 
de la zona. | L. Mulà

3

És la tercera 
convocatòria similar 
en els darrers anys 
d'activitat de la 
Coordinadora
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La segona Festa Solidària 'Un somriure per l'Aleix', en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,6 l/100 km, emissions de CO2 109-201 g/km. 

 

*P.V.P. del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure Tech manual des de 31.390 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost 
de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en 
funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU 
segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar de 19.000 €, a un termini mínim de 24 mesos i una permanència mínima de 
24 mesos. Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/10/2016 a penínsulai territori insular. El vehicle pot no correspondre's amb el que 
està d’oferta.
 

 

LAND MOTORS 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
www.landmotors.es

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

- Retrovisors exteriors de plegat elèctric, tèrmics 
  i amb il·luminació de voreres

- Control de distància d´aparcament davanter 
  i darrer amb càmera posterior

- Cristalls Privacy

El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a 
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el 
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el 
millor motor que hem fabricat amb menor 
consum i emissions més eficients. Les llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 
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 El Joventut assoleix el títol 17 anys 
 després de la darrera vegada 
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"Tornar a 
guanyar 
un títol 17 
anys des-
prés sembla 
impossible"

Vivim en un món ultracompetitiu, 
en què tothom lluita i es dóna cops 
de colze, agafant el símil del ciclis-
me, per arribar el primer a la meta. 
Però només n'hi ha un que arriba 
primer i massa sovint oblidem la 
gent que arriba al darrere, sovint 
sense alè ni per poder esprintar.

Des de petit vaig tenir la sort que 
em van ensenyar a perdre (o en 
vaig aprendre a la força, no ho re-
cordo) jugant i perdent de pallissa 
cada setmana en un esport amb 
cistella. Lògicament al final de la 
temporada, jo i els meus companys 
vam veure que en aquell esport no 
teníem massa futur, però això no 
treu la de coses que vam aprendre 
i que ens han servit a la vida. Però 
també hi ha un altre aspecte que 
s'ha d'ensenyar, i és el fet de saber 
guanyar. Un art sovint oblidat, 
massa intoxicats amb celebraci-
ons pujades d'egocentrisme com 
les que veiem cada setmana per 
televisió.

Aquesta setmana la lliçó ens l'ha 
donat l'equip femení base del Pla 

d'en Boet amb un detall d'aquells, 
com dirien les iaies, "maco de veri-
tat". A Sant Fost de Campcentelles 
es disputava un partit qualsevol, 
de la 2a categoria aleví-infantil 
s'enfrontaven l'equip local i el CE 
Pla d'en Boet CE. Les locals eren 
cuers de la categoria amb 0 punts 
(8 gols a favor i 315 en contra), i 
l'equip mataroní era el 7è classi-
ficat amb 26 punts. Les mataroni-
nes, que a la mitja part guanyaven 
ja 0 a 4, van sortir un pèl abans al 
camp i van fer un passadís d'ho-
nor a l'equip santfostenc, agraint 
la capacitat de lluita que han de-
mostrat, tot i els resultats negatius 
que han anat acumulant. A més, 
van estendre una pancarta ani-
mant-les a continuar en la recerca 
dels seus somnis, i considerant-les 
com "les autèntiques campiones". 
Un gest que honora l'equip i l'enti-
tat mataronina, i que va emocio-
nar els pares i mares d'un equip 
i altre, veient com totes per igual 
eren protagonistes d'un acte ple 
de valors.

Les autèntiques campiones 
Gest molt honorable del femení base del CE Pla d'en Boet

Agenda
CASA

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM - CERDANYOLA
Divendres 7 | 21 h | Pav. Jaume Parera 
VOLEIBOL 1a Catalana.
CV MATARÓ - BALAFIA VOLEI
Dissabte 8 | 16 h | Pav. Euskadi
VOLEIBOL Ascens a 1a  Cat. Fem.
CV MATARÓ - FRED. MISTRAL
Dissabte 8 | 19.30 h | Pav. Euskadi
WATERPOLO Div.d'Honor Masc.
QUADIS CNM - CN BARCELONA
Dissabte 8 | 18 h | Complex Joan Serra
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - PLA D'EN BOET
Diumenge 9 | 12.15 h | Mpal. La Llàntia
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - SARRIÀ
Diumenge 9 | 17 h | Mpal. Centenari

             FORA
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
PIA SABAD. - MAT. PARC BOET
Divendres 7 | 21.45 h | Sabadell
HANDBOL 1a Estatal
GRANOLLERS B - JOV. MATARÓ
Dissabt3 8 | 19.30 h | Pav. Olímpic Granollers
FUTBOL 2a Catalana
BADIA - UD CIRERA
Diumenge 9 | 12 h | Mpal. Badia Vallès
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MARTORELL - MATARÓ FEIMAT
Diumenge 9 | 12.30 h | Pavelló Martorell

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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35 JOVENTUT MATARÓ

26 SANT QUIRZE

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich i 
Marta Espejo porteres, Isa Latorre (5), 
Sandra Fargas (10), Clara Poo (5), Irene 
Hernàndez (6), Zara Verdugo (2), Tinna 
Falconi (1), Laia Nonell (2), Glenda Alís 
(3), Roser Villalba (1), Marina Fernàn-
dez, Katina Juàrez.

30 JOVENTUT MATARÓ

36 S.ESTEVE PALAUT.

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach 
i Pascual Flores porters; Dani Aguilera 
(3), Bernat Bonamusa (6), Jan Bonamu-
sa (1), Àlex Bosch, Marc López, Carlos 
López (2), Bernat Muñoz (6), Marc 
Pey (7), Oriol Prat (1), Pol Vallhonesta, 
Manel Núñez (4). 

PARCIALS CADA 5': 2-5, 4-7, 6-11, 7-13, 
9-15, 11-20 descans; 15-23, 17-25, 21-29, 
25-30, 27-33, 30-36.

Lliga Catalana       
Femenina

El Joventut va aconseguir el títol 
de la Lliga Catalana d'handbol, a 
falta d'una jornada per al final, der-
rotant el segon classificat, l'Hand-
bol Sant Quirze, en un partit que 
va fer vibrar l'afició, que va donar 
suport en tot moment. 

El títol estava en joc, i aquest fet 
va marcar el desenvolupament de 
la primera part, ja que els nervis 
van provocar massa imprecisions 
en els xuts per part de l'equip lo-
cal i es va arribar al descans amb 
empat a 16. 

A la represa les jugadores locals 
es van treure la pressió de sobre, 
la defensa va funcionar millor i els 

Joventut Mataró campió

25a jornada (1 abril) 
Vilamajor - Ascó ................................34-29
JOVENTUT MATARÓ - Sant Quirze .35-26
OAR Gràcia B - Coope Sant Boi .......25-31
Lleida Pardinyes - Cardedeu ..........28-27
Gavà - Vilanova Camí .......................22-26
Montcada - S.Joan Despí B ..............21-36
Canovelles - Granollers At. .........ajornat
Classificació 
JH MATARÓ 49, S. Quirze 43, Vilamajor 
41; Lleida Pardinyes 34; Cardedeu 32; 
Granollers At. 27; Canovelles 26; Vila-
nova Camí 22; Sant Boi, SJ Despí B i 
Ascó  18; Gavà 11; Gràcia B 7; Montcada 1.
26a jornada (9 d'abril)
Vilanova del Camí - JH MATARÓ (12 h)
Van a tancar amb una victòria més.

Per dalt tot igual
26a jornada (1 abril)
S.Joan Despí - Granollers B ............32-36
Sarrià - La Roca ................................ 30-26
Bonanova - Sant Quirze ..................23-24
JOVENTUT MATARÓ- S.Esteve Pal.. 30-36
Sant Cugat - S.Martí Adrianenc.... 25-30
Sesrovires - Palautordera ............... 26-15
Bordils B - OAR Gràcia .....................22-23
Montcada - Esplugues  .................... 21-20
Classificació
Granollers B 47, S. Martí 46; Sarrià 43; 
Sant Quirze 39, Sesrovires 37, Sant 
Joan Despí 30; La Roca 26; S.Cugat 21; 
Montcada 20; JH MATARÓ 19; S.Esteve 
Pal. 18; Palautordera 16; OAR Gràcia i 
Bordils B 15; Esplugues 14, Bonanova 9. 
27a jornada (8 d'abril)
Granollers B - JH MATARÓ (19.30 h)
Visita al líder que no farà regals.

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B - 
Igualada  33-31. El sènior B ha assolit 
la permanència; Juv. Mas (1a Cat):  Cas-
telldefels - JHM 23-29; Juv. fem.: Palau-
tordera - JHM 21-19; Cadet masc. (2a 
Cat): JHM - S.Cugat C 37-28; Inf. masc. 
Ribes - JHM 19-44; Inf.Fem (1a Cat.): Car-
dedeu - JHM 18-28.
3a Cat: Alcarràs - Llavaneres 29-25. 
Derrota intranscendent; Copa Fem.: Sa-
rrià - Llavaneres Caldetes 26-17.

Campiones de Lliga Catalana!!

El Joventut Mataró podria haver 
quasi assegurat la permanència a 
la 1a Estatal però va caure derrotat 
davant el Sant Esteve. L'equip local 
va fer una primera part molt fluixa 
sense poder aturar a Jordi Planas, 
el màxim golejador de categories 

estatals, que va fer 10 gols, en els 
primers trenta minuts portant el seu 
equip a un 11-20 al descans. 

A la represa es va provar amb de-
fensa individual i l'equip local va anar 
reduint diferències, veient-se pos-
sible la remuntada (26-30 faltant 8 
minuts). Però al tram final va tornar a 
aparèixer Planas per sentenciar amb 
els tres darrers gols del seu equip.

llançaments van entrar, de mane-
ra que la diferència va arribar fins 
als 10 gols, davant un Sant Quirze 
impotent davant l'allau local. 

I al final del partit, 17 anys des-
prés, es va poder celebrar el títol.

Desastrosa primera part

La 1a part condemna el JHM. | D.F

Gran entrada per celebrar el títol de lliga 17 anys després. | DANIEL FERRER

1a  Estatal Masc.

HANDBOL www.eltotesport.com |  P. 3
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el Esporttot NIT DE L'ESPORT

Albert Ramos proclamat 
"Millor esportista de Mataró del 2016"

Foto de família de la Nit de l'Esport 2017. | DANIEL FERRER

L'elecció va ser coneguda en 
la gala de la Nit de l'Esport 
2017 al Teatre Monumental

El passat dilluns dia 3 d'abril es va 
celebrar la "Nit de l'Esport 2017", 
que era ja la 62a edició d'aquesta 
festa de l'esport local, i que per sisè 
any consecutiu va tenir com a seu 
el Teatre Monumental. 

Aquest any el millor esportista 
de la ciutat ha estat el tennista 
Albert Ramos, que succeeix com 
a millor esportista local a la tri-
atleta Clàudia Luna. Per primera 
vegada el guardó absolut, que es 
concedeix des de l'any 1989, recau 
en un tennista. De tota manera 
Jordi Burillo va ser el millor espor-
tista sènior masculí de l'any 1992, i 
un altre tennista, David de Miguel 
havia estat el millor esportista de 
l'any 1985. I molt abans una altra 
tennista, Mercè Vallmajor havia 
estat la més destacada esportis-
ta femenina dels anys 1957 i 1959.

Va conduir la vetllada la periodis-
ta Helena Novellas i en el reparti-
ment de premis va ser ajudada per 
la portaveu del jurat Anna Gual. 
Durant la vetllada va haver-hi re-
cords, en imatges i peces musicals, 
als Jocs Olímpics de Barcelona dels 
quals es compliran aviat els 25 anys. 
També van rebre un reconeixement 
els esportistes vinculats a la ciutat 
que hi van participar: els nedadors 
mataronins Sílvia Parera i Joaquim 
Fernàndez i el cilclista pinedenc 
Jonathan Garrido.

Al fi nal va tancar l'acte l'alcalde 

David Bote, i després de conèixer el 
nom del millor esportista del 2016 
i fer el lliurament del guardó als 
seus pares, es va establir conne-
xió telefònica amb l'Albert Ramos, 
que es va manifestar molt orgullós 
d'haver rebut aquest guardó. La 
festa ha acabat amb la tradicional 
foto de família de tots els premiats 
dalt de l'escenari. 

Infantil femení: 
1a Rabadan, Aina (atletisme, CA Laietània)
2a Barrera, Patricia (futsal, Futsal Mataró)
3a Vilà, Carla (atletisme, CA Laietània)
4a Artacho, Anna (tir esportiu, TE Mataró)
5a Bernaola, Carla (taekwondo, CD Tonbal)
Infantil masculí: 
1r Martínez, Imanol (taekwondo, CD Tonbal)
2n Marrón, Nicolàs (futsal, Futsal Mataró)
3r Fernàndez, Marc (atletisme, GA Lluïsos)
4t Anfruns, Jordi (patinatge, PA Mataró)
5è Daura, Pol / Ruiz, Jan (water., CN Mataró)

Cadet femení: 
1a Martínez, Marina (natació, CN Mataró)
2a Gaspar, Mariona (atletisme, CA Laietània)
3a Ruiz, Hannah (atletisme, CA Laietània)
4a Ferreres Estel (nat. sincr., CN Granollers)
5a Dorda, Marta (hockey herba, Iluro HC
Cadet masculí: 
1r Calle, Eduardo (handbol, FC Barcelona)
2n Adalid, Sergi (atletisme, GA Lluïsos)
3r Sheyngezikht, Leonid (tennis, CT Mataró)
4t Palou, Arnau (tir esportiu, TE Mataró)
5è Lara, Adrià (futbol sala, Futsal Mataró)

Juvenil femení: 
1a Bonamusa, Alba (waterpolo, CN Mataró)
2a Ferreras, Berta (nat. sincr., CN Kallípolis)
3a Dorda, Sara (atletisme, AA Catalunya)
4a Vigara, Lídia (nat. sincro., CN Granollers)
5a Ballesteros, Martina (atl., CA Laietània)
Juvenil masculí:
1r Gonzàlez, Mario (tir esportiu, TE Mataró)

2n Pujol, Guillem (natació, CN Mataró)
3r Aleñà, Carles (futbol, FC Barcelona)
4t Honrubia, Arnau (nat., CN Sant Andreu)
5è Garcia, Daniel (bàsquet, CB Hospitalet)

Sènior femení: 
1a Gonzàlez, Raquel (atl., FC Barcelona)
2a Bach, Marta/ López, Laura/ Tarragó, 
Roser (waterpolo, CN Mataró)
3a Flores, Laia (bsq., Univ. South Florida)
4a Cantó, Berta (natació, CN Mataró)
5a Mestre, Irene (fotosub, SPAS Mataró)
Sènior masculí: 
1r Albert Ramos (tennis, RCT Barcelona)
2n Garcia Bragado, Jesús Angel (atl., CAL)
3r Rabassa, Roger (natació, CN Mataró)
4t Casas, Martí (hoquei patins, CP Vic)
5è Garriga, Jordi (billar, CB Mataró)

Equips infantil
1r Club Escacs Mataró masculí (escacs)
2n Centre Natació Mataró masculí (water.)
3r Futsal Mataró masculí (futbol sala)
Equips cadets
1r Club Hoquei Mataró femení (hoq. patins)
2n Centre Natació Mataró femení (triatló)
3r Futsal Mataró masculí (futbol sala)
Equips juvenils
1r Club Hoquei Mataró femení (hoq. patins)
2n Futsal Mataró femení (futbol sala)
3r Centre Natació Mataró masculí (tennis t.)
Equips sèniors
1r Centre Natació Mataró fem. (waterpolo)
2n Centre Natació Mataró fem. (tennis t.)
3r Rem Mataró (llagut català banc fix)

ALTRES PREMIS:
Esport Escolar (Jocs Escolars): GEM, Sol 
Ixent, Escola Freta, Escola Balmes, Beatrix 
Delgado (Tomás Viñas) i Escola Santa Anna.
Premis a l'esport adaptat: Ferran 
Gironès, Edgar Barceló i Dani Durán de 
la Mano (AE Boet - Fedamar). Trajectoria: 
Josep Batlle (CFS Ciutat de Mataró).
Millor Tècnic: Florin Bonca (La Sirena)
Dirigent Esportiu: Quim Navarro (AE Boet)
Àrbitre: Òscar Sauleda (6 anys a 2a B).
Tasca periodística "Memorial Josep 
Gomà i Carol": Als càmeres d'M1TV.
Promoció de l'esport: Inlingua (patrocina-
dor Futsal i col·laborador amb altres clubs i 
en altres esdeveniments esportius)
Altres Mencions: Prudencio Pérez (atleta 
del GA Lluïsos que porta 30 anys com 
entrenador i és medallista amb l'equip de 
veterans, en mundials, europeus i estatals) 
i Juan Sánchez Cañadas (porta 35 anys com 
a entrenador al Joventut Handbol Mataró).
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Mataró Creua l'Atlàntic participa 
a la regata "Petrolera" del Garraf

Més fotos de la 
Nit de l'Esport 2017...

Els pares de l'Albert recollint el premi de les mans de l'Alcalde, els juvenils i sèniors premiats i la Sirena CNM. | DANIEL FERRER

Imanol Martín a 
l'Europeu de Grècia

Imatge de la sortida de la prova. | FACEBOOK MATARÓ CREUA L'ATLÀNTIC

El lluitador del Tonbal serà 
amb la selecció espanyola a 
la competició que es 
disputarà a l'Illa de Rodes

El lluitador mataroní del CD Tonbal,  
Imanol Martín, participarà en l'Eu-
ropeu de taekwondo del mes de 
maig a l'Illa de Rodes (Grècia) en ca-
tegoria cadet, gràcies al seu paper 
a l'Open d'Espanya Internacional 
de Poomsae, que es va disputar 
el passat divendres 24 de març 
a Alacant.

3 medalles del Hwarang al IV 
Open de Taekwondo "Ciutat de 
Vinaròs"
D'altra banda també es va disputar 
a la ciutat valenciana de Vinaròs 
el 4t Open de la ciutat, amb la pre-
sència de més de 700 lluitadors. 
El club mataroní del Hwarang hi va 
participar aconseguint tres meda-
lles en categoria infantil (2 ors i 1 
plata). Els ors van ser per a Darío 
García i Izan Palomo.

