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Mataró té un passat d'artesans del vidre bufat que
ara una entitat es proposa de potenciar
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86.000€

OCASIÓN DE MERCADO
Ref. 12567 BONITO PISO: De 85m2 de 
superfi cie, con ascensor.  Tiene 3 habitacio-
nes (2 son dobles). Salón con balcón tipo te-
rracita. Cocina lacada en blanco con galería 
anexa. Calefacción. Aire acondicionado. Baño 
completo. Reforma de pocos años. Excelente 
producto.

T

137.500€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12632 BONITO PISO: En avenida prin-
cipal. 85m2. Salón comedor 26 m2 con balcón. 
Cocina totalmente reformada con galería. Baño 
completo, 2 senos. 3 habit. (2 dobles). Reforma 
moderna, juvenil y de calidad. Con ascensor.

T99.000€

BUEN PISO POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 ROCABLANCA: Atención a este 
piso en exclusiva para nuestros clientes. 1er piso 
esquinero.  85m2, amplio recibidor, 3 habit. (2 
dobles) Salón rectangular balcón 9m2, exterior 
a la calle. Cocina lacada reformada con galería 
anexa. Baño completo reformado. Suelos gres. 
Ventanas de aluminio. Puertas de roble. 

T

143.000€

EXCELENTE OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12715 MOLINS: Gran piso totalmente exte-
rior. Sup. 95 m2. 4 habit. (2 dobles). Gran cocina 
ampliada con 1 habitación. Galería. Baño comple-
to. Amplio salón de 21 m2 con salida a un balcón 
tipo terracita con vistas panorámicas espectacu-
lares. Edifi cio con ascensor. A un paso del centro 
de la ciudad. ZONA MUY DEMANDADA!!

T 219.000€

JUNTO PL. FIVALLER
Ref. 12692 CENTRO: Último piso con tza supe-
rior 30m2 muy soleada con vistas sobre el cen-
tro de Mataró. Reciente construcción y pocos 
vecinos. Luminosidad. 2 dormitorios. Amplio sa-
lón comedor. Cocina equipada.Baño con ducha. 
Suelos de parquet. A.A. Pk 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.

T220.000€

MUY SOLEADO Y CON VISTAS
Ref. 12695 FRENTE PARQUE CENTRAL: 
Bonito piso céntrico. 120m2.  Salón com. 23m2. 
Amplia cocina reformada moderna. Galería ane-
xa. 4 habitaciones (3 de ellas dobles) 2 baños con 
ducha, ambos reformados. Suelos de mármol. 
Balcón a la calle con vistas despejadas. 

T

87.500€

RODEADO DE SERVICIOS
Ref. 12697 Z/CERDANYOLA: Piso refor-
mado para entrar a vivir. Tiene 78 m2 de su-
perfi cie. 3 dormitorios (actualmente 2 dobles) 
Amplio salón. Baño completo. Cocina de roble. 
Gran galería. Edifi cio sin ascensor. Piso de me-
dia altura.

T

116.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12497 Z. CIRERA: Piso de 90 m2, sin ne-
cesidad de reforma alguna. 3 dormitorios más 
despacho. Salón comedor amplio con “llar de 
foc” y salida a balcón exterior. Cocina equipada 
con galería anexa. Baño completo. A.A. Trastero 
en terraza comunitaria con barbacoa. Parking 
opcional (sólo 3 vehículos) BUENA COMPRA.

T

73.000€

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

T

138.000€

!BUENA OCASIÓN!
Ref. 12710 JTO. PUIG I CADAFALCH: Edificio 
buena presencia, ascensor. 90m2 actualizado. Des-
tacan distribución, imagen y luminosidad. Salón 
com. 20 m2. Balcón soleado. Gran cocina de 14m2 
equipada, impecable, galería. 3 dor. (2 dobles). Baño 
completo + aseo. Suelos gres. Carp.  int. de madera. 
Ext. aluminio doble. A.A. Trastero parte superior. 

T

328.000€

JUNTO A PARQUE CENTRAL
Ref. 12647 EXCELENTE OPORTUNIDAD: 
Magnífi ca vivienda de 127m2 con terraza a nivel 
30m2. Formidables vistas, impecable estado. Ex-
terior. Bien distribuido, 4 dorm.. Salón comedor 
30m2. Gran cocina offi ce. Galería. 2 Baños com-
pletos (1 suitte) Acabados alta calidad. Parking + 
trastero incluidos. Parking incluido.