La iniciativa inclusiva 
participa en la història 
"Petrolera" del Garraf

El passat divendres 31 de març i 
fi ns al dissabte 1 d'abril 3 membres 
de l'Associació Mataró Creua l'At-
làntic van participar en la regata 
Petrolera del Garraf, la primera pro-
va de navegació nocturna en què 
participen. Es tracta  d'una regata 
que surt Club Nàutic del Garraf, 
va fi ns a la Plataforma Petrolera 
Casablanca per tornar al CN Garraf.

L'objectiu de participar a la 
Minitransat 2021
L'Associació Mataró Creu l'Atlàn-
tic va néixer amb la intenció que 
un grup de dones i homes amb 
discapacitats i sense, de l’Escola 
Vela Mataró, creuin l’Atlàntic na-
vegant a vela.

L'objectiu és intentar-ho en la re-
gata Minitransat 2021, que s’organit-
za cada dos anys i surt de la Bretanya 
francesa, fent escala a les Canàries 
per creuar l’Atlàntic fi ns al Carib.
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19 LA SIRENA CN MAT.

10 EWP ZARAGOZA

LA SIRENA CN MATARÓ: Cristina 
Terrado portera, Liana Dance (3), 
Marina Zablith, Maria Bernabé (1), Meri-
txell Burgos (1), Alba Bonamusa, Clara 
Cambray (2), Ciara Gibson (3), Marta 
Bach, Júlia Soler (2), Ona Meseguer (2), 
Laura López (5).

PARCIALS: 4-2, 5-4, 6-3, 4-1.

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

Van coŀ laborar bé les 
jugadores menys habituals

La Sirena CN Mataró va guanyar 
amb molta comoditat el partit que 
l'enfrontava al cuer. L'equip ara-
gonès, que té complicat evitar el 
descens, va plantar cara durant els 
dos primers quarts, per arribar la 
descans perdent només de 3 gols, 
destacant Míriam Ciudad que va fer 
6 gols al llarg del partit.

Va ser un partit en el qual Florin 
Bonca va poder donar molts minuts 
a les jugadores més joves de l'equip 

Sense canvis
16a jornada (1 abril)
LA SIRENA CNM - Zaragoza ............. 19-10
Sabadell - Terrassa ............................ 20-7
Mediterrani - Rubí ................................9-11
Dos Hermanas - Moscardó ...............9-14
Sant Andreu - Concepción ................ 21-2

Classificació 
Sabadell 48; LA SIRENA CNM 42; Sant 
Andreu 37, Mediterrani 27; Moscardó 
25, Terrassa 22; Rubí  15; Dos Herma-
nas 9; Concepción i Zaragoza 5.

17a jornada (8 d'abril)
Concepción - LA SIRENA CNM 

Un altre partit fàcil
La Sirena CN Mataró visita el penúltim 
classificat en la penúltima jornada.

Els vuit del "play-o� "  
ja estan decidits

20a jornada (1 abril)
Molins - QUADIS CN MATARÓ ..............8-11
Rubí - Mediterrani ..............................  10-11
Catalunya - Barceloneta ....................3-19
Sant Andreu - Canoe .......................... 19-8
CN Barcelona - Terrassa ...................... 7-6
Navarra - Sabadell ...............................6-13

Classificació 

Barceloneta 57; Sabadell 53; Terrassa 
40, QUADIS CNM 38; CN Barcelona 35, 
Canoe 30, Mediterrani 29; Sant Andreu 
28, Navarra 15, Catalunya 12; Molins 
9; Rubí  7.

21a jornada (8 d'abril)
QUADIS CN MAT. - CN Barcelona (18 h)

En joc la quarta plaça
El Quadis rep el CN Barcelona en 
horari unificat per a tots els partits 
del dissabte a les 18 hores. En aquest 
partit està en joc la quarta plaça i po-
der jugar, molt probablement, contra 
el mateix rival, amb el factor piscina 
a favor en els "play-off". A la primera 
volta el Quadis va fer un gran partit 
per guanyar per 4-7. I la temporada 
passada el resultat va ser de 13-5.

Victòria còmoda de La Sirena

Laura López va anotar 5 gols. | ARXIU

Div.Honor Masc.

que van complir molt bé tant a la 
porteria com col·laborant en la 
tasca golejadora de l'equip. Txell 
Burgos va fer el seu primer gol.

El Quadis va tenir un partit més 
complicat del que s'esperava a 
Molins de Rei davant el penúltim 
classificat, que va presentar dura 
batalla durant la primera part arri-
bant al descans guanyant per 5-4. 

A la represa va sorgir el millor 
Quadis, lluitant contra corrent. Es 
va tancar la defensa molt millor, i 

8  MOLINS REI

11  QUADIS CNM

QUADIS CNM: Mario Lloret i Marc 
Pannon porters; Ramiro Veich, Víctor 
Roqué (1), Marc Corbalán (1), Víctor Fer-
nàndez (1), Lluc Bertran, Pol Barbena 
(2), Gustavo Guimaraes (2), Àlex Codina 
(1), Raül Loste, Pau Schnizler (1), Samu 
Ruiz (1).

PARCIALS: 1-2, 4-2, 1-3, 2-4.
en atac es van aconseguir trobar 
millors posicions de xut i al final 
del tercer quart l'equip de Beto 
Feràndez ja dominava 6-7. En el 
darrer quart es va mantenir la ma-
teixa tònica i es va poder senten-
ciar amb el gol de la tranquil·litat 
marcat per Víctor Roqué. 

Amb aquests tres punts s'asse-
gura el cinquè lloc i la possibilitat 
de poder jugar a Europa.

Imatge d'arxiu. | ARXIU

Triomf per poder anar a Europa

el Esporttot WATERPOLO
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PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
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Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51

Sin título-2   1 9/2/17   11:19



www.gress.es

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

por sólo7,90€/m2/m2/m2

GRES EXTERIOR
GRECOGRES
31X31

OFERTA EXCLUSIVA
TODO EL MES DE ABRIL

2P GRESS ARGENTONA 1766.indd   2 5/4/17   9:35



PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

DESDE

180€

DTO.40 %

NOVEDAD

NUEVA INCORPORACIÓN
EN NUESTO STOCK

PICAS DE
PIEDRA NATURAL

INODOROS
IDEAL STANDARD AL 

2P GRESS ARGENTONA 1766.indd   3 5/4/17   9:35



Els mataronins s'imposen al 
Sant Nicolau amb un triomf 
important en la lluita per evi-
tar el descens

El Mataró Feimat sabia que no te-
nia marge d'error davant del Sant 
Nicolau Sabadell al Mora, els rivals 
no afluixen i havia de sumar la vic-
tòria si volia continuar amb opcions 
de permanència. El partit però no 
va acabar de començar bé per als 
de Charly Giralt, que sense trobar 
solucions ofensives, veien com el 
rival agafava el primer avantatge, 
dominant al final del primer quart 
per 13 a 18. Marcador que ja s'igua-
laria al descans, 34 a 36.

Al tercer quart els mataronins 
van jugar el seu millor bàsquet, 
sobretot en defensa, remuntant el 
partit i aconseguint una diferència 
que al final acabaria sent determi-
nant per aconseguir la victòria.

Els mataronins derroten el 
Sant Josep amb un Millán 
entregat i recuperen l'average

Partit gran el dissabte a la tarda 
a l'Eusebi Millán que enfrontava el 
Mataró Parc Boet i el Sant Josep 
de Badalona en el partit que defi-
niria el líder de la competició. Amb 
les grades entregades, el conjunt 
d'Alberto Peña va sortir disposat 
en endur-se l'enfrontament des del 
primer minut, però el Sant Josep 
no estava disposat a tirar la tova-
llola tan aviat. Tota la primera part 
va ser una lluita de poder a poder 
que finalitzaria amb el partit molt 
igualat, 36 a 24.

A la represa, però, els taronges 
van sortir a totes. Molt encertats 
en atac i defensa van aconseguir 
finalitzar el període dominant de 7 
punts. A l'útlim quart, consolidarien 
la diferència per a deliri del públic.

Victòria vital per al Feimat. | D.F

Victòria davant d'un Millán ple. | D.F

El tercer quart decisiu en la 
victòria del Mataró Feimat

68 MATARÓ FEIMAT

61  SANT NICOLAU

MATARÓ FEIMAT: Diallo (9), Guallar 
(6), Serratacó (13), Cabrera (7), Ventura 
(16), Romero (4), Espiga (7), Tardio (3) i 
Miralles (3). 22 de 43 en tirs de 2, 5 de 12 
en tirs de 3 i 9 de 21 en tirs lliures.

PARCIALS: 13-18, 21-18, 19-10 i 15-15.

LLIGA EBA 
- Grup C

Els de baix continuen 
sense fallar 
23a jornada (1-2 d'abril)
MATARÓ FEIMAT - Sant Nicolau ..... 68-61
Santfeliuenc - ARENYS .....................67-97
JAC Sants - Collblanc ....................... 51-62
Cornellà - Calvià .................................71-67
Olivar - Grup Barna .......................... 59-62
Menorca - Castellbisbal ...................77-89
Martorell - Salt ................................... 77-73

Classificació 
Martorell, 40; Calvià, 39; Salt, 37; Menor-
ca, 36; ARENYS, Cornellà i Castellbisbal, 
35; Collblanc, 34; Olivar i Sant Nicolau, 
33; MATARÓ FEIMAT, Grup Barna i JAC 
SANTS, 32 i Santfeliuenc, 30.

24a Jornada (8-9 d'abril)
Nou desplaçament complicadíssim per 
al Mataró Feimat, que aquesta jornada 
visitarà la pista del líder, el Martorell, 
diumenge a les 12.30 del migdia. Malgrat 
tot, la sorpresa no seria descartable en 
una part baixa on tothom guanya.

El Mataró Parc Boet 
dóna un cop d'efecte a 
la classificació
23a jornada (1-2 d'abril)
Sant Cugat - Granollers .................. 69-53
Sant Narcís - Artés .......................... 73-68
Bisbal - Vic ..........................................58-79
M. PARC BOET - Sant Josep ........... 79-68
Sant Gervasi - Pia Sabadell ..........90-102
Santa Coloma - Badalonès ............ 83-62
CN Sabadell - Sant Quirze ...............79-76

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 42; Vic i Sant Josep 
(-1 partit) i Sant Cugat, 40; Artés, 38; 
Santa Coloma, 37; Granollers, 35; Sant 
Narcís, 33; Badalonès i CN Sabadell, 31; 
Sant Quirze, 30; Bisbal i Pia Sabadell, 28 i 
Sant Gervasi (-1 partit), 27.

24a jornada (7-8-9 d'abril)
Després de derrotar el Sant Josep, el 
Mataró Parc Boet visita la pista del Pia 
Sabadell el divendres 7 a les 21.45. Un 
enfrontament contra un rival de la part 
baixa de la taula que ha de servir per 
consolidar-se al capdavant de la taula 
classificatòria.

Copa Catalunya M.
Gran victòria del Mataró Parc 
Boet que el situa líder

79 MATARÓ PARC BOET

68 CB SANT JOSEP

MATARÓ PARC BOET: Canals (5), 
Smith (2), Hermoso (4), Naharro (16), 
Champagnie (2), Franch (8), Corella (5), 
Pavkovic (6), Rubio (19) i Forcada (12). 21 
de 38 en tirs de 2, 9 de 28 en tirs de 3 i 10 
de 15 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-19, 16-15, 23-18 i 20-16.

el Esporttot BÀSQUET
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46 PLATGES DE MATARÓ

43  CB ROSER

PLATGES DE MATARÓ: Kador (-), 
Gómez (-), Murat (5), A. García (2), Mar-
tínez (-), E. García (3), López (-), Harris 
(8), Lasheras (-), Butler (18), Keohe (10) 
i Magriñà (-). 12 de 36 en tirs de 2, 4 de 
22 en tirs de 3 i 10 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 13-8, 13-11, 13-6 i 7-18.

C. CATALUNYA
FEMENINA

Dues places per a tres 
candidats
6a jornada (1-2 d'abril)
CN Terrassa - Gramenet .................50-59
Barça CBS - Viladecans ...................75-62
Cerdanyola - GEiEG ..........................55-50
PLATGES MATARÓ - Roser ............... 46-43
Jet Qsport - Almeda ........................ 43-46

Classificació 
Barça CBS, 27; Cerdanyola; 25, Gramenet, 
24; Almeda i PLATGES MATARÓ, 22; GEiEG, 
20; Jet Qsport i Roser, 18; Viladecans i CN 
Terrassa, 17.
 
7a jornada (8-9 d'abril)
El Platges de Mataró visitarà la pista 
del Basket Almeda el dissabte dia 8 a 
les 19.30 hores, en un partit vital en les 
seves aspiracions per aconseguir la clas-
sificació per a la final a quatre d'ascens, 
ja que, ara mateix, l'Almeda és qui ocupa 
aquesta quarta posició empatat amb les 
mataronines. 

Les mataronines fonamenten 
la victòria en els primers 3 
quarts davant del CB Roser

Les noies que entrena Adrià 
Castejón estrenaven la segona 
volta del grup d'ascens a casa da-
vant del CB Roser. El partit ja va 
començar molt bé per a les ma-
taronines, superiors en atac i en 
defensa, davant d'un rival que era 
incapaç d'encadenar dues accions 
ofensives positives. Al final del pri-
mer quart el marcador reflectia un 
13 a 8 local. Al descans la diferència 
encara havia augmentat als 26 a 19.

A la represa, les grogues van 
sortir disposades a posar fi a la 
resistència visitant. Sense estar 
molt encertades ofensivament, la 
defensa asfixiava completament 
el seu rival, acabant el quart 39 
a 25, una diferència que, malgrat 
la relaxació final, seria definitiva.

Acció espectacular de Butler. | D.F

El Platges de Mataró guanya i 
continuen pressionant el 4rt

3A DIVISIÓ
NACIONAL
Els de dalt no 
perdonen
23a jornada (1-2 d'abril)
SAN JOAN VILASSAR - Montcada ...... 3-3
Centelles - Isur ......................................3-10
Vacarisses - COVER PREMIÀ................ 4-2
ARENYS DE MUNT - PINEDA ................. 4-2
CANET - Sant Cugat ..............................6-0
Castellar - Montsant ..............................0-1
Lliçà d'Amunt - Arrels .......................... 4-2
Fund. Esp. Grama - ALIANÇA MAT. .....3-4

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ, 55; CANET, 51; Lliçà 
d'Amunt, 50; Vacarisses, 46; Montsant, 
Isur i Montcada, 38; Fund. Esp. Grama, 
35; COVER PREMIÀ, 33; Arrels, 29; Sant 
Cugat, 26; Castellar, 24; Centelles, SAN 
JOAN VILASSAR, 19; ARENYS DE MUNT, 
17 i PINEDA, 11.

24a jornada (8-9 d'abril)
El Futsal Aliança Mataró visitarà la 
pista del Montsant aquest dissabte 8 
a les 17.15 h.

L'Aliança aquesta temporada. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró 
s'imposa a la Fundació 
Esportiva Grama en un autèn-
tic thriller amb remuntada als 
últims 5 minuts de partit

Partit molt complicat el del Futsal 
Aliança Mataró a la pista de la 
Fundació Esportiva Grama, ple 
d'emoció i alternatives en el mar-
cador durant els primers 30 mi-
nuts de joc. A 10 minuts del final  

la Grama situava el 3-2, però 2 gols 
de Carlos Villarín al tram final do-
naven la victòria als vermells.

3  FUND. ESP. GRAMA

4  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés (por-
ter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, Oriol 
López, Marc Caballeria, Eric Izquierdo, 
Azhar Chiheb, Miguel Ángel Rodríguez (1), 
Cristian Villarín, Carlos Villarín (2), Amar 
Ceesay, Pol Novo i Alejandro Medina (1).

Remuntada per aconseguir la 
novena victòria consecutiva

www.eltotesport.com |  P. 8BÀSQUET - FUTSAL

TOTESPORT 1471 (7-8) .indd   2 5/4/17   12:10



el Esporttot FUTBOL

2  SANT POL

 2  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Sergio 
López, Kiku, Isma, Willy, Fiti, Parri 
(Óscar 59'), Bargalló (Aitor 59'), Rodri 
(Ricky 70'), Palanco i Sergio Urbano 
(Bustos 79').

GOLS: 48' Pacheco (1-0); 64' SERGIO 
LÓPEZ (1-1); 73' PALANCO de penal (1-2); 
86' Balcells (2-2).

2  UD CIRERA

3  BESÓS BV

UD CIRERA: Compte, Izar, Albertito, 
Cristian Romero, Peque, Roger, Joel, Al-
bert Garrido (Said 60'), Othman (Omar 
73'), Joan (Kadur 65'), Aleix.

GOLS: 17' ALEIX de penal (1-0); 43' 
Martos (1-2); 67' Ahmed (1-2); 79' ALEIX 
(2-2); 82' Àlex (2-3).

SEGONA
CATALANA

El Matarò va rebre l'empat de 
córner poc abans del final

El CE Mataró continua abonat als 
poc productius empats i a Sant 
Pol va aconseguir l'onzè en el que 
portem de lliga.

La primera part va ser de temp-
teig i el marcador no es va moure. 
A la represa ben aviat l'equip local 
es va avançar, quan Pacheco va 
aprofitar una indecisió defensiva 
per marcar de vaselina. 

A partir d'aquell moment el 
Mataró va dominar i els santpo-
lencs confiaven en els contraatacs. 
A la sortida d'un córner va marcar 
Sergio López, i després Palanco 
va posar per davant el Mataró 

transformant un penal que li ha-
vien fet a ell mateix. Enmig ensurt 
per Pol, ja que un xut local es va 
estavellar al pal. I poc abans del 
final, en un córner directe, els sant-
polencs van aconseguir la igualada 
que seria definitiva.

La UD Cirera va perdre un altre 
partit a casa i continua en situació 
problemàtica fregant el descens.  

El partit va començar bé i el 
Cirera va controlar fins prop del 
descans, quan van rebre l'empat. 

El líder s'escapa

27a jornada (2 abril)

CIRERA - Besós BV ................................. 2-3
SANT POL - CE MATARÓ ........................ 2-2
LLAVANERES - Lloreda ..........................1-0
Martinenc B - Badia ................................ 1-1
Llefià - Carmelo .....................................0-0
Esp. Can P i- Fund. Grama ...................0-8
Sant Adrià - Europa B .......................... 3-2
Sarrià - Guineueta..................................0-1
PREMIÀ MAR - Canyelles ........................ 1-1

Classificació 
Fund. Grama 54; CE MATARÓ 50; Llefià i 
Guineueta 49; Sant Adrià 44; PREMIÀ MAR 
42; Europa B 39; SANT POL 38; Besós BV 
37; Sarrià i LLAVANERES 35; Canyelles 34; 
CIRERA i Badia 28; Martinenc B 27;   Llore-
da 22, Esp. Can Pi  18; Carmelo 15.

28a jornada (9 d'abril)

CE MATARÓ - Sarrià (DG 17 h) 
Badia - UD CIRERA (DG 12 h) 
PREMIÀ MAR - Llefià (DG 12 h)
Europa B - LLAVANERES (DG 17)
Canyelles - SANT POL (DG 12 h)
Han de guanyar
Els dos equips mataronins han de 
guanyar per apropar-se als seus ob-
jectius d'ascens i permanència.
El Mataró s'ha de retrobar amb el 
triomf a casa davant el Sarrià, equip 
amb el que va empatar a 0 a la 1a volta 
i al que va derrotar per 1-0 aquí fa dues 
temporades. El Cirera visita el Badia, 
amb el que està igualat a punts i al 
que va superar per 7-2 a la 1a volta. En 
la darrera visita a Badia la temporada 
2013-14 el Cirera va guanyar-hi per 2-3.

Empaten amb el líder
El juvenil del CE Mataró va aconseguir 
un valuós empat a zero gols davant 
el líder, el Barça B. Tot i això està 
en situació delicada en 12è lloc amb 
28 punts. Aquest dissabte visiten el 
Lleida que és el 4t classificat.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Olot - CE Mataró B  1-0; Cadet (Pref) 
Llagostera - CEM 1-0; Martinenc - CEM 
B 2-2; Infantil (DH): CEM - Gimnàstic 
Manresa 1-1.

 Empat poc satisfactori 

A la represa el joc va estar molt 
igualat i força dinàmic, amb els 
barcelonins prenent la iniciativa 
al marcador. 

Va empatar Aleix a deu minuts 
del final, però quan l'equip local 
buscava la victòria va rebre el ter-
cer gol i la dura derrota.

Lliga Nac. Juvenil

Continuen fregant el descens

Acció ofensiva mataronina. | TOTMATARÓ

Situació complicada del Cirera. | CEDIDA
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TERCERA
CATALANA

Duet al capdavant

27a jornada (2 abril)

Santvicentí - MOLINOS ......................... 3-2
PLA D'EN BOET - Cabrils ....................... 1-2
Singuerlín - LA LLÀNTIA ......................3-0
La Salut - Premià Dalt .......................... 2-5
Districte 030 - Vilassar Dalt ................6-1
Pineda - MATARONESA .........................0-3
Arenys Mar - Turó Peira ....................... 1-2
Vilassar B - Argentona..........................0-1
Cabrera - Young Talent ......................... 3-1
Classificació 
Districte 030 CE i Young Talent Bada-
lona Sud  61; Argentona 56 (un partit 
menys); Premià Dalt 55; Singuerlín i 
MOLINOS 48; LA LLÀNTIA 44; Santvicen-
tí 39; MATARONESA (un partit menys)  
37; Vilassar Mar B 35; Arenys de Mar 
i Turó Peira 31; Canrils 30; Vilassar de 
Dalt 29; La Salut 27; PLA D'EN BOET 26; 
Cabrera 25; Pineda 0.
28a jornada (9 d'abril)

Premià Dalt - MOLINOS (DS 16 h)
LA LLÀNTIA- PLA D'EN BOET (DG 12:15 h)
MATARONESA - Singuerlín (DS 18 h)

Derbi a La Llàntia
Interessant derbi a La Llàntia on 
l'equip visitant s'hi juga molt més. 
A la 1a volta el resultat va ser d'empat 
a un gol.

Rocafonda continua líder
Grup 5è (23a jornada)
ACELL CERDANYOLA - MATARÓ AT.  ... 2-2
Arenys Munt - ROCAFONDA- ............... 2-3
El Rocafonda és líder amb 57 punts, 
cinc per sobre de Tiana i Calella.
Grup 6è (23a jornada)
MOLINOS B - Montsant ......................... 3-2
El Molinos B és 9è d'aquest grup.

Empat del CE Mataró
MOLINOS - Masnou At..........................sus.
CE MATARÓ - Sant Fost ......................... 2-2
La UD Molinos és tercer amb 43 punts 
i el CE Mataró 8è amb 34. Aquesta 
setmana els dos equips descansen.

 Només guanya el que no juga

Mataronesa, triomf sense suar. | CEDIDA

Quarta Catalana

3  SINGUERLÍN

0  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Picó, Hèctor Urbano 
(Artero 70'), Blasco (Ymbern 61'), Cha-
marro (Leiton 46'), Jordi Cano, Delfín 
(Ibra 46'), Vega, Jerreh, Aitor Moreno, 
Ibu, Sergio Cobo.

Pas enrere del Pla d'en Boet en les 
seves aspiracions de poder assolir 
la permanència, ja que va caure der-
rotat a casa davant un rival directe, 
i continua en la tercera plaça per 
la cua, que pot portar el descens 
segons la puntuació obtinguda al 
final, respecte als dels altres grups.

El partit va començar igualat, 
però després l'equip local va do-
minar més i va trobar premi prop 
del descans quan Carrasco va mar-
car el primer gol. A la represa els 
visitants van prémer l'accelerador 
i van empatar als 70', i quan els 
grocs buscaven el gol van senten-
ciar faltant cinc minuts per al final, 
donant un fort cop a l'equip local.

3  SANTVICENTÍ

2  UD MOLINOS

MOLINOS: Pulido, Issaca Ramos 
(Manrique 58'), Abel Moreno, Hèctor, 
Rubén Moreno (Beltrán 70'), Gorka, 
Roca, Badre, Augusto Campos, Adrián, 
Óscar (García Mesa 70').

2a Catalana Fem.

El Molinos va anar sempre per 
darrere en un partit dominat per 
l'equip local, que als vint minuts ja 
guanyava 2-0. Després, a la represa, 
Badre va reduir de penal i això va 
animar els darrers minuts. Van ser 
els santvicentins els que van mar-
car primer i el darrer gol d'Augus-
to Campos va arribar massa tard. 

1  PLA D'EN BOET

2  CABRILS

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi (Valle 
83'), Marc Fernàndez, Marc Palau, 
Carrasco, Silva, Valencia, Ito Palanco, 
Moussa, Youness, Vela.

L'equip verd va resistir bé la pri-
mera part, però quan va rebre el 
primer gol, poc després de l'inici 
de la segona part, va quedar tocat 
i sobretot després en rebre el 2-0 
de penal. I els locals van sentenciar, 
quan faltava un quart d'hora, amb 
el tercer gol.

Aleñà debuta a la lliga amb el Barça

Va jugar els darrers minuts 
en el partit que l'equip 
blaugrana va guanyar a 
Granada per 1-4

El mataroní Carles Aleñà va debu-
tar amb el primer equip del Barça 
en partit de lliga a Granada, en un 
enfrontament que l'equip blaugrana 
va guanyar per 1-4. Anteriorment 
ja havia jugat en partit de Copa 
del Rei a Alacant marcant un gol 
davant l'Hércules.

Primers minuts d'Aleñà en lliga. | FCB

Va sortir en el minut 87, reem-
plaçant Rakitic, i encara va tenir 
temps de tocar un parell de pilotes, 
una d'elles en una combinació amb 
Luís Suàrez en l'inici del quart gol.
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2  MIS IBÉRICA MATARÓ

5  CH PALAFRUGELL

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza (1), Marc Figa (1), 
Oriol Lladó i Àlex Cantero – equip ini-
cial-, Èric Serra, Jordi Bartrès, Conrad 
Xicota i Juan Sebastian Gómez (ps).

1  CP MANLLEU

0  MEDICARE SYSTEM 

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariad-
na Escalas (portera), Carla Fontdeglòria, 
Ona Castellví, Aina Florenza, Xantal 
Piqué –cinc inicial–; Joana Xicota, Júlia 
Canal, Anna Fontdeglòria, Aida Anton i 
Èrika Arellano (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Els locals ensopeguen amb 
la defensa, el porter i els 
àrbitres, i perden el partit

Els jugadors locals van donar-ho tot 
i el Palafrugell va demostrar perquè 
és el líder. Les ocasions se succeïen, 
i la majoria eren a l’àrea visitant. 
Al minut deu de partit, una jugada 
confusa en aquesta àrea va acabar 
en gol i amb la porteria desplaçada 
de la seva posició, però els àrbitres 
van xiular booling. El primer equip 
a avançar-se al marcador va ser 
el visitant, amb un xut des de la 
zona lateral de la pista que va ser 
desviat per acabar en gol.

Van jugar de tu a tu a un dels 
millors equips d’Europa

El Medicare System Mataró no va 
poder treure un resultat positiu de 

A la represa, en una jugada en 
què Sergi Grané va protagonitzar 
3 parades consecutives, els visi-
tants van acabar aconseguint el 
segon gol, que complicava molt el 
partit. Poc després, Èric Florenza 
va xutar una falta directa que va 
suposar l’1-2. Van succeir, llavors, 
els millors minuts de joc dels lo-
cals, amb diverses ocasions clares 
per aconseguir l’empat fins que al 
minut 13, els visitants van fer l’1-3. 
En els últims 5 minuts, tot i el gol 
de Figa que suposava el 2-3, els 
visitants van acabar sentenciant.

A 3 punts del descens
Jornada 22
GEiEG - SHUM Maçanet ............................3-5
Raspeig - Sant Feliu ................................... 1-3
Alpicat - Tordera ........................................ 6-2
Vilanova - Arenys de Munt ..................... 3-3
Asturhockey - FC Barcelona B ............... 4-3
MATARÓ - Palafrugell ............................... 2-5
Sant Cugat - Calafell ................................ 3-3

Classificació
Palafrugell 46; Arenys de Munt i Astur-
hockey 40; Sant Cugat 39; Sant Feliu 36; 
Tordera 34; Alpicat 33; SHUM Maçanet 32; 
MATARÓ i Barça B 31; Calafell 30; Vilanova 
28;  GEiEG 12; Raspeig (+1) 4 punts.

Descans fins al 22 d'abril
Ara que les escasses opcions d'ascens 
que quedaven s'han esfumat, els 
mataronins tenen unes setmanes per 
preparar l'assalt al tram final de lliga, 
en el que es juguen la permanència, 
començant pel partit a la pista del SHUM 
Maçanet, un històric en hores baixes. 

Queden set finals
Jornada 19
Sant Cugat - Voltregà ..............................3-6
Las Rozas - Alcorcón .................................. 1-1
Manlleu - MATARÓ ......................................1-0
Vilanova - Cerdanyola ............................... 2-1
Gijón - Rivas Las Lagunas ........................7-2
Palau Plegamans - Liceo .......................... 1-2
Bigues i Riells - Sferic Terrassa ............0-2

Classificació
Gijón 51; Voltregà 47; Palau Plegamans 
40; Manlleu 33; Bigues i Riells 31; Liceo 
27; Alcorcón 26; Las Rozas 24; Sferic 
Terrassa 22; Cerdanyola 21; Las Lagunas 
20; Vilanova 19; MATARÓ 15; Sant Cugat 7.

Visita d'un rival directe
Aquest divendres a les 21.00 hores, les 
mataronines tenen la primera de les set 
finals que els queden per intentar salvar 
la categoria, rebent al Cerdanyola, un 
rival directe que ara es troba sis punts 
per sobre. Sumar els tres punts perme-
tria seguir pensant en la permanència, 
ja que encara els quedarien dos partits a 
casa assequibles i un parell de desplaça-
ments on es pot puntuar.

Dura derrota del Mis Ibérica 
contra el Palafrugell

Un CHM sense sort en atac. | D.F

OK Lliga Femenina

la pista del Manlleu, un dels 4 par-
ticipants en la passada final de la 
Champions League, tot i realitzar 
un gran partit. Les noies d’Albert 
Larrea van tenir el partit on el vo-
lien fins ben a prop del final i van 
disposar d’opcions per haver mar-
cat algun gol que les podria haver 
permès puntuar, però Elisabet Gurri 
va fer per a les locals el que seria 
l’únic i definitiu gol al tram final.

Derrota del Medicare System a Manlleu

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

el Esporttot HOQUEI PATINS
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L'equip del CNM a Vall d'Uxó. | CEDIDA

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar el Campionat d'Espa-
nya de Duatló a la Vall d'Uxó. El  
Centre Natació Mataró hi va es-
tar representat per la cadet Júlia 
Raja que va aconseguir una molt 
destacada 13a plaça. 

El Quadis CNM juga-
rà la fase d'ascens

El CN Mataró participa al 
Campionat d'Espanya de Duatló

El juvenil del Club Voleibol 
Mataró tercer de Catalunya

Va guanyar un important 
partit a València davant el 
Mediterráneo

L'equip del Quadis CN Mataró de 
tennis taula, que està jugant a la 
Divisió d'Honor Estatal després del 
seu descens la temporada passada 
de la Superdivisió Estatal, està en 
disposició de poder intentar altra 
vegada el salt a la màxima catego-
ria, ja que quan falta una jornada ja 
té el tercer lloc del grup assegurat, 
cosa que li dóna la classificació per 
a les fases d'ascens.

Aquest cap de setmana l'equip 
mataroní va jugar dos partits en 
terres valencianes amb resultats 
una mica sorprenents. El dissab-
te va perdre a Alacant davant un 
equip que estava per sota per 4-2 
(punts de Sergi Grau i Yordi Jason 
Ramos), mentre que avui diumenge 
va guanyar a les instal·lacions del 
segon classificat, el Mediterráneo 
de València, al que va superar per 
2-4 (amb 2 punts de Sergi Grau i 1 de 
Xavier Peral i Yordi Jason Ramos).

La classificació la dominen Helios 
i Mediterraneo amb 28 punts, se-
guits del Quadis CNM amb 24, 
Borges 22, Alicante i Hispalis 20 
(tots dos amb un partit menys), 
Mijas 18, La Zubia 16, Ripollet 12, 
Maristas Huelva 10 i Cártama 0. Els 
mataronins mantindran la 3a plaça  
a l'última jornada perquè tots els 
empats els afavoreixen.

Atletisme - Adalid 
millora el rècord català 
juvenil de 500 m

Sergi Adalid l'atleta del GA Lluïsos 
va guanyar el passat cap de setma-
na al campionat de Catalunya uni-
versitari en una prova poc habitual 
com són els 500 metres. La seva 
marca d'1'07"20 és un nou rècord 
de Catalunya juvenil i a menys d'un 
segon del rècord d'Espanya.

Pel que fa a la competició en 
GGEE (grups d'edat), en nois cal 
destacar els resultats de l'Oriol 
Farré, 13è, i Oriol Gili, 14è. Bon 
resultat també per Òscar Torres 
Llorente, 21è en el seu grup d´edat.

En el cas de les noies, la mi-
llor classificada va ser la Núria 
Bruguera que va entrar quarta. 
Meritòries posicions per la Laia 
Salvador i la Joana Martinez.

El diumenge va ser el torn del 
júnior Guille Cortijo, 34a posició i, 
en categoria elit, la Clàudia Luna 
que va aconseguir la 18a posició.

Peralta, 4a en la duatló de Vic
També el diumenge día 2 d'abril  es 
va disputar la Duatló Ciutat de Vic 
on va destacar la nova incorporació 
de l'equip mataroní, Ivana Peralta, 
que en la seva segona competició 
amb el club va assolir la quarta 
posició absoluta en noies.

L’equip juvenil del Club Voleibol 
Mataró va quedar tercer de 
Catalunya, després de la Fase Final 
del Campionat Català que es va 
celebrar a Mataró el passat cap 
de setmana. Amb aquest tercer 
lloc, el CV Mataró es ratifica com 
un dels clubs punters de Catalunya 
en voleibol masculí, després d’as-
solir el tercer lloc en la categoria 
cadet i en la categoria juvenil en 
la mateixa temporada.

Els nois de Dani Nevado van 

eliminar al Barça en els quarts de 
final amb un contundent 3-0, però 
no van poder fer res a les semifi-
nals davant un potent Sant Martí, 
caient per 0-3.

Formen l'equip mataroní: Èric 
Larraz, Nil Jurado, Pol Navas, 
Moisés Castillo, Yago Muñoz, 
Victor Grillo, Annas Anzaui, Alex 
Alomar, Hugo Muñoz, Pau Mena, 
Jordi Garrido i Alexander Pereira.

Derrota del sènior masculí i 
victòria del femení
Mal partit de l’equip masculí a la 
pista del CV Monjos, amb el resul-
tat del qual (3-0) es complica molt 
la vida de cara a la permanència. 
L'equip femení, per la seva banda, 
va guanyar per 1-3 a Hospitalet i 
té l’ascens molt a prop. Manté la 
2a posició

La plantilla del juvenil. | CEDIDA

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 12

TOTESPORT 1471 (12) .indd   1 5/4/17   12:41



Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Life  12:10  16:00  18:15  20:30  01:00

 [exc. dm.] 22:30       [En VOSE] 12:30        [En VOSE dm.]  22:45

Power Rangers  12:10  16:00  18:40  19:30  20:00  22:40  00:00

 [En VOSE] 12:20

Your name  [ds.] 00:45       [dg.] 12:00        [dv.-ds.]  20:15

 [En català] [dv.] 00:45       [dg.] 20:15

Ghost in the Shell 12:10  16:00  18:15  01:00           [ds.] 12:30

 [exc. dm.] 20:25  22:45       [dm.]  22:30

Mañana empieza todo 12:15  16:30  19:00  21:30  00:00

Los Pitufos 12:20  16:00  17:00  18:00 19:00  20:30

        [En català]  12:00  16:15  18:15

El bar 18:10  22:45  01:00        [dl.] 20:15  

Redención [exc. dm.] 22:30

La Bella y la Bestia  

 12:10  12:30  16:30  17:00  18:00  19:15  19:40  21:15  22:00  00:40

Incerta Glòria [En català] 22:10

Kong: la isla calavera 17:00  21:00  23:30

Logan 22:20

El guardián invisible 00:40

Es por tu bien 16:00  20:45  22:50  01:00

Ballerina 12:15  16:05

Jewels (ballet) [exc. dm.] 20:15

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

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

Manual de un tacaño 21:00 (8 abril)    19:00 (9 abril)     

Vaiana 17:00 (9 abril)

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

Moonlight 18:00  20:15 (8 i 10 abril)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes            *primera sessió divendres no

Life  *16:00  18:15  20:30  22:40

Power Rangers  *16:00  18:00  20:20  22:30

Ghost in the Shell *16:00  18:10  20:30  22:40

Mañana empieza todo *16:00  18:10  20:20

Los Pitufos *16:15  *17:15  18:30  19:30

El bar 22:40

La Bella y la Bestia *16:00  18:00  19:00  20:15  22:00

Incerta Glòria [En català] 22:30

Kong: la isla calavera 22:00

Es por tu bien 20:20  22:20

Ballerina *16:00

Programació del 7 a l'11 d'abril

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 En el marc del cicle 'el docu-
mental del mes' es projectarà  
'Amateurs a l'espai', un documen-
tal del director danès Max Kestner 
que replanteja les possibilitats de 
la tecnologia casolana. Es tracta de 
la història d'un dels grans somnis 
de la humanitat i de com fer-lo re-
alitat malgrat els entrebancs de la 
vida quotidiana tan simples com 
perdre el tornavís o les baralles 
per decidir a qui li toca treure les 
escombraries. 