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 
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Ref. 12632 BONITO PISO: En avenida prin-
cipal. 85m2. Salón comedor 26 m2 con balcón. 
Cocina totalmente reformada con galería. Baño 
completo, 2 senos. 3 habit. (2 dobles). Reforma 
moderna, juvenil y de calidad. Con ascensor.

219.000€

JUNTO PL. FIVALLER
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tro de Mataró. Reciente construcción y pocos 
vecinos. Luminosidad. 2 dormitorios. Amplio sa-
lón comedor. Cocina equipada.Baño con ducha. 
Suelos de parquet. A.A. Pk incluido en el precio.
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Ref. 12697 Z/CERDANYOLA: Piso refor-
mado para entrar a vivir. Tiene 78 m2 de su-
perfi cie. 3 dormitorios (actualmente 2 dobles) 
Amplio salón. Baño completo. Cocina de roble. 
Gran galería. Edifi cio sin ascensor. Piso de me-
dia altura.

328.000€

JUNTO A PARQUE CENTRAL
Ref. 12647 EXCELENTE OPORTUNIDAD: 
Magnífi ca vivienda de 127m2 con terraza a nivel 
30m2. Formidables vistas, impecable estado. Ex-
terior. Bien distribuido, 4 dorm.. Salón comedor 
30m2. Gran cocina offi ce. Galería. 2 Baños com-
pletos (1 suitte) Acabados alta calidad. Parking + 
trastero incluidos. Parking incluido.

• 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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Arribats a l'equador de maig, Mataró enceta la 
seva temporada de més programació d'activitats 
culturals, festives i socials. S'acostuma a dir que 
des de Sant Jordi fi ns a l'Onze de Setembre no hi ha 
cap cap de setmana sense alguna festa, certamen 
o iniciativa, però és davant agendes tan concen-
trades com la que comença avui divendres que, 
realment, s'atén a la diversitat de la ciutat.

D'aquesta manera, coincideixen en tres dies la 
celebració dels 20 anys d'Enlleura't a La Llàntia, 
amb  els 35 de dos agrupaments escoltes al Centre. 
A Rocafonda fan la festa de la Primavera Viva i a la 
Via Europa s'hi estrenen els concerts-vermut de la 
Casa de la Música. Per si fos poc també comencen 
els actes de la Romeria Rociera i el maig és el mes 
de la diversitat. Ha esclatat la primavera cultural 
a la ciutat. Sortim al carrer.

Molta activitat i agendes plenes:
esclata la primavera 

L’ENQUESTA

Estàs content amb el 
servei de policia local?

67,1 % No.
24,5% Sí.
8,4% Ns/Nc.

CNM TORROT

LA PREGUNTA

Perceps al teu entorn la 
disminució de l'atur?

CONFLICTE LABORAL

Els cotxes d'ocasió van tornar a ser els grans protagonistes de la fi ra 
Motor Total que va omplir el denominat espai fi ral del Parc de vehicles, 
que van atraure possibles compradors i curiosos.

APLAUDIT: L'ascens a primera 
de l'equip de natació completa el 
gran moment esportiu de totes les 
seccions del CN Mataró.

CASTIGAT: La mala maror entre 
comandaments i agents ha escla-
tat, posant el cos policial al centre 
de l'huracà.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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TORNA A CASA
La Romeria Rociera recupera el Parc Forestal 
com a ubicació, el lloc on es va consolidar
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Aniversari i reobertura del Clos

PORTADA EL TOT 1530.indd   1 08/05/12   18:56

 Foto antiga Les portades

 Aquesta imatge correspon a la 
desfi lada de Corpus del Regiment 
d'Infanteria durant la primavera 
de 1959. La fotografi a va ser presa 
des del carrer Churruca per Lluís 
Boba just quan el Regiment sortia 
del quarter, que en aquell moment 
estava situat a la part de baix del 
carrer Jaume Recoder, des del car-
rer Churruca. La desfi lada es dirigia 
cap a l'Església de Santa Maria per 

La desfilada de Corpus del 1959

a participar en la processó.