En Kristian i en Peter són 
enginyers de primer nivell i 

‘Amateurs a l’espai’: la tecnologia casolana
El documental es podrà veure al Cafè del Mar el 12 d'abril

comparteixen el somni d'elaborar 
un coet casolà per fer el viatge de 
la seva vida a l'espai. Acompanyats 
d’un grup de fanàtics de l’aeronàu-
tica, els dos protagonistes del do-
cumental hauran de lluitar contra 
els desafi aments tècnics i construir 
un coet amb el mateix pressupost 
que costaria fer un cotxe.

La projecció tindrà lloc al Cafè 
del Mar el dia 12 d'abril a les 19.30 
h. El cicle de visionatge de docu-
mentals és una iniciativa de la pro-
ductora Clack amb seu al Cafè del 
Mar que es va estrenar a Mataró el 
passat mes de març, amb la pro-
jecció de Sonita. 

  

Un moment de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
En quin altre film Ryan Reynolds 
també està atrapat?

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

Resposta del núm. 1764
"Plutón BRB Nero"

Guanyadors:
· Antonia González Castro
· Marta Múñoz Martí

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1766 del 7 al 12 d'abril de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1766 del 7 al 12 d'abril de 2017

LIFE (VIDA)

Un descobriment decisiu en la història 
està a punt de tenir lloc: la primera evi-
dència de vida a Mart. Els membres de la 
tripulació de l'Estació Espacial Interna-
cional es troben amb uns extraterrestres 
més intel·ligents del que pensaven.
Direcció: Daniel Espinosa
Intèrprets: Jake Gyllenhaal,  Rebecca 
Ferguson, Ryan Reynolds
103min

ÓRBITA 9

L'Helena s'ha preparat tota la vida per a 
una missió de supervivència sense sa-
ber-ho. L'aparició de l'Àlex a la seva vida 
li permetrà descobrir una nova realitat 
desconeguda. La seva història d'amor 
posa en perill un experiment important 
per a tota la humanitat.
Direcció: Hatem Khraiche
Intèrprets: Álex González,  Clara Lago
95min

POWER RANGERS

Cinc jovers ordinaris descobreixen que 
són els únics capaços de salvar el plane-
ta. El seu petit poblat i tot el món està 
a punt de ser destruït per una amenaça 
alienígena. Seran capaços d'unir-se 
com els Power Rangers per fer front a 
l'amenaça?
Direcció: Dean Israelite
Intèrprets:  Dacre Montgomery,  Naomi 
Scott,  RJ Cyler

YOUR NAME

Els protagonistes descobreixen un dia 
que els seus cossos s'han intercanviat 
durant un somni i es comencen a comu-
nicar per notes. A mesura que superen 
els reptes, un vincle va creixent a poc a 
poc entre ells fins que es converteix en 
un sentiment romàntic. 
Direcció:  Makoto Shinkai
Intèrprets:  Animació
106min

I'M NOT YOUR NEGRO

Samuel L. Jackson protagonitza la 
història colpidora del moviment afroa-
mericà a l'Amèrica moderna. La pel·lícula 
neix de la novel·la de James Baldwin en 
forma d'extensió del seu llibre 'Remem-
ber this house'.
Direcció: Raoul Peck
Intèrprets: Samuel L. Jackson, James 
Baldwin, Harry Belafonte
93min

PRIMER MINISTRO

El Primer Ministre de Bèlgica, la seva 
dona i els seus fills són segrestats just 
abans de la visita al President dels 
Estats Units. L'única forma de salvar la  
seva vida i la de la seva família serà as-
sassinant al President durant la visita.
Direcció:  Erik Van Looy
Intèrprets: Adam Godley,  Saskia Ree-
ves,  Koen De Bouw,  Truus de Boer
115min

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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Ja et pots subscriure a la Fosbury,  
la nova revista trimestral de tot l’altre esport, 

i la rebràs a casa abans de Sant Jordi!  
Subscripcions obertes a www.fosbury.cat/paper

només
25€ any 
4 números!

AQUEST SANT JORDI...



Cultura

Dansa per explicar el drama dels refugiats
Josep Rodri i Amebeu Teatre preestrenen 'Welcome' a Argentona després que la 
Direcció de Cultura de Mataró retirés el suport a l'espectacle

Teatre: Cugat Comas

   És dansa, però és més que dansa. Argentona acull 
aquest cap de setmana la preestrena de Welcome, el 
darrer producte de la factoria d'Amebeu Teatre. Josep 
Rodri es torna a posar al capdavant d'un espectacle 
multidisciplinari com 'Morir a Bagdad', 'Violències' 
o 'Ferro Colat' i en aquest cas toca un tema de tanta 
actualitat com la crisi dels refugiats proposant un 
espectacle participatiu on "volem que l'espectador 
visqui sensacions". Welcome es va començar a bastir 
entre Marta Dalmau i el mateix Rodri a partir d'una 
pel·lícula de turista gravada per aquest mateix a 
Síria, el 2006. A partir de les danses i balls enregis-
trats a ciutats ara devastades com Alep o Palmira, 
la ballarina i el director van crear –"molt abans que 
existissin les actuals campanyes i organitzacions 
d'ajuda als refugiats", insisteix Rodri– un relat en el 
qual hi caben la música en directe, diferents espais 
–a Argentona se surt de la Velcro però es representa 
en diferents espais–, el vídeo o la instal·lació artística. 
D'una festa inicial es passa a l'esclat de la guerra. I les 
coreografi es transporten l'espectador representant 
la mort, la guerra, el patiment o la fugida.

L'espectador de Welcome experimenta en primera 

persona el que és haver de marxar cames ajudeu-me, 
amb motxilles i bosses. Acabaran ofegats també en 
la mar Mediterrània i durant l'itinerari de l'obra 
tindran relats i imatges que connectaran els actuals 
refugiats provinents de Síria amb el camí que van 
emprendre els exiliats de la Guerra Civil de casa 
nostra o en l'infame camp de concentració d'Arge-
lers. Josep Rodri assegura que Welcome vol ser una 
vacuna "contra el fet que ja no donem importància 
al que està passant, a les bombes, la mort o la fugi-
da, al que li passa a una persona quan ha de fotre 
el camp de casa".

A Argentona sí, a Mataró no
Argentona acull quatre passis de preestrena, avui, 
dissabte i diumenge. L'estrena ofi cial serà al festival 
Sismògraf d'Olot. Però per què Argentona? Doncs 
perquè Mataró va retirar el seu suport a l'espectacle 
adduint incompatibilitats amb Rodri, que és parella 
de la programadora d'arts escèniques de la Direcció 
de Cultura. El director es mostra indignat amb aquest 
fet, que ha provocat que després d'estrenar a la ciutat 
tots els seus anteriors muntatges aquest 'Welcome' 
pensat per evolucionar per les Cinc Sénies hagi ha-
gut de refugiar-se a la Riera d'Argentona.

Les entrades dels 
quatre passis 
són a la venda
a argentona.cat
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importa el què, 
el quan,
el qui,  
el com  
i el perquè:

importa  



El pati panòptic de La Presó

L’aposta és convertir La Presó en un espai de visibi-
lització d’arts contemporànies, de treball i connexió 
entre la comunitat artística, que abasteixi un àmbit 
més ampli en termes comunicatius i de difusió i 
que s’obri al visitant i recuperi el valor patrimonial. 
Com ja s’ha mencionat, la proposta vol donar espai 
a tres projectes. En primer lloc, la Casa dels Artistes, 
una iniciativa de nova creació que vol oferir espais 
polivalents on compartir experiències i generar co-
neixement, que fomenti la creativitat mitjançant 
expressions plàstiques. A la Casa dels Artistes està 
previst que hi participin tant particulars com asso-
ciacions, entre elles Sant Lluc per l’Art o la tertúlia 
Dimarts del Llimoner.

Sant Lluc per l’Art és una organització que promoci-
ona i gestiona activitats artístiques i culturals per tal 
d’estimular el coneixement i la creació en el camp de 
les arts plàstiques, entre altres funcions. Des del punt 
de vista del president de l’associació, Antoni Luís, 
“la proposta és positiva i benefi ciosa per a Mataró a 
escala global”. Tot i això afi rma que els pot prendre 
capacitat de decisió perquè abans comptaven amb 

L 
’espai de l’antiga Presó de Mataró 
canvia d’utilitat un cop acabades les 
obres de rehabilitació, per acollir un 
projecte artístic destinat a la crea-

ció i difusió d’art. Tres iniciatives se situaran 
a les seves instal·lacions: la Casa dels Artistes, 
el Mataró Art Contemporani (MAC) i el Taller 
de Gravat. Aquesta setmana sotmetem a exa-
men la proposta recentment presentada per 
l’Ajuntament de Mataró, escoltant les opinions 
de les diverses veus implicades en el sector. 
La proposta de l’Ajuntament, batejada com el 
nou Espai de les Arts, es pretén que esdevingui 
un equipament cultural que assumeixi les funci-
ons de producció, creació, difusió i mediació de 
la ciutat entorn de les pràctiques d’art visual i 
plàstic. Serà doncs una plataforma de producció 
i difusió que connecti els circuits, les xarxes, els 
usuaris i el públic.

 Daniel Ferrer 

 La Presó  
 en ambre REPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Els futurs usuaris desconcertats pel projecte 
impulsat per l’Ajuntament:  l' Espai de les Arts
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un espai expositiu propi i ara caldrà que les entitats 
es posin d’acord en una ‘taula’ de reunió per decidir 
la programació d’espais expositius.

Mentre que la Presó serà l’indret amb tallers per a 
artistes, Can Palauet serà on s’exposaran les obres. 
L’associació d’artistes Dimarts del Llimoner es reu-
neix des de fa 25 anys per a fer tertúlies o debats al 
voltant de l’art i serà un altre dels grups de la Casa 
dels Artistes. Manuel Patricio, un dels seus membres, 
expressa desconcert perquè “no coneixem detalls de 
la proposta encara” i se senten desinformats per part 
de l’Administració Pública, que ha ofert pocs detalls. 
Afegeix que caldrà “mirar el tema amb lupa per veure 
què diu la lletra petita abans de poder valorar-ho”.

Deslligada del Taller de Gravat

L’Associació de Joves Gravadors de Mataró, la qual 
fi ns ara tenia un espai propi a través d’un conveni 
amb l’Ajuntament, passarà a tenir un espai propi a 
la Presó, a més de disposar dels espais comuns del 
centre. Segons comenta Elisenda Triadó, des del 
Taller de Gravat consideren que la proposta és en-
grescadora perquè “creiem que donarà visibilitat al 
Taller, que és un dels nostres principals interessos” i 
perquè el fet que es dediqui un espai a la cultura i la 
creació artística a Mataró “és una molt bona notícia”.

Malgrat això, destaca que han treballat durant els 3 
últims anys per “reobrir l'espai actual i sembla que a 
poc a poc va agafant empenta”. Així doncs, havent 
treballat per a poder obrir l'actual Taller de Gravat, 
“ens sorprèn que al cap de 6 mesos justos de la inau-
guració es comuniqui el trasllat sense haver-nos-en 
informat abans”, comenta Triadó i afegeix que s’ha 
fet de forma totalment deslligada a l'entitat que ara 
mateix gestiona el Taller de Gravat. A més, el crític 
d’art Pere Pasqual valora que el projecte no és be-
nefi ciós per a aquesta associació perquè perd la 
meitat de la superfície de la qual disposa actualment.

El MAC tindrà seu

El MAC és un dels 8 centres d’art dins la Xarxa de 
Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya on es 
desenvolupa un programa gestionat per professio-
nals que busca garantir la presència de les arts vi-
suals contemporànies per equilibrar el teixit artístic 
en el territori i garantir-hi l’accés de la ciutadania.
Fins ara no comptaven amb espai propi i ara la Presó 
es convertirà en el seu centre, acollirà el MAC mini 
i els oferirà espais expositius. Des del MAC, segons 
explica Martí Ansón, ja s’havia demanat entre els 
anys 70 i 80 que l’espai de la Presó acollís el centre 
d’art i, com és evident, consideren positiu disposar 
d’aquest espai propi.

Reportatge
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Cal diàleg per 
trencar l'abisme 
entre art clàssic i art 
contemporani”

L’edifici de la Presó és un espai emblemàtic de la 
ciutat declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
que va ser construït el 1851. Compta amb una su-
perfície de 967 m2 distribuïts en les seves dues 
plantes semicirculars. Al llarg de la seva història 
ha exercit de presó, de dependència policial, de 
seu dels serveis municipals de cultura i esport 
i, per últim, de seu d’associacions culturals com 
els Armats, l’Associació de Pessebristes o el Cor 
Madrigalista.

El Regidor de Cultura, Joaquim Fernández, ha 
presentat la proposta del nou ús que vol actuar 
com a equipament cultural de servei públic en un 
espai que ha estat rehabilitat recentment amb 
una millora de la coberta i d’elements estructu-
rals i ara es proposen allotjar-hi els tres projectes.

De presos a artistes

La galerista Agit Baqué, impulsora de La Destil·leria, 
considera que era necessari impulsar un projecte 
com aquest a la ciutat i que “depèn de com es ges-
tioni pot ser molt beneficiós pels artistes i el públic, 
per crear un circuit”. Destaca que a Mataró “calen 
més espais expositius” on els artistes presentin les 
seves obres i critica l’horari tan restringit dels mu-
seus i sales com, per exemple, Ca l’Arenas, perquè 
disminueixen la visibilitat artística.

Pere Pasqual coincideix amb la reflexió mostrada 
per Baqué perquè, segons afirma, l’any passat Ca 
l’Arenas no va arribar a les 2.000 visites a causa del 
breu horari d’obertura setmanal de la sala. Afegeix 
que, des del seu punt de vista, a l’art mataroní li 
falten tots els aspectes de les que considera “les 
quatre potes bàsiques”: formació, creació, distribu-
ció i emmagatzematge i considera imprescindible 
augmentar el diàleg per “trencar l’abisme entre art 
contemporani i art plàstic”.

Així doncs, caldrà veure si la proposta impulsada 
per l’Ajuntament de la ciutat farà efectiva el seu 
propòsit d’impulsar les arts locals i serà ben rebuda 
pel públic, les associacions i els artistes de la zona.

Mesures en contra les arts plàstiques

Segons Pere Pasqual, crític d’art, és una proposta 
amb “bona música però mala lletra” perquè va a fa-
vor de l’art contemporani però molt en contra de la 
plàstica. Considera que no és un projecte pel cúmul 
dels arts, sinó “per tornar a donar visibilitat al MAC” 
i acusa l’Ajuntament de voler acontentar els altres 
projectes perquè no s’ho prenguin malament. A més, 
amb el canvi a Can Palauet “elimines la possibilitat 
de tenir un espai d’art de la ciutat”.

Mentre que la majoria d’entrevistats consideren 
que ajudarà a visibilitzar les arts locals, Pasqual es 
mostra escèptic perquè opina que no afavoreix les 
arts plàstiques en general i que ha estat poc pensat. 
“Si al segon pis hi ha les sales de treball pels artistes 
i un escultor les vol utilitzar, com pujarà les eines fins 
allà?”, reflexiona Pasqual. La visibilització és un dels 
punts febles de les arts a la ciutat, juntament amb la 
difusió o la promoció artística i cultural.

“Tenim un problema històric de difusió” afirma 
l’artista Perecoll, coincidint així amb l’opinió dels 
diversos artistes i membres d’associacions entre-
vistats. Per aquest motiu, Perecoll considera que 
com més ajuntades estiguin les associacions i els 
artistes, “major serà la difusió”.
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Aparadors vius, desfilada i tastets gurmet
La Unió de Botiguers programa la Mataró Street Fashion aquest dissabte a la tarda, als 
comerços i a la Plaça de Cuba per fer diferent l'experiència de comprar

Comerç: Redacció

 A les portes de la Setmana 
Santa, amb el canvi de tempora-
da i la primavera ja consolidats i 

moltes ganes de dinamitzar co-
mercialment el Centre. Aquests 
són els precedents que expliquen 
la Mataró Street Fashion, la nova 
proposta de la Unió de Botiguers 

per a aquest dissabte a la tarda, 
vespre i nit. La proposta dels apa-
radors vius creix i muta en un dis-
sabte que el president Jordi Novo 
assegura que "serà espectacular, 

ELECTRICITAT-FONTANERIA
GAS-CLIMATITZACIÓ

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

SOM
PROFESSIONALS

AMB EMPENTA
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A la mateixa plaça de Cuba, entre les 20.00 h i les 24.00 h hi hau-
rà muntada la zona gastronòmica on, sota carpes o bé amb food 
trucks, les botigues gurmet, parades del mercat i diversos restau-
rants presentaran els seus tastets gastronòmics. A més, compta-
rem amb demostracions en directe de còctels, gintònics i altres. 
Per a Jordi Novo "es tracta d’una nova activitat plena de glamur 
i amb sorpreses per a tothom qui passegi per la ciutat o faci les 
seves compres, que promet ser inoblidable tant per la creativitat i 
l'originalitat com per la capacitat de sorprendre de cadascun dels 
aparadors dels comerços participants".

Sopar a la plaça

amb una desfi lada com mai s'ha 
vist a Mataró". Apuntin doncs el 
dissabte 8 d'abril perquè els co-
merços mataronins es revolucio-
naran. I entrarà en joc, també, la 
gastronomia. Es pot anar a com-
prar, veure la desfi lada i sopar sen-
se moure's. Aquest és el pla de la 
Mataró Street Fashion.

La nova iniciativa vol fusionar 
la moda i la gastronomia en un 
vespre comercial a l’aire lliure al 
centre històric i comercial de la 
ciutat. Més de 30 comerços par-
ticiparan en aquesta activitat amb 
aparadors decorats i models reals 
durant la tarda. A més, i seguint 
la tendència actual, es portarà a 
terme un nou repte: el “Maniquí 
Challenge”, fent que els vianants 
s’aturin davant dels establiments.
A partir de les 21.00 h, tots els mo-
dels que hagin participat en els 
aparadors vivents es desplaçaran 
fi ns a la plaça de Cuba, on hi hau-
rà muntada la zona de passarel·la 
per poder fer la cloenda de la festa 
amb una desfi lada de moda.

Qui no ha necessitat 
mai ajuda?

PSICÒLOGA -  PSICOTERAPEUTA
MINDFULNESS -  EMDR 
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La botiga 'Un món dels complements' a Cerdanyola  Daniel Ferrer 

C. Mare de Déu de la Cisa, 28 · Mataró · M. 631 569 516

per un dia de celebració o una 
ocasió que volem assenyalar com 
especial. Els complements molts 
cops són tant o més importants 
que la roba que vestim i l'elecció 
d'aquests, així com la combinació 
entre conjunts ens pot ajudar molt, 
solucionant un look, donant-li 
un toc diferent. De complements 
n'hi ha per a tots els gustos i estils 
i molts d'ells els pots trobar a la 
nova botiga 'El món dels comple-
ments', a Cerdanyola.

A 'El Món dels Complements' 

Allà on trobar 
el complement 
que necessites

'El Món dels complements' 
és la nova botiga a 
Cerdanyola on podràs 
comprar sabates, bosses, 
bijuteria i roba

  Sigui per a l'ocasió que sigui, per 
anar pel carrer o anar a treballar, 

hi trobem roba per a home, per a 
dona i moda infantil, tot tipus de 
bosses, sabates per a nens i dones 

i tot tipus de bijuteria. Val la pena 
entrar-hi i buscar el complement 
que estaves buscant.  | Redacció

amb Empenta
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CEO Salomó&Bonet-Godó Cedida

C/ Montserrat 54 -1 Mataró 08302
Tel. 937 570 000
Oficines també a : Barcelona, Palma de Mallorca, Eivissa i Madrid.
+ De 70 professionals al seu servei www.salomobonetgodo.com

  Com cada any per aques-
tes dates hi ha novetats en la 
campanya de la renda. Des de 
Salomó&Bonet-Godó Asesores 
ofereixen els següents consells 
pràctics perquè el tràmit sigui 
senzill i benefi ciós.

A la feina
Recopili els justifi cants de les des-
peses deduïbles -quotes sindicals, 
col·legials, despeses de defensa 
jurídica per litigis laborals, cer-
tifi cacions. L'empresa ens ha de 
quantifi car les remuneracions en 
espècie percebudes. Les indem-
nitzacions per acomiadament te-
nen un tractament fi scal específi c.

Lloguers d'immobles
La deducció total dels interes-
sos, despeses de fi nançament i 
de les Despeses de Reparació i 
Conservació té com a límit l'im-
port dels ingressos íntegres del bé 
o dret. Apliqui la Reducció del 60% 
per lloguer d'habitatges. 

Què he de 
tenir en compte 
a l'hora de fer la 
declaració?

Capital mobiliari
Hem de tenir documents acredi-
tatius i certifi cats dels diferents 
tipus de rendiments, així com ren-
diments derivats d'operacions re-
alitzades sobre actius fi nancers 
o de contractes d'assegurances i 
operacions de capitalització.

En la seva activitat empresa-
rial o professional
Tingueu presents els ingressos 
i despeses, llibres de registres i 
llibres de comptabilitat, paga-
ments fraccionats i justifi cants 
de retencions practicades a pro-
fessionals. Tingueu present que les 
despeses per atencions a clients o 

proveïdors seran deduïbles amb el 
límit de l'1% de l'import net de la 
xifra de negocis durant el període  
impositiu.

Guanys i Pèrdues Patrimonials
Totes els guanys patrimonials que 
procedeixin de transmissions s'in-
tegraran a la base imposable de 
l'estalvi, amb independència de 
la seva antiguitat

Atribució de rendes
Recordeu atribuir-vos les rendes 
generades per  comunitats de béns, 
societats civils i herències jacents, 
també les societats civils amb ob-
jecte mercantil.  

Salomó&Bonet-Godó Ase-
sores fa recomanacions de 
cara a preparar la renda

Renda núm. 1766 del 7 al 12 d'abril de 2017

Tot renda 6 salomó 2.indd   2 5/4/17   13:29



GAS GAS 

EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU

Comença la campanya de la renda 2016 
El dia 5 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2016, amb l’inici del 
període per poder demanar l’esborrany de la Declaració. El termini de presentació 
finalitzarà 30 de juny; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc..

Blocs: GESTORIA LUIS

 Des del 5 d’abril es pot demanar 
l’esborrany de la Declaració de 

Renda. Però compte! Els càlculs 
fets per Hisenda responen a la 
informació que disposa l’Agència 

Tributària i és possible que hi hagi 
dades errònies o incompletes. El 
contribuent personalment o a 

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria

DES DE LA GESTORIA
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través d'assessorament professi-
onal,  haurà de comprovar la ve-
racitat de les dades i que no exis-
teixen errors en els càlculs, perquè 
qualsevol error de l’esborrany no 
exclouria al contribuent de ser san-
cionat. Una vegada feta aquesta 
comprovació el contribuent tin-
drà l’opció de confi rmar aquest 
esborrany a Hisenda o procedir a 
fer la declaració d’autoliquidació 
de l’Impost.  

De quina documentació s’ha 
de disposar per poder confec-
cionar la declaració de renda? 

Per acreditar els rendiments del 
treball personal s’haurà de dispo-
sar dels certifi cats de les empre-
ses on treballen els membres de 
la unitat familiar en què constin 
el sou, les quantitats retingudes a 
compte de l’IRPF i les quotes de 
la seguretat social. És important 
que aquelles persones que tinguin 
una minusvalidesa superior al 33 
per cent ho acreditin mitjançant 

Gestoria Luis

És possible que la 
informació que disposa l'Agència 
Tributària tingui dades errònies o 
incompletes

certifi cat emès per Benestar Social. 
És necessari disposar dels certifi -
cats bancaris dels interessos i els 
dividends obtinguts per llibretes, 
comptes corrents, valors, préstecs. 

I, compte, si aquest any 2016 hem 
cobrat alguna quantitat de com-
pensació de les “clàusules sòl” (o 
terra) també s’haurà de declarar.

Per a la correcta imputació dels 
rendiments dels béns immo-
bles s’ha de comptar amb els re-
buts de la contribució i, si en falta 
algun, l’escriptura de propietat. 
S’han de declarar els ingressos per 
arrendaments i per a la correcta 
imputació de les despeses s’han 

de tenir les factures que s’hagin 
pagat. També s’ha de disposar dels 
rebuts del pagament de la hipoteca 
per la compra de l’habitatge i en el 
seu cas,  el certifi cat de les retenci-
ons practicades per l’arrendatari. 

Qui obtingui rendiments d'acti-
vitats empresarials o professio-
nals haurà de disposar dels llibres 
d’ingressos, llibre de despeses i 
llibre de béns d’inversió per acre-
ditar els rendiments i les despeses. 
També s’han de declarar els ingres-
sos per participació en societats o 
els guanys i pèrdues patrimonials. 
Per aplicar-se deduccions o re-
duccions s’hauran d’acreditar les 
aportacions a plans de pensions, 
els capitals i interessos satisfets 
per adquisició de l’habitatge propi, 
les quantitats pagades en concep-
te d’arrendament de l’habitatge 
propi i els donatius que s’hagin 
realitzat durant el 2016. 

www.totmataro.cat/blocs/des-de-
la-gestoria
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Comença la campanya de la renda 2016
Els contribuents tindran fins al 30 de juny per presentar la seva declaració de l’IRPF i 
tenen a disposició el Renda Web, que subsitueix el program Padre

Renda: Redacció - ACN

  La campanya per declarar l’im-
post sobre la renda de les persones 
físiques corresponent a 2016 ha 

començat aquest 5 d’abril, segons 
informa l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària (AEAT). La no-
vetat més signifi cativa d’enguany 
és la generalització del sistema 

Renda WEB com a únic servei de 
confecció i presentació de la de-
claració per a tot tipus de rendes, 
incloses les d'activitats econòmi-
ques. Això representa que aquesta 

ESPECIAL RENDA

AGH Asesoría y Gestiones
Hernández-Barón, S.L.

Campaña Renta 2016

C. Major, 54 · T/F 93 799 48 08 · Mataró
www.agh-asesoria.com · agh@agh-asesoria.com

· Fiscal
· Laboral y contable
· Constitución de sociedades
· Agencia de seguros

Precios económicos
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El sistema Renda WEB pot utilitzar-se amb qualsevol tipus de dis-
positiu i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, segons 
informa l’AEAT. Això permet iniciar la declaració en un dispositiu 
i fi nalitzar-la en un altre diferent, ja que la informació s'emmagat-
zema en el servidor de l'Agència Tributària.

Hola Renda Web, adéu Padre

serà la primera campanya sense 
el programa PADRE des de la seva 
creació. 

Concretament, aquest dimecres 
5 d’abril es va obrir la possibilitat 
de sol·licitar l’esborrany i presen-
tar la declaració a través d’inter-
net. El contribuents disposaran 
dels serveis telemàtics i telefònics 
d'informació sobre la campanya 
de la renda. A partir del 4 de maig, 
també s’inicia el servei de concer-
tació de cita prèvia.

El calendari
Així mateix, a partir de l’11 de maig 
es podran modifi car i confeccionar 
els esborranys i les declaracions a 
les ofi cines de l'Agència Tributària 
de manera presencial. El 26 de juny 
s’acabarà el termini de presentació 
per a les declaracions a ingres-
sar amb domiciliació bancària i 
el 29 de juny fi nalitzarà el servei 
de concertació de cita prèvia. La 
campanya de la renda i el termi-
ni per presentar les declaracions 
conclourà el 30 de juny. 

núm. 1766 del 7 al 12 d'abril de 2017

ESPECIAL RENDA

ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

Tel. 93 755 61 53 
gestion@insvalasesor.es

AGH Asesoría y Gestiones
Hernández-Barón, S.L.

Campaña Renta 2016

C. Major, 54 · T/F 93 799 48 08 · Mataró
www.agh-asesoria.com · agh@agh-asesoria.com

· Fiscal
· Laboral y contable
· Constitución de sociedades
· Agencia de seguros

Precios económicos
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COMPRA VENDA 

LLIBRES PER S.JORDI. Molt eco-
nòmics. Com nous. Totes les 
edats. Demana llista WhatsApp 
668.682.340 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

PARTICULAR VENDO PISO, todo 
reformado. 100.000€. Exterior. 
655.106.681
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
CENTRE MATARÓ 3 DESPATXOS 
+ terrassa (amb serveis indepen-
dents). Tots a planta 1ª. Agrupables 
i lliures. 93.317.67.23
LOCAL PLANTA BAIXA en venda 
carrer Maragall 33, 84m2, amb 
bany i pati. 45.000€, contacta al 
93.798.30.50 Sr. Jaume, de 9 a 13h 
i de 15.30 a 19h 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
PARTICULAR VENDO PISO, todo 
reformado. 100.000€. Exterior. 
655.106.681

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASO BAR C/TERRAZA en 
Mataró. Facturación demostrable. 
640.061.132
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
MATRIMONIO MAYOR CEDE habita-
ción gratis a señora entre 60 y 70 
años a cambio de pequeños trabajos 
domésticos. 1r. piso. Ascensor. Pido 
informes. 654.041.309 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
TRASPASO BAR MESON WILLY 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824 

TREBALL

EMPRESA DE LIMPIEZA en Mataró. 
Necesita responsable de equipo con 
experiencia en abrillantados, máqui-
na fregadora, limpieza de cristales 
y limpiezas en general. Abstenerse 
sin experiencia. 93.757.04.77 Ana 
SE NECESITA SEÑORA española, 
sin cargos. Que sepa cocinar, lim-
piar y cuidar personas mayores. 
Granollers. 649.327.641 
ME OFREZCO cuidado abuelos, niños. 
Persona responsable. 671.219.079
BUSCO CUALQUIER TRABAJO. 
Experiencia mecánico motos y jar-
dinería. 617.134.863
AUXILIAR ADMINISTRACIÓ. 
EMPRESA moda textil, necessita 
incorporar auxiliar administratiu/
va per soport gestió documental als 
departaments de producció. Horari 
9 a 18h. dilluns a dijous i divendres 
de 9 a 15 h. Experiència mínima dos 
anys. Envieu cv: rrhh@masstudio-
design.com 
TIME TO LEARN English en Sant Pol 
y alrededores! Profesora nativa de 
NYC. Licenciada, titulada, excoor-
dinadora Instituto Norteamericano. 
Mas datos: http://about.me/bcnen-
glish Llama 650.557.622 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos los fi nes 
de semana y festivos. Alta en la SS. 
Tlf. 655.226.610 
SE NECESITA COMERCIAL para hos-
telería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Currículum a: mo-
reno@csmhosteleria.com
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 

atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
Económico. 634.869.188 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado gente mayor 631.035.671
CHICA BUSCA TRABAJO: interna, 
interina, por horas. Referencias, 
experiencia. 634.601.103 
BUSCO TRABAJO INTERNA. 

Rerencias. 631.356.270 
CHICA CUIDA MAYORES, niños. 
688.292.601 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado gente mayor 631.035.671
C H I CO  B U S CA  T RA BA J O. 

692.265.549 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, esca-
leras. 632.006.725 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
BUSCO TRABAJO DE cuidado-
ra, limpieza, niñera. Experiencia. 
678.195.745 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 
hogar. Horas. 640.541.814 
ME OFREZCO PARA cuidar mayores 
y canguro. 688.224.510 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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CLASSES

ALEMANY NENS I JOVES 25€/mes 
alemanitosmataro.blogspot.com 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores preci-
os. 657.746.302 /625.508.391 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. Tel. 631.780.607
MUDANZAS, TRANSPORTE nacional 
/ internacional / pequeños recorri-
dos. Ikea, Bricodepot... desde 20 €/
hora. 615.478.539
MASAJES TERAPÉUTICOS . 
662.257.120
PALETA HACE REFORMAS . 
631.271.344
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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PROFESSIONALS

PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA, 
responsabilidad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
CÈDULA D’HABITABILITAT, 
CERTIFICAT energètic, ITE, infor-
mes tècnics. Arquitecte Tècnic 
col·legiat. WhatsApp: 667.722.835, 
també trucades. 
TÈCNIC D’ORDINADORS A domici-
li. 18 anys experiència. PC, MAC, 
portàtils, xarxes. Amb garantia. 
625.885.176 
PALETA EXPERIÈNCIA. ECONÒMIC. 
També pintura. 653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJE RELAJANTE. Novedad. 
Rusa. Sensual, morbosa. En Mataró. 
Particular. 602.659.947 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 
Zona Habana. Ronda Cervantes. 
615.719.971 
MASAJE CALIFORNIANO ERÓTICO 
22 años. 631.129.242 
DÚPLEX 60€. 665.463.891 
NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 
Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 
fetiches. 631.757.543 
LAURA MADURITA. En Mataró. 
Buen cuerpo. Casa particular. 
632.934.458 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 
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El 4 de 8

Serà el 21 de juliol al Parc Central, amb entrades a preu 
de 13 euros

La Raíz serà el concert de 
pagament de Les Santes  

 La primera cita rellevant de la 
temporada pels Capgrossos de 
Mataró per celebrar els 9 anys del 
local de la colla es va presentar 
favorable pels de la camisa 
blau marí. Un 5 de 7 tranquil va 
donar pas al primer castell de 8 
pisos d’enguany: el 4 de 8. Van 
continuar amb un 2 de 7 i afegint 
un 7 de 7 força treballat en quarta 
ronda: una diada plena d’estrenes 
que serveix d’impuls i presa de 
contacte casteller per a la nova 
temporada que fa poc que ha 
començat. 

Per la seva banda, els de la Colla 
Jove de Barcelona van alçar tres 
construccions de la gamma de 
7 (el 4 de 7, 4 de 7a i 3 de 7) i van 
tancar la jornada castellera amb 
un pilar de 5 i dos pilars de 4 pisos.  

11 pilars amb camisa blau marí
Els Capgrossos van optar per alçar 
un pilar de 5 pisos i fi nalitzar la 
diada amb 10 pilars de 4, una bona 
cloenda de l’aniversari del local 
que permet estrenar a diversos 
membres del tronc i, sobretot, dels 
més petits de la colla: la canalla. 
| Laia Mulà

Estrenen el primer 4 de 8 i 
també la torre de 7

Els Capgrossos pugen 
un pis en l'aniversari 
del local

El grup La Raíz

Després de revolucionar el panorama musical estatal l’any passat 
amb la publicació del seu darrer disc ‘Entre poetas y presos’ 
(Propaganda pel Fet! 2016), i una gira plena de concerts amb 
les entrades exhaurides i actuacions als principals festivals de 
l’estat, La Raíz han anunciat el gruix de dates del que serà el 
seu tour més internacional d’aquest 2017: “La Hoguera de los 
Continentes”. Els membres de La Raíz no actuaran sols al Parc 
Central de Mataró; els acompanyaran la rapera argentina Sara 
Hebe i Pirat’s Sound Sistema, un dels principals grups de sound 
system de reggae, ragga i dancehall de Catalunya.

Molt populars

de Cabra o Melendi.
El grup ja té experiència al 

Maresme: va actuar el 2014 al Clap i 
també a La Garrinada d'Argentona.