En la fotografi a es pot obser-
var el Regiment d'Infanteria del 
quarter de Mataró desfi lant en 3 
fi les davant d'alguns espectadors 
i vianants. El Regiment feia diver-
ses sortides anuals, una d'elles 
amb motiu del Corpus, una festa 
de l'església catòlica per celebrar 
l'Eucaristia.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1771.indd   1 10/5/17   16:04



17 DE MAIG 
MATARÓ 2017

DIA 
INTERNACIONAL 
CONTRA LA 
LGTBIFÒBIA

DIMECRES 17 DE MAIG
18 h / CENTRE CÍVIC PLA D’EN BOET  
CARRER DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 6

CONFERÈNCIA: 
“ASSETJAMENT LGTBIFÒBIC EN 
ENTORNS EDUCATIUS”
A càrrec de Lucas Platero, llicenciat en Psicologia  
per la Universitat Complutense de Madrid.  
És investigador, feminista i acti-
vista dels drets LGTBQ.

Tancament de l’acte amb el monòleg “Albert Berta”, 
a càrrec de Marta Hernández de TeDEBAT 

DEL 18 DE MAIG AL 2 DE JUNY

18 h / CENTRE CÍVIC PLA D’EN BOET  
CARRER DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 6

EXPOSICIÓ: 
ARTXS DIVERSXS, 
GENTXS DIVERSXS
De l’Associació Universitària Sinvergüenza 
Inauguració: dijous 18 de maig a les 18 h

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Peces d'artesania fetes a Mataró, de la col·lecció de la família Estrems Daniel Ferrer 

Que Mataró llueixi el seu passat vidrier   
L'entitat Vidre Bufat Mataroní pressiona per crear un museu viu que posi en valor el 
passat dels artesans que treballaven a Cristalleries de Mataró

Història: Cugat Comas

 El vidre és un material impor-
tant al llarg de diversos segles de 
la història de la ciutat i just ara, al 
segle XXI, Mataró no ha de deixar 
perdre el seu llegat de vidre bufat. 

Amb aquest propòsit s'ha creat 
una entitat que persegueix que no 
es perdi ni la història ni el resultat 
de la feina que mestres vidriers, a 
la manera artesana, van fer al po-
pular forn del vidre, a Cristalleries 
de Mataró. Estem parlant d'una 

fàbrica històrica, que va ser líder en 
la producció de bombetes a nivell 
de l'Estat les dècades dels cinquan-
ta i els seixanta, que en temps de 
la República va ser una referència 
del cooperativisme de la mà de la 
fi gura de Joan Peiró i en la qual van 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Les peces d'artesania de vidre sorgides de Cristalleries de Mataró 
es van perdent. El Museu de Mataró va exposar el 2011 part del fons 
donat per l'empresa en la seva dissolució de la mateixa manera 
que diferents famílies com els Estrems guarden la seva pròpia 
col·lecció. El propòsit de la nova entitat és que "la donació de 
Cristalleries i el que va significar, i la llavor que ha deixat, tingui 
un espai d'exposició permanent, per recordar aquest temps i 
valors en el futur espai de Can Marfà o en un altre espai adient". 
L'espai és el gran hàndicap d'aquest projecte. La mateixa directora 
del Museu, Anna Capella, assegura que l'aportació que pot fer 
l'entitat és molt positiva per identificar i catalogar la col·lecció de 
vidre de la que disposa el Museu però que "ara no tenim un espai 
per mostrar-ho de manera permanent". L'entitat, mentrestant, 
està oberta a col·laboracions i donacions de vidre o documents.

El hàndicap: l'espai

Que Mataró llueixi el seu passat vidrier   

treballar diverses generacions que 
elaboraven elements decoratius, 
fets amb el sistema pacient i arte-
sanal únic del vidre bufat. Mai es 
van comercialitzar i en molts casos 
els peixos ornamentals o altres pe-
ces úniques servien d'obsequi per 
a treballadors o visites. En moltes 
cases de Mataró es conserven pe-
ces de vidre d'artesania fetes a mà. 
Els professionals que de dilluns a 
divendres suaven la cansalada a la 
fàbrica les elaboraven per vocació 
els caps de setmana. Bona part 
d'aquest patrimoni està avui extra-
viat o en mans de particulars. Part 
del llegat de Cristalleries, donat a 
la ciutat, descansa emmagatzemat 
en les dependències del Museu 
de Mataró. Però Mataró segueix 
d'esquena al seu passat vidrier i 
l'Associació Vidre Bufat Mataró 
hi vol posar remei.