La Direcció de Cultura ha ar-
ribat a un acord amb l’empresa 
Propaganda pel Fet! per coproduir 
el concert de pagament de la fes-
ta major mataronina, continuant 
d’aquesta manera la relació amb 
empreses privades que ha permès 
programar importants grups musi-
cals dins de la programació de Les 
Santes els darrers anys. | Redacció

   El concert de pagament de Les 
Santes 2017 tindran com a protago-
nistes un dels grups més populars 
dins l’escena mestissa de l’estat, 
els valencians La Raíz. El grup de 
Gandia no estarà sol dalt de l’es-
cenari, sinó que comptarà també 
amb la participació del reggae de 
Pirat’s Sound Sistema i el dancehall 
de Sara Hebe. 

Les entrades surten a un preu 
de 13 euros, molt inferior al que 
tenien els últims concerts de paga-
ment de la Festa Major com Sopa 

 Cedida 

 Capgrossos 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Esperaves notícies relacionades amb 

un projecte i ara pots saber-ne quel-

com. Potser no acaba de ser com 

t'agradaria però abans de dir que no, 

valora-ho i fes una proposta.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pots sentir certs efectes primaverals. 

Si notes que el teu estat emocional 

canvia més del normal, omplir el 

temps de coses que t'agradin, t'aju-

darà a trobar l'equilibri.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Segueixes gaudint d'un any amb ex-

tres i alguns regals. Tot i així, alguna 

cosa que s'estava a punt de complir, 

pot endarrerir-se una mica. Sembla 

que encara no és el moment.

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

Cuida les amistats amb alguna truca-

da de tant en tant, rebràs bona ener-

gia. Et ve de gust viatjar per relaxar-te. 

T'anirà bé un lloc de muntanya, els 

pulmons t'ho agrairan.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

L'economia no et deixa del tot tran-

quil. Papers, gestions, bancs... t'ata-

bala tanta paperassa però per poder 

portar endavant el que desitges, hau-

ràs de fer una inversió.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Mostres interès en una persona que 

ha aparegut a la teva vida i sembla 

que et correspon però sigues sincer, 

potser no vol el mateix que tu. Serà 

bo cultivar l'amistat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si vius en família o comparteixes casa, 

t'agradaria poder viure sol. Aquest pot 

ser un dels teus objectius, a curt o 

llarg termini. Cuida la gola dels canvis 

de temperatura.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Sembla que la maquinària pot do-

nar-te més d'un mal de cap. Revisa 

el que no funcioni prou bé. En l'art 

trobaràs una evasió ideal. Si l'artista 

ets tu, estaràs ben creatiu.

Bessons (21/5 al 21/6)

Has tingut unes setmanes per dedi-

car-te a un tema professional del teu 

interès que hauria d'estar orientat o 

resolt. Si treballes per un altre, pots 

pujar de categoria.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sents el teu instint protector molt 

a flor de pell. Si no ets pare o mare, 

podria ser el moment de pensar-hi. 

Es presentarà l'oportunitat de fer un 

viatge de plaer.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

En els darrers temps el teu cor s'ha 

endurit. Es pot dir que has madurat 

i ja no acceptes segons quin tipus 

de relacions a la teva vida. Tindràs 

alguna ocasió de provar-te.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si vas viure una mala experiència 

sentimental, deixes enrere la por i 

estàs obert a enamorar-te de nou. 

Apropa't al mar, al llac, al riu... sent 

l'energia de l'element aigua.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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
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Fotos de l'exposició

L'ha elaborat el MAC, amb la col·laboració dels alumnes 
de 1r d'ESO de l'Institut que duu el nom de l'arquitecte

Una vídeo guia per conèixer 
l'obra de Puig i Cadafalch  

 Comença una campanya 
de micromecenatge des de la 
plataforma Verkami que espera 
fi nançar les despeses de l’exposició 
de fotografi a de viatges 'Tourist' 
del fotògraf mataroní Òscar 
Fernández. Durant aquesta 
dècada, Fernández ha viatjat per 
països com Nicaragua, Vietnam o 
Grècia. La mostra amb les seves 
millors fotografi es s’inaugurarà 
el pròxim 7 de juliol a la Sala del 
Col·legi d’Aparelladors.

Els mecenes poden aportar en-
tre 5 i 160 euros, amb recompenses 
com un joc de 4 postals, el catà-
leg, una visita guiada per part de 
l'autor i classes sobre fotografi a 
de viatges.

Les imatges més impactants
Fernández combina creativitat i 
tècnica per aconseguir imatges 
impactants on la fi gura humana 
és la protagonista. En les seves 
imatges, procura relacionar l’ésser 
humà amb les seves condicions de 
vida, tot cuidant la composició, 
els colors i la textura. | Laia Mulà

Resum de 10 anys de tasca 
d'Òscar Fernàndez

Micromecenatge per 
l'expo de fotografia 
de viatges 'Tourist'

Un moment de la presentació

A més de la possibilitat de veure els vídeos elaborats pels alum-
nes, la guia inclou un mapa i proposa un recorregut per 11 punts 
significatius en la trajectòria de l'arquitecte. Alguns d'aquests 
indrets de la ciutat són la seva casa natal, la casa Coll i Regàs, el 
Saló de Sessions de l'Ajuntament o la botiga La Confianza. Per fer 
el recorregut amb el quadern i visualitzar els vídeos, cal utilitzar 
l'aplicació gratuïta 'MAC Ajuntament de Mataró'.

Recorregut per 11 punts

Fernández, va presentar el qua-
dern que ha estat editat pel MAC-
Direcció de Cultura i que va dirigit 
a tot tipus de públic i, en especial, 
al familiar. 

Llibret a disposició
El llibret, com explica Fernández, 
estarà a disposició dels ciutadans 
a la seu de la Direcció de Cultura i 
a l'Ofi cina de Turisme de l'Ajunta-
ment i "és un treball que ajudarà a 
difondre qui va ser Puig i Cadafalch 
i la seva obra a Mataró". | Laia Mulà

 El Mataró Art Contemporani 
(MAC) presenta una guia per co-
nèixer l'obra de l'arquitecte, polític 
i historiador mataroní Josep Puig 
i Cadafalch en el marc de l'any 
Puig i Cadafalch, que commemo-
ra el 150è aniversari del seu nai-
xement. Els guions i el rodatge 
de les imatges de vídeo, a les que 
es pot accedir a través de la guia, 
han estat realitzades pels 125 nois 
i noies de 1r d'ESO de l'Institut 
Puig i Cadafalch.

 El regidor de Cultura, Joaquim 

Òscar Fernàndez 

Cedida 
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La presentació del programa 'No puc esperar' Cedida 

    No puc esperar! és el nou pro-
jecte per a ciutadans amb malalties 
infl amatòries intestinals (MII) que 

El projecte No puc esperar! posarà a disposició de les 
persones afectades una targeta per accedir als lavabos

necessiten utilitzar un lavabo ur-
gentment per problemes mèdics 
no contagiosos:  pacients amb la 

S'impliquen en les malalties 
inflamatòries intestinals 

malaltia de Crohn i colitis ulce-
rosa, els pacients ostomitzats o 
colectomitzats o els que han estat 
sotmesos a cirurgia per un càncer 
de recte, entre d’altres. 

La targeta No puc esperar! de 
la que disposaran els malalts els 
facilitarà la localització i accés a 
lavabos per tota la ciutat per mi-
llorar la seva qualitat de vida.

L'ACCU Catalunya emetrà les 
noves targetes gratuïtes i numera-
des NO PUC ESPERAR! perquè els 
pacients les utilitzin. Actualment, 
l’Hospital de Mataró atén uns 350 
pacients amb aquestes patologies, 
la meitat d’aquests pacients no 
tenen del tot els símptomes con-
trolats, i ells serien els principals 
benefi ciaris de la targeta “No puc 
esperar”.| Redacció

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

328.000€

REALMENTE ESPECIAL
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente oportunidad!! 
Frente Parc Central. Magnífi ca vivienda 127m2 con terraza a 
nivel 30m2. Destacan vistas y el impecable estado. Exterior. 
4 dor. Salón 30m2. Gran cocina offi ce. Galería. 2 Baños com-
pl. Acabados alta calidad. Parking + trastero incl.

T

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

71.260€

Ref. 12643 EN EDIFICIO POCOS VECINOS: Piso de 
altura media, exterior en esquina de bloque. Destaca 
por su excelente estadoy su distribución. 2 dormitorios 
(antes 3). Salón comedor ampliado de 22 m2. Cocina de 
amplias medidas impecable. Baño completo y reforma-
do como nuevo. Suelos de gres. A.A con bomba de calor. 
PRECIO DE VERDADERA OPORTUNIDAD!!!! 

288.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PL. CUBA: Sup. 365m2+ despa-
chos. Zona activa y de mucho paso con Ventajas nave industrial 
(fuerza / muelle carga acceso camiones / aparcamiento clien-
tes) y benefi cios ocal semi-comercial (venta al detalle/Excel. Co-
municación). Rectangular. Cualquier actividad. Vestuarios.

T
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"Busquem el clímax nostre i de l'espectador" 
Parlem amb Oriol Farré, pianista de Gossos, grup que finalitza la gira del disc ‘Zenit’ avui al 
Clap (22h) amb el grup ‘My wrong Pleasures’ com a teloners

Música: Laia Mulà

  Aquest és el darrer concert 
de la gira de ‘Zenit’, disc que 
descriviu com el punt àlgid 
de la vostra carrera. Com és 
aquest nou directe del grup?
És més fresc i contundent que les 
últimes gires perquè les cançons 
passen amb agilitat. De fet, els con-
certs d’aquesta gira duren quasi 
2 hores però sovint ens dóna la 
sensació d’haver tocat poca esto-
na perquè el repertori és dinàmic.

Com s’aconsegueix que el re-
pertori sigui fresc i dinàmic?
És difícil saber guiar el nostre clí-
max i el de l’espectador conjunta-
ment i crec que ho hem aconse-
guit de manera fresca i ‘canyera’. 
Suposo que neix de la combinació 
de cançons contundents, temes 
emotius i algunes peces de tota 
la vida. Així passem per aquest 
clímax que permet que l’especta-
dor estigui connectat durant tot 
el concert.

Per què considereu que ‘Zenit’ 
és la culminació de la vostra 

carrera artística?
El disc va lligat amb el cicle de la 
vida. Tots els membres del grup 
tenim al voltant de 40 anys i, si 
fem càlculs sobre l’esperança de 
vida de les persones, ens trobem 
al punt intermedi, on creiem que 
podem expressar el màxim del què 
hem après en aquests 24 anys de 
carrera artística. Des del meu punt 
de vista, ens és fàcil posar tota la 
carn a la graella perquè són molts 
anys i creiem que hem arribat a 
un punt de maduració i plenitud 
de facultats.

D’on ve el títol de ‘Zenit’?
El nom expressa el lloc on hi ha 
el sol, el centre de la vida i de tot. 
Per nosaltres va vinculat amb el 
concepte del disc perquè el zenit 
és el punt culminant de les co-
ses i el clímax de la nostra carrera 
artística.

Quina ha estat la rebuda per 
part del públic del disc?
La resposta sempre és molt posi-
tiva. Els altres discs que hem fet 
eren més introspectius i tranquils i 
aquest, en canvi, mostra les ganes 

que tenim de tocar en escenaris 
grans. Per aquest motiu les can-
çons desprenen més frescor i po-
sitivisme, una sensació de ‘rock 
and roll’ més animat.

Si aquest és el punt culminant 
del grup, què vindrà després?
Les preguntes de futur sempre 
són molt complicades i nosal-
tres no tenim respostes de futur. 
Potser és un defecte que tenim 
els Gossos, però considerem que 
l’important sempre és el present. 
De fet, el futur més immediat que 
ens plantegem és el concert a la 
Sala Clap del divendres 8. Per sort 
o per desgràcia no fem les coses 
pensant en un futur a llarg termini.

Sempre heu funcionat centrats 
en el dia a dia?
Un problema endèmic de la mú-
sica en aquest país és que viure de 
la música és molt complicat. No 
és una bona opció plantejar-se les 
coses a llarg termini perquè, so-
vint, entre disc i disc has de buscar 
com guanyar-te les garrofes. Per 
mi és molt fàcil: viu, gaudeix i qui 
dia passa, anys empeny.

110

La Casa de la Música va 
fer 110 activitats i va arri-
bar a 10.200 usuaris du-
rant el 2016

Els Gossos, en una imatge promocional Cedida
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RELIGIONS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PROCESSÓ DEL 
 PRENDIMENT
 A LES ESCALETES
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 ÚLTIMA SESSIÓ
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 FAMÍLIES I ESCOLA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 JAJAJAZZ
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 TELÓ DE FONS
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 OBRE ELS ULLS
15:30 L’ENTREVISTA

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 VOLTA I VOLTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CARRETERES
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME

21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CONCERT 50 ANIVERSARI 
             Corals infantils de Catalunya
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 PANTALLA OBERTA
 La Setmana Santa a Mataró
9:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 GAUDEIX LA FESTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 FAMÍLIES I ESCOLA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 VOLTA I VOLTA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CONCERT 50 ANIVERSARI 
             Corals infantils de Catalunya
19:30 CREURE AVUI
20:00 PROCESSÓ GENERAL DE  
 DIVENDRES SANT
22:00 TERRA BAIXA
23:30 VOLTA I VOLTA
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 GAUDEIX LA FESTA

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 FAMÍLIES I ESCOLA
19:30 LA BARCA DE L’ANDREU
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PROCESSÓ DEL 
 PRENDIMENT
 A LES ESCALETES
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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L'Hostalera

La fusió de Brodas Bros i Brincadeira i compta amb el 
músic mataroní Ferran Samper entre els seus 9 membres

‘Vibra’: una explosió d’energia 
al Teatre Tívoli  

 L’Hostalera és una comèdia 
italiana que va ser escrita per Carlo 
Goldoni i que es desenvolupa 
al voltant de l’amor, el sexe, 
l’enamorament i els límits existents 
o no entre tots aquests. Pau Carrió 
la dirigeix amb un repartiment de 
set joves actors encapçalat per 
David Verdaguer i Laura Aubert. 

L’espectacle arriba dissabte 
8 d’abril al Teatre Monumental 
sota l’organització de la Direcció 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró.

L’amor, l’atracció i el joc de 
la seducció
Mirandolina és la jove que s’ocupa 
de l’hostal heretat del seu pare. 
Els clients que hi arriben cauen 
rendits als seus peus amb molta 
facilitat fi ns que n’arriba un que 
sembla immune als seus encants. 
Ella es proposa seduir-lo sigui com 
sigui. | Laia Mulà

Pau Carrió versiona el 
clàssic de Carlo Goldoni

Un joc de plaers, 
música i menjar al 
Monumental

Una imatge promocional de l'espectacle

Després d’haver actuat a un gran nombre d’escenaris d’Alemanya, 
Suïssa o Itàlia, entre altres països, els Brodas Bros, la companyia 
internacional de dansa nascuda l’any 2006, torna a Barcelona. Els 
seus espectacles es mouen entre diversos estils de ball: des del 
hiphop, al popping, locking o el break dance. En aquesta ocasió 
oferiran un espectacle més madur sota la direcció de Lluc Fruitós 
(Brodas Bros) i Edison Aguilar (Brincadeira).

Coreografies més madures

de l’ànima, intensa i explosiva. 
Samper és membre de Brincadeira 
des del 2009 i gràcies a aquesta 
companyia de percussionistes la 
música s’ha convertit en el seu 
mitjà de vida.

Entre l’acústica i l’electrònica
Tot i que l’instrument principal 
de l’espectacle és el tambor, tam-
bé s’hi podrà sentir una guitarra 
elèctrica, dues bateries, un hang i 
una veu melòdica que componen 
una banda sonora a cavall entre 
la música acústica i l’electrònica. 
| Redacció

 Les potents coreografi es de la 
companyia de dansa i cultura ur-
bana de cinc membres Brodas 
Bros, s’uneixen amb la música 
plena de ritme de Brincadeira en 
un espectacle que es podrà veure 
al teatre Tívoli de Barcelona en-
tre el 9 i el 17 d’abril. ‘Vibra’ és un 
espectacle de Brincabros ple de 
poesia i energia que parla sobre 
les connexions.

Un dels membres de Brincadeira 
que participa en l’espectacle, el 
mataroní Ferran Samper, comenta 
que de la fusió de les dues com-
panyies en neix música que surt 

Bito Cels 

 Cedida 
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"El millor és el bon ambient que es respira" 
Parlem amb Sevi, director de l'International Dub Gathering, el festival que programa el 
millor de l'escena dub europea per Setmana Santa a Illa Fantasia

Música: Cugat Comas

  Els dies 14, 15 i 16 d'abril, Illa 
Fantasia serà la capital del Dub 
europeu. No és pas una frase exa-
gerada. Per segon any consecutiu 
el parc aquàtic és l'escenari d'un 
esdeveniment d'abast internaci-
onal que compta amb tres dies de 
programació completa, diürna i 
nocturna, amb concerts, xerrades, 
mercat i altres. Una setmana abans 
que els sound systems envaeixin el 
parc que comparteixen Premià de 
Dalt i Vilassar de Dalt parlem amb 
Sevi, el director de l'International 
Dub Gathering. 

Com definiries l'International 
Dub Gathering per a algú que 
no conegui què és?
És un festival i punt de trobada de 
sound systems, productors, can-
tants i selectors de tot el planeta 
durant tres dies. Ens reunim amb 
una programació que supera els 
100 artistes i que també hi ha ac-
tivitats pels nens o conferències. 
Tres jornades completes.

És l'esdeveniment de dub més 

important del país?
No m’agrada dir que és el més im-
portant. Per a nosaltres és igual 
d'important un festival amb 7.000 
persones com el nostre que un 
sound system en un poble petit 
que congrega una dotzena de per-
sones. Sí que és l'esdeveniment 
amb més assistència de públic. 

Per què Illa Fantasia?
I per què no? És un lloc agradable 
amb un entorn maco ideal per a 
tota la jornada de dia. Premià i 
Vilassar de Dalt ofereixen allot-
jament per la molta gent que ve 
de fora, tenim el tren a prop. No 
estem a Barcelona però estem a 
prop. I sobretot hi ha distància 
amb els veïns, cosa necessària 
pels decibels que emetem. L’any 
passat va anar molt bé i l'endemà 
d'acabar ja pensàvem en aquest 
any. És una mica "marciano" tot 
plegat. Però ho fem. Un festival en 
un parc aquàtic és genial!