A Marcel Estrems se li il·lumina 
la mirada quan parla del passat 
de Cristalleries o quan s'atreveix 
a plantejar com la ciutat podria 
treure rèdit d'aquest passat que 
avui en dia resta majoritàriament 
en  l'oblit. És un dels impulsors de 
la nova entitat, fi ll i nét de treba-
lladors del forn del vidre. De fet la 
família Estrems és un dels casos 
en què nombrosos familiars van 
coincidir al llarg de les dècades. 
Estrems explica que "Mataró hau-
ria de tenir un espai, en forma de 
museu viu, on s'expliqués la im-
portància del vidre al llarg de la 
seva història, amb demostracions 

els caps de setmana de vidre bu-
fat i reivindicant aquest passat". 
Sustenta, un dels impulsors de 
l'associació, que si un munici-
pi de la dimensió de Vimbodí ha 
sabut projectar-se com a capital 
del vidre, Mataró té un passat i 
sobretot encara té el testimoni viu 

d'artesans vidriers i treballadors 
de Cristalleries per poder plan-
tejar aquest àmbit en matèria de 
promoció de ciutat. "Ens falta co-
nèixer la història i el vidre ens pot 
donar autoestima, els mataronins 
tenim més coses que Les Santes", 
refl exiona Estrems.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Aprofitar l'impuls de l'Any Peiró
L'entitat demana que es posi l'accent en la tasca que va fer al forn del vidre on en 
paraules de Marcel Estrems "la utopia es va fer realitat"

Història: Cugat Comas

 Tot i que la reivindicació del 
passat vidrier de la ciutat va néi-
xer quan va tancar Cristalleries 
de Mataró, l'entitat Vidre Bufat 

Mataroní creu que bona part del 
patrimoni de peces decoratives de 
la fi rma s'havien dispersat prèvia-
ment. Un dels propòsits de l'entitat 
és que el projecte permetés reunir 
de nou bona part d'un patrimoni 

que va anar a parar a mans parti-
culars i és per això que volen que 
la iniciativa serveixi per recopilar 
informació, fotografi es, artesania, 
documents sobre el que va supo-
sar la fàbrica a la ciutat del segle 

Artesans vidriers treballen una peça a Cristalleries de Mataró Cedida 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1771.indd   2 10/5/17   18:19



Moltes de les peces d'artesania de vidre que sortien del forn 
del vidre eren peixos, gerres i copes, així com premsapapers 
o elements florejats. Eren peces sorgides de la gran creativitat 
dels artesans que en molts casos passaven hores per elaborar 
–insistim, en caps de setmana– aquestes obres. L'entitat espera 
que la càtedra i l'exemple d'aquests artesans no es perdi i de fet 
les dues demostracions de vidre bufat organitzades per Cultura 
fa sis anys van tenir gran acceptació de públic. El vidre bufat és 
una tècnica que depèn de la destresa de l'artesà per aconseguir 
la bellesa i qualitat de la peça, treballant el vidre –generalment 
provinent de sorra i sosa– bufant-lo en una canya de vidrier de la 
que variaven les dimensions. Càntir o porrons també eren sorgits 
de la destresa dels treballadors mataronins.

Peces sempre úniques

passat. "Encara hi ha mestres vi-
driers que podrien llegar el seu 
coneixement, la tècnica del vidre 
bufat és quelcom molt específi c 
i espectacular", explica Marcel 
Estrems. Però és una altra coinci-
dència la que ha fet sortir de l'ou a 
l'entitat i demanar complicitats a 
administracions perquè tota la ciu-
tat es faci seva l'aposta pel passat 
vidrier. Aquest 2017 és l'Any Peiró.

La cara del forn del vidre
Joan Peiró va ser ministre de la 
República, dirigent anarcosindica-
lista i referent cooperativista però 
sobretot va ser un home del forn 
del vidre, on va entrar a treballar 
als 8 anys. En la commemoració 
dels 75 anys del seu afusellament 
per part del franquisme, la ciutat 
i el país ha preparat un progra-
ma d'actes on l'associació creu 
que faltaria incidir en l'àmbit del 
vidre. Marcel Estrems demana a 
l'Ajuntament i la Fundació Unió 
de Cooperadors que el vidre tin-
gui lloc als actes: "Joan Peiró és un 
personatge molt potent, sempre 
vincular al forn del vidre, respon-
sable de l'època en què la utopia es 
va fer realitat", assegura Estrems. 
L'entitat veu aquest 2017 d'aniver-
sari com una oportunitat.

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Juan Selma, conegut monitor de boxa, mor 
assassinat a punyalades en una baralla  
Una baralla a l'interior d'un club de motards va acabar tràgicament la matinada de dissabte 
passat, l'agressor va ser detingut per la Policia Local la mateixa nit

Successos: Redacció

 Juan Selma, conegut boxejador 
amateur i monitor de boxa, va mo-
rir la matinada de divendres 5 a 
dissabte 6 cosit a ganivetades a la 
sortida d'un local social d'un club 
de motards de Mataró. L'autor de 
l'apunyalament mortal, que seria 
membre d'aquest col·lectiu de mo-
tards, va ser detingut per efectius 
de la Policia Local de la capital del 
Maresme. L'avís del succés es va re-
bre pels voltants de les 02.30 hores, 
i va tenir lloc a l'alçada del número 
180 del carrer Galícia, a tocar del 
camp del Club Hockey Mataró.

La informació sobre el succés 
que es va facilitar per part dels 
Mossos d'Esquadra  fa referència a 
una forta baralla amb presència de 
membres d'un grup de 'motards' a 
l'interior d'un local clandestí com 
l'origen de l'apunyalament. La 
discussió es va traslladar a l'exte-
rior del recinte i l'agressor hauria 
clavat diverses punyalades per tot 
el cos a la víctima. 

Efectius del Servei d'Emergèn-
cies Mèdiques van traslladar la 

víctima d'urgència a l'Hospital 
Germans Trias de Badalona, on 
l'home va morir unes hores des-
prés. En aquesta baralla també 
va patir diverses ferides de poca 
gravetat a la cara una dona, de 
49 anys, que va ser evacuada a 
l'Hospital de Mataró. L'Àrea d'In-
vestigació Criminal de la Regió 
Metropolitana Nord es va fer càr-
rec del cas per tal d'esclarir les 
circumstàncies d'aquest homicidi.

Selma, molt conegut
Hores després es confi rmava que 
la víctima de l’apunyalament era 

Juan Selma, exboxejador i entre-
nador de boxa al Club Esparta de 
Mataró. Selma havia estat testi-
moni protegit en el judici dels 
Casuals- una facció violenta de 
seguidors del FC Barcelona-, que 
es va celebrar el 2013 a l'Audiència 
de Barcelona. 

Juan Selma va treballar en nom-
brosos locals d’oci nocturn de la 
comarca i en la seva vessant espor-
tiva havia concedit una entrevista 
al Tot Mataró el juny passat en la 
qual es mostrava molt il·lusionat 
amb el projecte de recuperar les 
vetllades de boxa a la ciutat. 

Juan Selma, conegut monitor de boxa, en l'entrevista amb el Tot Mataró Daniel Ferrer

Els Mossos d'Esquadra inspeccionant el local de motards ACN
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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del 26 de juny al 21 de juliol
de 9 h a 13 h

M. 610 594 378 · Camí Ral, 282-284 · Mataró
www.ladestil·leria.com · info@destilleria.com

10% dte. per als germans
10% dte. per als alumnes de La Destil·leria

Del 26 al 30 de juny - Il·lustració (Carla Aledo)
Del 3 al 7 de de juliol - Escriptura (María Mora)
Del 10 al 14 de juliol - Cinema (Pere Vázquez)
Del 17 al 21 de juliol - Dansa contemporània (Elena Montes)