Quines novetats presenteu 
aquest any?
Hi ha dos escenaris nous, un de-
dicat al ragga dub i un altre al 

digital i  tenim una programació 
molt extensa, amb gent com Mad 
Professor o el nou espectacle de 
Fermin Mugurza i Chalart 58. Però 
més enllà de noms hi ha coses que 
no es poden veure en altres anys 
com un meeting entre dos sound 
systems amb 40 anys d’experièn-
cia. En general tota la programació 
és de molt nivell.

Són dos festivals en un?
A la pràctica sí, tot i que òbvia-
ment es pot tenir l'abonament 
complet. Obrim de 12 h a 21.30 
h amb xerrades, tallers, mercat, 
activitats, concerts. I després hi 
ha la sessió nocturna. 

Què diries a algú perquè s'in-
teressés pel Dub i el festival?
Li diria que el Dub està en tots els 
estils musicals, és un tractament 
més del so produït amb efectes, 
mescles i delays. Els animaria a 
venir dient que ens ajuntem gent 
maca en un espai, amb ganes de 
passar-ho bé, en família, durant 
tres dies. El bon ambient que es 
respira és el millor de l’Internati-
onal Dub Gathering. 

110

La Casa de la Música va 
fer 110 activitats i va arri-
bar a 10.200 usuaris du-
rant el 2016

La primera edició a l'Illa Fantasia de l'International Dub Gathering Cedida 
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Els Ajuntaments d'Argentona, Cabrera, Dosrius i Òrrius Cedides

Els quatre municipis avancen en el projecte comú de desenvolupament econòmic i 
projectes mancomunats

Argentona, Cabrera, Dosrius i Òrrius busquen una 
marca conjunta 

 Argentona, Cabrera, Dosrius i 
Òrrius segueixen avançant en els 
treballs per un pla director comú i 
una estratègia de tots quatre mu-
nicipis. El tema no és nou, ja que 
hi ha un conveni marc signat l’any 
2011 per al foment de l’ocupa-
ció, però divendres es van reunir 
els alcaldes i regidors de promo-
ció econòmica dels quatre ajun-
taments per intentar enfortir la 

coordinació, així com la d'impulsar 
una imatge conjunta de marca que 
identifi qui el treball i sinergies que 
els quatre municipis duen a terme 
al territori per al desenvolupament 
econòmic local. Els municipis de 
la Riera d’Argentona s’emplacen 
doncs a seguir buscant un progrés 
econòmic comú.

La reunió va servir per defi nir 
les quotes de participació de cada 

Ajuntament i per consensuar al-
guns dels trets mínims que hau-
ria d'incorporar aquesta futura 
marca. El Pla Director planteja un 
calendari d'acció de quatre anys i 
pretén implicar els agents econò-
mics del territori: administracions, 
comerços, empreses i entitats, amb 
l'objectiu de dissenyar projectes 
col·laboratius i mancomunats amb 
fi nançament supramunicipal. | Red

Adreça web del banner invertit:

https://facebook.com/Sushi-ya-...582/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

INSPECCIÓN

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
AINHOA PLANAS

concursos
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Ginger & The Grumpy Groove, concert al Celler 
Castellví, dins del cicle musical 'A la vora del Jazz'. 
Blues, jazz i soul amb orgue, bateria, guitarra i la ma-
gistral veu de Carry Lewis, tot això i una copa de vi.

Trobada d'entitats de lleure, a la nova pista co-
berta del Poliesportiu Eusebi Millan. Va aplegar a 
tots els esplais i agrupaments d'escoles de la ciutat 
per donar-les a conèixer i fer activitats conjuntes.

La Passió, en directe per part dels Armats de Mataró, 
a l'hort del rector de Santa Maria. La representació 
escenifi ca els últims dies de Jesús de Natzaret, és un 
dels actes previs a la Setmana Santa.

Diada castellera, al local dels Capgrossos acompa-
nyats de la Colla Jove de Barcelona. La primera ac-
tuació de la temporada va omplir de gent els Jardins 
de l'Antic Escorxador.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Capgrossos 
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Edició de l'any passat de la Mostra Els actors de l'obra Daniel Ferrer 

 Demà dissabte se celebra la se-
gona edició de la Mostra d'en-
titats d'Argentona, per mostrar 
la feina que el teixit associatiu 
argentoní duu a terme durant 
l'any. La jornada comptarà amb 
la participació d'una quarantena 
d'associacions i entitats locals de 
diversos àmbits que instal·laran 
al llarg de la Plaça Nova, el car-
rer Gran, Can Doro i Cal Guardià 
un estand per promocionar i fer 
difusió de la seva organització i 
les activitats que duen a terme. A 

 La Sala acull la comèdia 'Sota 
Teràpia' en la que tres parelles 
són convidades a participar en 
una particular i relaxada sessió 
de teràpia: un intercanvi d’expe-
riències personals, de desitjos, de 
somnis i frustracions. Però hi ha 
algú que és absent en aquest ex-
periment. La sessió, aquest cop, es 
desenvoluparà sense la tutela de la 
professional: la portaran a terme 
els mateixos pacients i mostraran 
les vergonyes amb prou feines per-
ceptibles de la quotidianitat. | A.C

Dissabte, matí i tarda, segona edició de l'esdeveniment a 
diferents espais del centre de la vila

Aquest divendres, nova 
obra teatral 

més, s'han programat exhibicions 
i actuacions a Cal Guardià, en el 
cas de les entitats culturals, i a la 
Plaça Nova, en el cas dels clubs i 
entitats esportives.

L'horari de la Mostra d'Entitats 
serà d'11 del matí i a 2 del migdia 
i de 5 a 8 de la tarda.  La II Mostra 
d'Entitats d'Argentona té la pre-
tensió de fomentar la visibilitat i 
la tasca del teixit associatiu local 
i s'inclou en el pla de dinamitza-
ció associativa. Una desfi lada de 
gossos és l'acte més destacat.  | A.C

La Mostra d'Entitats, aparador de 
la feina de les associacions

Riallades garantides a 
La Sala amb la comèdia 
Sota Teràpia 

Cedida 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5821 MATARÓ - VALLVERIC: Nau 
industrial en venda o lloguer de 
2.128m2 dividits en 3 plantes. Totes 
les instal·lacions al dia i ofi cines to-
talment instal·lades. Pont grua i as-
censor entre les plantes.

Ref. 5832.
MATARÓ: Es-
p e c t a c u l a r 
àtic dúplex!!. 
Al costat de 
la Plaça de 
Cuba. Té 5 Ha-
bitacions. Tot 
exterior! Està 
orientat al 
mar, sol tot el 

dia. Terrassa de 40m2. Inclou plaça 
d'aparcament i traster. 

BUSQUEM 

CASES
EN VENDA 

PER A 

CLIENTS
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Ref. 2586: Centro: Vivienda para entrar 
a vivir, comunidad reducida. 2 hab, 1 
baño, cocina indep. Galería, calefac-
ción, salón comedor, balcón. No dudes 
en visitarlo, oportunidad!! 147.000€

Ref. 2582: Centro: En edificio con ascen-
sor y para entrar a vivir. 4 hab. (2 dobles), 
1 baño, cocina office indep., amplio sa-
lón comedor balcón, calefacción.  Para 
entrar a vivir, oportunidad!!! 170.000€

Ref. 2580: Molinos: Edifi cio con ascensor 
y para entrar a vivir, 4 hab. (3 dobles), sa-
lón comedor balcón, cocina indep con 
galería anexa, 1 baño. Zona con todos los 
servicio, junto zona verde. 130.000€

JUNTO PARQUE CENTRAL

Ref. 2567: Cerdañola: En comunidad redu-
cida y de grandes dimensiones. 3 hab.(2 
dobles), 1 baño, cocina off. indep., gale-
ría, amplio salón comedor, balcón, suelos 
de gres.  Exterior y soledo. 127.000€

JUNTO ESTACIÓN Y CENTRO

Ref. 2550: Centro: Apartamento en casco 
antiguo y comunidad reducida. 1hab., 1 
baño, cocina integrada en el  salón co-
medor, aire acond, parket.Con ascensor 
y en calle peatonal.  170.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2556: Rocafonda: Primero de altura 
reformado íntegramente. 3 hab. (2 do-
bles), 1 baño, cocina indep., galería, 
amplio salón comedor, balcón. Exterior, 
soleado y en zona tranquila. 97.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO

Ref. 2553: Cerdañola: Primer piso de al-
tura para entrar a vivir. 3 hab., 1 baño, 
cocina indep., galería, salón comedor 
con salida a balcón. Exterior, soleado y 
lo mejor su precio, visitelo!!!  77.000€

ZONA EL SORRALL

DE GRANDES DIMENSIONESZONA DEL SORRALL

Ref. 2581: Camí de la Serra: Comunidad 
reducida, ascensor. 2 hab., 1 baño, co-
cina semi-indep, amplio salón comedor, 
balcón, suelos  gres.  Exterior y vistas des-
pejadas. Trastero incluido. 145.000€

EN ZONA INMEJORABLE

Ref. 2584: Havana: Vivienda de 95m2, 
orientada a mar, 4 hab., 1 baño, cocina 
indep actualizada, galería, salón comedor 
con chimenea y balcón. Exterior y muy 
luminoso, zona privilegiada.  150.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2560: Centro - Eixample: Vivienda refor-
mada con ascensor, y balcón tipo terraza  
16m2. 3hab, 1 baños, cocina indep.,  am-
plio salón comedor.  Exterior 100% y vistas 
a mar y ciudad.  186.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO

Ref. 2572: Cerdañola: Piso en comunidad 
reducida. 3 hab., 1 baño, cocina indep., 
galería, amplio salón comedor balcón, 
suelos de gres. En calle peatonal, tranqui-
la y con todos los servicios. 66.000€

IDEAL PRIMERA VIVIENDA

Ref. 2585: Eixample: Vivienda grandes 
dimensiones. 3 hab. (2 dobles), 1 baño 
nuevo, cocina indep. con galería, salón 
com., balcón exterior. Vistas despejadas 
y zona muy tranquila. 147.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

T 93 536 33 74 
 info@immo-nova.esinfo@immo-nova.esinfo@immo-nova.es

www.immo-nova.es
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Un moment de la primera edició de la Nit de les Lletres La línia 1 de RodaliesACN  Cedida 

  Després de l’èxit de la primera edi-
ció celebrada a Mataró, Òmnium 
Maresme aposta per la continu-
ïtat de l’acte organitzant la IIa 
Nit de les Lletres 
Maresmenques 
a Vilassar de Mar 
amb l’objectiu de 
reivindicar la lite-
ratura comarcal. 
La Nit proposa-
rà un viatge pel 
Maresme desco-
brint autors i ini-
ciatives literàries representatives 
de la riquesa de les lletres  la zona i 
se celebrarà a l'Espai Cultural Can 
Bisa el divendres 7 d'abril al vespre.

Els periodistes Mireia Llonch i 
Guillem Roset seran els encarre-
gats de conduir l’acte amb l’acom-
panyament musical de la formació 
Bernat Casares Trio. A més, la Nit 
compta amb la col·laboració del 
Tecnocampus Mataró-Maresme, 
un suport basat en el compromís 
per la cultura que facilitarà la co-
bertura de l’acte.

Més de 50 publicacions
Amb la voluntat d’impulsar el 
coneixement dels autors locals, 
Òmnium ha editat una llista amb 
les novetats dels últims anys 

La novel·la negra, o l'obra de Palau i Fabre seran alguns 
dels temes entorn els quals tindrà lloc l'acte 

Vilassar de Mar acull avui la II Nit de 

les Lletres Maresmenques 

El sinistre provoca retards 
durant tota la jornada

Atropellament mortal 
entre Mataró i 
Llavaneres

publicades en català per escrip-
tors vinculats al Maresme.

Les publicacions des de Sant 
Jordi de l’any passat superen els 

50 títols en les ca-
tegories de fi cció, 
no fi cció, poesia i 
infantil i juvenil. 
La llista seguirà 
oberta els prò-
xims dies perquè 
aquells escriptors 
que no hi constin 
puguin posar-se 

en contacte amb l’entitat.

L'obra de Palau i Fabre
La Nit recordarà l’obra de Palau 
i Fabre en l’any del centenari del 
seu naixement convidant Manel 
Guerrero, designat comissari de 
l’Any Palau i Fabre. L'acte se cen-
trarà també en la novel·la negra 
de la mà de l'escriptor i direc-
tor Sebastià Bennassar i comp-
tarà amb l'escriptora Tina Vallès, 
guanyadora del premi Anagrama 
d'aquest any amb 'La memòria 
de l'arbre'.

A més, es destinarà un espai als 
infants parlant del treball escolar 
per incentivar la lectura dels més 
joves amb l'escola La Roureda de 
Tordera com a exemple.

  Un atropellament mortal en-
tre les estacions de Mataró i Sant 
Andreu de Llavaneres pels voltants 
de les 10.40 hores de diumenge va 
obligar a tallar la circulació i a ges-
tionar un servei alternatiu per car-
retera entre la capital del Maresme 
i Arenys de Mar. Els viatgers del 
tren que es va veure implicat en 
l’atropellament (l’Hospitalet de 
Llobregat 09.36 hores-Blanes 11.14 
hores), van ser transbordats amb 
un altre tren mitjançant passarel-
les d’intercomunicació.

A partir de les 11.10 hores, els 
Mossos d’Esquadra van ordenar 
el tall de la circulació per les dues 
vies al tram Mataró-Sant Andreu 
de Llavaneres. Un cop el jutge fo-
rense va ordenar l’aixecament del 
cadàver es va restablir la circulació.

Progressivament els combois de 
l'R1 van poder anar recuperant les 
freqüències i horaris habituals,

2

És la segona edició 
de l'acte que promou 
Òmnium després de 
l'èxit de lany passat

20

De resultes del tall 
de circulació es van 
acumular retard d'una 
mitjana de 20 minuts 
durant tota la jornada
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La mosca blanca en figueres de moro de la comarca L'obra 'Zona Franca'Cedida  Cedida 

Enjardinament de l'antiga Policia  Cedida 

  La mosca blanca preocupa. 
Aquest és un dels noms amb el 
que es coneix l’insecte que ataca 
les fi gueres de moro i que l’estiu 
passat ja va generar alarma en al-
guns municipis. Altres noms que 
se li han donat són caparreta ver-
mella o cotxinilla, tot i que el de 
mosca blanca és el més comú, ja 
que les plantes atacades queden 
tintades d’aquest color. La mosca 
blanca no és nociva per a la salut 
de les persones però sí que genera 
moltes molèsties entre els veïns 
que les tenen a prop.

Per avaluar el grau d'extensió 
de l'insecte a la comarca i posar 
en comú diferents estratègies per 
combatre'l, el Consell Comarcal ha 
convocat tècnics i responsables 

El Consell Comarcal ajuda els ajuntaments a combatre 
aquest insecte que ataca les figueres de moro

Preocupació per la plaga de 
mosca blanca

  El dissabte 8 d’abril al vespre la 
Sala Roser Carrau de Vilassar de 
Mar es transformarà en un esce-
nari de teatre per mostrar l’obra 
‘Zona Franca’, un espectacle de 
David Desola. L’espectacle està 
escenifi cat pel grup de teatre Casal 
Corpus, una companyia amateur 
del barri de Gràcia de Barcelona.

Sota la direcció de la mataronina 
Gemma Mozas i en Marc Pineda, 
els dos personatges es trobaran en 
un mateix espai per donar veu a 
una societat en què el treball és 
un bé al qual tothom s’aferra com 
si fos un tresor. En el magatzem B 
en Nin (Marc Ortiz) comença una 
nova etapa i el senyor Mañé (Jordi 
Costa) en tanca una altra. Potser 
tot és una mentida....

El Grup del Casal Corpus 
exposa a Vilassar

L'obsessió pel treball 
protagonitza ‘Zona 
Franca’

polítics municipals per a una ses-
sió tècnica específi ca.

La figuera de moro
Originària d'Amèrica, la fi guera 
de moro és una planta invasora 
que s'ha estès ràpidament per la 
mediterrània i hi és molt present al 
Maresme. De fet, està considerada 
com una de les espècies invasores 
més nocives d'Europa. En aquest 
sentit, l'atac de la mosca blanca 
ajuda a controlar l'expansió del 
cactus. El problema rau quan les 
fi gueres de moro afectades per la 
plaga es troben a la vora de nuclis 
poblats i els insectes comencen a 
envair les cases dels veïns. És el 
que a l'estiu passat va passar en 
alguns municipis maresmencs. 

Comença l’enjardinament de 
l’antiga seu de la Policia

  Un cop rehabilitada i restaura-
da la façana de l'Escola Nàutica, 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar 
ha començat la fase d’enjardina-
ment de l'espai que fi ns al 2011 
havia estat la seu de la Policia Local 
del municipi maresmenc. El ter-
reny, qualifi cat d’espai verd públic, 
comptarà amb una fi la d'arbres 
fruiters, així com amb una pèrgola 

de fusta que quedarà tapada per 
una planta enfi ladissa.

Neil Forest
L'encarregat de l'enjardinament va 
a càrrec del biòleg i veí de Vilassar 
Neil Forrest, el qual va ser l'artífex 
del jardí de la Biblioteca Municipal 
i que ha enjardinat altres espais 
verds del municipi.
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Renfe (Ref. 227117) 110 m2 Pis de 4 ha-
bitacions, 3 dobles i 2 banys al cos-

tat de l’estació de tren. Pis totalment re-
format. Balcó de 15m2. 

191.000€ 

PERAMÀS (REF.: 224627)
Planta baixa amb pati, 5hab., 2 banys, 

cuida offi ce, saló menjador,
i pati de 30 m2.

110.000€ 

CIRERA. Planta baixa independent amb 
pati i terrassa. 100m2, menjador de 

22m2, 3 hab, cuina ind, bany complet 
amb plat de dutxa i petit traster. Situat en 

avinguda principal del barri. 
149.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 223913). Pis 
de 70m2, 3 habitacions, menjador, cuina, 

bany i galeria - safareig. Per entrar a 
viure! Molt assolellat.

56.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Primera Linea de Mar 
(Ref. 222880) 190m2. Pis de 5 habi-

tacions i 3 banys  a primera linea de 
mar amb parquing a la mateixa fi nca.  

270.000€ 

PLÇ. GRANOLLERS - VIA EUROPA (REF.: 
227893) Pis seminou de 115m2, 2ascen-
sors, consta de 4 hab., 2 banys, cuina 

offi ce. Bones vistes i exterior.

239.990€ 

CIRERA. Pis ampli i lluminós. 90m2, 
menjador de 25m2, balcó amb bones 

vistes, 4 hab, bany, cuina ind i safareig. 
Calefacció a tot el pis. Per entrar a viure.

88.000€

CERDANYOLA SUR (Ref.: 225108). Pis 
de 90m² amb ascensor, 3 habitacions, 

menjador, cuina, bany i galeria - safareig. 
Balconada amb vistes! Reformat!

109.000€
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Jordi Arderiu al Centre Atlètic Laietània Laia Mulà

Jordi Arderiu,   
passió pels esports

Laia Mulà

 “Fer esport al voltant de la natura és únic” confessa 
el nou president del Centre Atlètic Laietània, el qual 
va prendre el càrrec al mes de març. Implicat en l’en-
titat des de fa uns 12 anys i ferm amant dels esports, 
Jordi Arderiu va ser escollit president d’amb prop 
del 75% dels vots dels socis del centre i confessa que 
dedica totes les hores que pot al club i a fer esport, 
elements que centren el seu temps d’oci. Tot i això, 
reconeix que hi voldria dedicar encara més temps.  

La il·lusió, energia i les ganes de treballar són el 
principal motor del nou president dins el club que 
es proposa “complir amb la campanya que vam 
promoure”. Entre els propòsits de la nova direcció 
del centre pels pròxims sis anys de mandat, Arderiu 
destaca la voluntat de potenciar l’escola d’atletisme, 
un dels grans eixos del Laietània, així com augmentar 
el nombre de pistes de pàdel i potenciar l’escola de 
tennis. En defi nitiva, “volem fer créixer aquest club” 
que ara compta amb més de 1.950 socis.

La voluntat de la candidatura sota el lema ‘El futur 
a les teves mans’ és la de “donar l’oportunitat al soci 
de participar activament” en les decisions del centre. 
Per a impulsar el projecte que va rebre 434 vots dels 
socis (amb un 38% de la participació) Arderiu expli-
ca que compta amb un equip de treball proper amb 
el qual confi a plenament per tirar endavant el club.

El Laietània és un club amb 92 anys d’història que 
participa anualment en l’organització d’esdeveni-
ments esportius de Mataró molt rellevants com la 
Cursa Popular de Les Santes o la de l’11 de setembre. 
Segons  Arderiu, el club exerceix un paper rellevant 
a la ciutat en el sector dels esports i vol continuar 
contribuint a fomentar l'esport a Mataró. 

Inquietud per tots els esports

Arderiu confessa ser un apassionat de tot tipus d’esports, 
des del “motociclisme, l’automobilisme o el pàdel”, passant 
pel futbol, l’atletisme, el bàsquet i moltes altres disciplines. 
Ara té un repte clar i molt immediat: fer pujar el club del 
qual n’és president “augmentant el nombre de socis” a 
través de la millora de les instal·lacions del complex esportiu 
i la incorporació de noves pistes. També comenta que vol 
continuar donant un pes especial a l'escola d'Atletisme 
perquè és un dels pilars fonamentals del club.  

APUNTS

Defineix-te: treballador, humil i amic dels amics

Un esportista: Lionel Messi, Fernando Alonso, Marc 

Márquez, Àlex Crivillé i molts més.

Un llibre: L’Església del mar, d’Ildefonso Falcones

Una pel·lícula: ‘Mai tornis enrere’ de Jack Reacher

Un viatge: Jordània

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

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

T. 937 965 148
5365

 399.000€
REF. 01246 ZONA LA CORNISA, 
ESPECTACULAR CASA de 380 
m2 seminueva, con 700m2 de 
terreno, 5 hab. (2 de ellas suite), 
3 baños completos y 1 aseo, co-
cina de 22m2  con isla, salón de 
50m2, 2 terrzas solárium, PK para 
5 coches y local de 150m2.  ¡NO 
DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

86.000€
REF. 4462 Z. CERDANYOLA, Piso totalmen-
te reformado, 3 hab. 2 dobles, cocina offi  -
ce lacada, galería, baño con ducha, salón 
comedor 22m2 con balcón exterior, vistas 
espectaculares a montaña. OPORTUNIDAD. 

T

249.000€
REF. 1409 Z. PARQUE CENTRAL, Excelente 
piso reformado de 120m2 con ascensor, 
4 hab. (2 dobles), 2 baños completos con 
ducha, cocina offi  ce y galería anexa, salón 
comedor con balcón exterior y vistas al 
parque, a.a. con bomba de calor.

 

T

128.000€
REF. 5125 ZONA CIRERA, Casa para re-
formar a su gusto, actualmente 2 vivien-
das independientes de 2 hab. terraza de 
30m2, sótano de 20m2. OCASIÓN PRECIO.

T

210.000€
REF. 5129 CIRERA, OPORTUNIDAD 
INVERSORES, casa de cuerpo actual-
mente superfi cie de 95m2, y terraza de 
95m2, 3 hab. 2 dobles, baño completo 
con ducha, cocina formica, patio de 8m2.

T

                                  PVP A CONSULTAR
REF. 4448 Z. PUIG I CADAFACH, OBRA NUEVA, 2 dúplex, bajo 
con  3 habitaciones, cocina offi  ce 2 baños y jardín 60m2, 1º  
con 2 terrazas, 3 habitaciones más estudio, 2 baños. NO DUDE 
EN VERLO, LLÁMENOS!

T

70.000€
REF. 3196 ROCAFONDA, Piso ECONOMICO, 
recién pintado y puerta exterior blindada 
nueva, 3 hab. 1 doble, baño completo con 
ducha, cocina con galería anexa, balcón 
exterior, sin ascensor.  OPORTUNIDAD.

T

159.000€
REF. 4461 Z.  RDA. EXTERIOR, Piso en 
exclusiva para nuestros clientes, semi-
reformado con vistas a montaña, 4 hab. 
2 dobles,  baño completo con ducha y 
aseo, cocina offi  ce y galería, ascensor.

T

OBRA NUEVA 
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Pis en exclusiva de 55m², 3 habit, 1 bany complet, cuina office, saló menj 18m², bal-
có orientat a mar, tanc.alumini, ascensor, Ideal per reformar al seu gust!    T151148

Peramàs 110.740€

Duplex de 68m², 2 habit. (1 doble amb armari enc.), 1 bany complet ,1 servei, cuina 
americana, saló menj. 18m², balcó, aa/cc, alumini, traster, Tsa de 12m²!  T151132 

Centre 196.192€

Casa reformada ben comunicada 120m², 4 habit. (1 suite), 2 banys, 1 lavabo, cuina 
office, saló 18m², aa / cc, garatge, pati de 8m², 2 terrasses de 20m²!!             T250242

Cirera 207.900€

Àtic 60m², molt lluminós. Menjador 21 m², cuina disseny, 2 habit.,1 bany, par-
quet, 3 splits aire fred i calor,traster + Parking. Tssa de 29 m²!!           T151168

Havana 218.000€

Pis 12 anys, pocs veïns, lluminós en exclusiva, 97m², 3 habit. (1 suite),2 banys, 
cuina offi ce, saló 30m², aa/cc,, alumini, parquet, ascensor, Tssa 10m²!!   T151137

Centre 233.310€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comMÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
Casa 4 vents 140 m², 3 habit, 1 bany, bany aux, cuina off, saló menj., llar de foc, gale-
ria, tssa, calef., garatge, traster 40m², Jardí 560m², espectaculars vistes!!  T250218

Can Vilardell 370.000€

550€

1.100€

900€

600€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

T110482 Mataró. Parc Central. Pis sense mobles de 78m², 3 habit (1 suite), 2 banys 
complets, cuina offi ce, saló menjador 20m² ambbalcó, aa/cc, tancaments d’alumini, 
ascensor, pàrquing inclòs. Vivenda familiar, funcional i molt lluminosa!!         850€/Mes

T110358 Arenys de Mar. Primera línea de mar. Magnífi c pis de 98m² de superfi cie i 
totalment equipat i moblat, disposa de 3 habitacions, 2 banys complets, cuina inde-
pendent, terrassa i ascensor. Zona comunitària amb piscina i zona esportiva!! Està 
situat a 100 metres de la platja !!!                                                       1.500€/Mes

T202558 Argentona. Casa a 4 vents, acabats 1ª qualitat, de 379m², té 6 habitacions (1 
suite), 3 banys, cuina equipada amb electrodomèstics, saló menjador amb llar de foc, 
terrassa, aa / cc, tancaments d’alumini, terres de marbre, garatge per a 3 cotxes, banye-
ra d’hidromassatge, espectacular jardí. Disponibilitat al maig!!!                  1.500€/Mes

T110134 Sant Andreu de Llavaneres. Pis reformat de 50m² de superfície, disposa de 2 
habitacions, 1 bany, cuina offi ce, balcó, terres de parquet, fusteria d’alumini, pàrquing, 
moblat i molt assolellat !! ‘Impressionant zona comunitària amb piscina, pistes de ten-
nis i zona infantil!!                                                                                                1.600€/Mes

T202117 Canyamars. Casa de construcció moderna, de 260m² de superfície, dispone-
de 5 habitacions + estudi de 60m², 3 banys, cuina offi ce, ampli saló menjador, dues 
terrasses de 75m² i 20m², calefacció, plaques solars, pàrquing per a dos cotxe, terreny 
de 1475m²! Disponible març 15 !!!                                                                  1.600€/Mes

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en zona residencial de 180m², 4 habitacions (suite), 
2 banys complets + 1 de servei, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, calefacció, 
tancaments d’alumini, terrassa de 20m², garatge per a dos cotxes, traster, espectacular 
jardí de 210m² amb barbacoa d’obra!!!                                                                 1.650€/Mes

T202763 Vilassar de Mar. Casa poble de 214m², 5 habitac. (4 dobles), 2 banys com-
plets + 1 de servei, cuina offi ce 30m² amb rebost, salóncomedor amb sortida a balcó 
amb vistes a mar, aa / cc, tancaments d’alumini, dues terrasses de 15m² i 10m², pati, 
garatge per a dos cotxes. Mobles opcionals, Vingui a informar-se !!!!            1.700€/Mes

T110379 Sant Vicenç de Montalt. Excel·lent planta baixa reformada i moblada amb 
120 m² de superfície, 3 habitacions, 2 banys, cuina offi ce totalment equipada, saló 
menjador ampli i lluminós amb sortida a preciosa terrassa, fi nestres d’alumini, pàr-
quing i magnífi ca zona comunitària amb piscina !!!!                                    3.000€/Mes

T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis tot reformat de 120m², 4 habitacions (1 suite), 
3 banys complets, cuina offi ce, saló menjador amb terrassa de 25m², galeria, aa/cc, 
terres de parquet, tancaments d’alumini, dues plaçes de pàrquing, magnífi ca zona 
comunitària amb piscina i zona infantil!!                                                     3.000€/Mes 

T202765 Arenys de Mar. Casa totalment moblada i equipada molt a prop del poble de 
530m², 8 habitacions, 4 banys, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, terrassa 
de 100m² amb vistes a mar, calefacció, traster, garatge, Magnifi ca zona ajardinada 
de 1.000m² amb porxada, barbacoa i piscina!! Ideal dues families!!!      3.500€/Mes

T302926 Mataró. Centre. Local de 80m² amb magatzem de 35m², 1 bany, persiana 
elèctrica, Ideal per a serveis o despatx !!!                                                          400€/Mes 

T302948 Mataró. Cirera. Local comercial de 83m2 de superfície, 2 banys, 3 metres 
d’altura, aa / cc, Ideal comerç, serveis...!!!!                                                      550€/Mes

T302957 Mataró.Centre. Ofi cina en primera planta tipus loft de 108m², 1 bany com-
plet, cuina offi ce amb electrodomèstics, saló menjador. Vina a veure-la!!!   600€/Mes

T302954 Mataró.Centre. Local en planta baixa al costat de la Plaça de les Tereses, 
de 85m2, 1 bany, aire condicionat, terres de parquet, actualment botiga de roba amb 
emprovadors i magatzem. A punt per entrar!!                                                     650€/Mes

T302950 Mataró. Centre. Local planta baixa al costat Plaça de Cuba, 60 m2, 1 bany, 
gran aparador, porta de vidre, persiana elèctrica, Ven a informar-se !!!!         650€/Mes

T302949 Mataró. Pla d’en Boet. Local a peu de carrer de 170m2, 1 bany, aa / cc, 
tancaments d’alumini, portes corredisses. Vingui a informar-se !!!!          1.000€/Mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Duplex de 68m², 2 habit. (1 doble amb armari enc.), 1 bany complet ,1 servei, cuina 
americana, saló menj. 18m², balcó, aa/cc, alumini, traster, Tsa de 12m²!  T151132 

196.192€

Àtic 60m², molt lluminós. Menjador 21 m², cuina disseny, 2 habit.,1 bany, par-
quet, 3 splits aire fred i calor,traster + Parking. Tssa de 29 m²!!           T151168

218.000€

Casa 4 vents 140 m², 3 habit, 1 bany, bany aux, cuina off, saló menj., llar de foc, gale-
ria, tssa, calef., garatge, traster 40m², Jardí 560m², espectaculars vistes!!  T250218

370.000€

Local de 90m² más pa-
tio de 60m², suelos de 
parquet, Ideal despacho, 
empresa de servicios, etc 
!! !  T301334

Cen� e550€

Pis de 78m², 1 habit, 
1 bany complet, cuina 
offi ce, el menjador llu-
minós, tancam. exteriors 
d’alumini, ascensor, tot 
reformat, disponible a 
l’abril!!  T110304

Cen� e600€

Pis de 100m², 4 hab., 2 
banys, cuina offi., elec-
trod., Saló menjador, ga-
leria, calefacció., Tanca-
ments alumini, ascensor, 
pàrquing, moblat. Entrar 
a viure !!!!!  T106772

P� c Cen� al950€

Planta baixa refor. 120m², 
4 habit. (1 doble), 1 bany 
complet, 1 servei, cuina, 
galeria, menjador, 2 pa-
tis 60m² i 55m², aa / cc, 
tanc. alumini, totalment 
moblat !! T110480

Vilass�  M� 1.100€
Espectacular casa tota 
moblada 350m², 7 habit.
(1 suite 30m² vestidor), 5 
baños. cocina offi ce elec-
trodom, salón com. 47m², 
chimenea, aa/cc, garaje 
20m², sala polival. 35m², 
Jardín, piscina!   T202760

 St.V. M� talt2.600€

Centre726€

Ofi cina en primera 
planta tipus loft de 
108m², 1 bany com-
plet, cuina offi ce amb 
electrodomèstics, saló 
menjador. Pis ideal per 
a joves!!  T110471

 Via E� � a
Pis cant. de 98m², 4 ha-
bit. armaris enc., 2 banys 
compl, cuina office, saló 
menj., 25m², calef., tan-
caments d’alumini, terres 
gres, 2 balcons, galeria i 
ascensor. Molt assolellat 
!!!  T105692

900€

Pis 70m², de 2 habit., 
1 Bany compl, cuina 
tancada, saló menjador 
amb balcó, galeria, aa/
cc, tancam. d’alumini, 
molt assolellat, disponi-
ble al maig!!   T110487

P� amàs600€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

399.000 €

MATARÓ - Zona Marítima R 18521

Magnífi c pis 1ª línia platja, vistes immillora-
bles, grans dimensions. Ascensor, pàrq.opc.

Quota: 1.475€/mes

133.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 18407

Pis refor., 3 hab (abans 4), saló menjador, 
balcó ext. i cuina offi ce. Pis defi nitiu!!

Quota: 491€/mes

239.000 €

MATARÓ - Via Europa R 17545

Preciós pis alt, vistes espectaculars mar i mun-
tanya, molt de sol, exterior i balcó terrasseta.

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - Cerdany. Sud

MATARÓ - Rocafonda

MATARÓ - Escorxador

MATARÓ - Peramàs 

MATARÓ - Rocafonda

MATARÓ - Via Europa

MATARÓ - El Rengle

R.16021

R.17738

R.17708

R.17548

R.15223 

R.17748

R.17628

R. 18011

Pis - 40m2 - 2 habitacions 

Pis - 53m2 - 2 habitacions

Pis - 50m2 - 3 habitacions 

Pis - 65m2 - 3 habitacions

Pis - 70m2 - 2 habitacions

Pis - 100m2 - 3 habitacions 

Pis - 70m2 - 2 habitacions

Pis - 60m2 - 2 habitacions

58.000 €

65.000 €

65.000 €

66.050 €

116.000 €

139.500 €

198.000 €

210.000 €

8,28%

8,30%

7,38%

7,72%

6,21%

5,16%

5,45%

5,14%

214,38€�/mes

240,25€/mes

240,25�€/mes 

244,13€�/mes 

428,76€�/mes

515,00€�/mes

731,85€�/mes

776,00€�/mes

400€�/mes

450€�/mes

400€�/mes

425€�/mes

600€�/mes

600€�/mes

900€�/mes

900€�/mes

87.260 €

MATARÓ - Rocafonda R 18434

Pis en fi nca reduïda, 4 hab (3 dobles), bany 
3 peces i balcó exterior orientat a mar!!

Quota: 322€/mes

3 peces i balcó exterior orientat a mar!!

127.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17611

Pis alt amb ascensor, per reformar. 3 hab 
(2 dobles) i cuina independent. Truqui’ns!!

Quota: 470€/mes

(2 dobles) i cuina independent. Truqui’ns!!
Pis refor., 3 hab (abans 4), saló menjador, 

153.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18466

Pis en fi nca amb ascensor tot exterior, asso-
lellat amb vistes, 3 hab i bany amb plat dutxa!

Quota: 565€/mes 165.000 €

MATARÓ - Parc Central R 18379

Pis 3 hab tot exterior, menjador amb balcó i te-
rrassa priv. 40m2. Pàrquing a la mateixa fi nca.

269.000 €

MATARÓ - Via Europa R 14686

Espectacular àtic  90m2 amb terrassa 60m2 i 4 
hab (2 dobl), pàrquing doble a la fi nca. ¡Ocasió!

Quota: 994€/mes

Quota: 883€/mes

Quota: 883€/mes

Pis alt amb ascensor, per reformar. 3 hab 

lellat amb vistes, 3 hab i bany amb plat dutxa!

/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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