Preu 4 setmanes: 260€
Preu setmana: 75€

Vine al Casal d'estiu de La Destil·leria de Mataró.
Setmanes temàtiques de cinema, dansa, il·lustració...
T'ho passaràs genial!
Reserva la teva plaça al 610 594 378 o a info@destilleria.com 
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en tres mesos
hi caben casals i

vacances

Casals
d'estiu

Tot tipus d'opcions per
aprofitar les vacances

Les famílies mataronines poden escollir entre diferents casals i campus

 Ja fa setmanes que els petits de casa van comen-
çar el tercer trimestre del curs i, per poc que no hagi 
de ploure, ja va sent temps de bermudes. S'acosta 
l'estiu, amb aquell període que s'obre just després 
dels petards i la coca de Sant Joan durant el qual, en 

vacances escolars, les famílies volen que les setma-
nes siguin de profi t. Entretenir, formar-se, provar 
noves disciplines, tastar esports diferents o aprofi -
tar i marxar fora de casa són algunes de les opcions 
clàssiques entre les quals ara cal escollir.

ESPECIAL CASALS 1,2,3,4,5,6,7,8.indd   2 10/5/17   18:12
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Sense por a 
completar els estudis

Els cursos d'estiu són menys carregosos i 
permeten aprenentatges diferencials

 "El que vulguis, menys seguir estudiant". Aquesta 
és una resposta que molts pares han obtingut de con-
verses amb els seus fi lls sobre com destinar algunes 
setmanes de l'estiu. És un enfocament lògic des del 
punt de vista adolescent però destinar l'estiu a for-
mar-se, a completar els estudis, no ha d'arrossegar 
cap mala etiqueta.

Els cursos d'estiu acostumen a aplicar pedagogi-
es aplicades, són menys carregosos i ens permeten 
adquirir aprenentatges diferencials amb els quals, 
a la llarga, singularitzar-nos.

en tres mesos
hi caben casals i

vacances
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Quan diversió i 
esport són sinònims 

i complements
Torna el Campus Fitness Factory, del 26 

de juny al 4 d'agost

 L’opció que preferiran els nostres fi lls si els deixem 
escollir quin tipus de casal o campus volen fer, serà, 
amb tota probabilitat, un que uneixi diversió i esport. 
Si a qui li fem la pregunta és a un infant entre 3 i 14 
anys, el Campus de Fitness Factory es presenta com 
una alternativa més que indicada, amb un programa 
que busca acostar els més petits al món de l’esport i 
l’activitat física, posant especial èmfasi en la diver-
sió, la convivència i la comunió amb els companys. 

L’objectiu del Campus és que els nens i nenes de-
senvolupin les seves habilitats i coneixements en 
diferents camps amb totes les activitats que ofereix 
el campus. Fitness Factory és un club de fi tness amb 
més de 25 anys d’experiència en la salut i el benestar 
de les persones.

també hi haurà
campus al setembre

CASALS D'ESTIU
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 Allò que fa diferent el campus del Fitness Factoy 
d'altres, és la quantitat i diversitat de pràctiques 
esportives que es fan. Es toquen diverses tecles, 
des d'un curset de natació, a treball de psicomo-
tricitat, activitats en anglès, gimcanes, taekwondo, 
CrossFactory Kids o activitats a la platja. La gran no-
vetat d'aquest any és que s'estrena el Sh'Bam, que 
combina ball i fi tness i que és una de les disciplines 
més de moda en gimnasos. 

Més enllà de les quatre parets també es faran 
sortides del Castell de Burriac, al Parc Central, en 
BTT, una dormida al campus o anades a la piscina 
de Caldes d'Estrac.

Obsequis i enriquiment

Els nens i nenes que participen del Campus s'endu-
ran com a obsequis dues samarretes d'aquest, una 
motxilla del Fitness Factory i els sempre esperats 
regals fi nals del campus. I l'experiència d'enriqui-
ment personal, és clar.

també hi haurà
campus al setembre

La novetat
d'aquest any és

el SH'BAM KIDS

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Els campaments, una 
opció clàssica de les 

que deixa pòsit
L'experiència de passar dies fora de casa, 

en la natura, enriqueix molt els infants, 
que quasi sempre volen repetir 

UNS CAMPAMENTS,
UNA EXPERIÈNCIA
PLENA DE VALORS

 Passar uns dies a la natura, sense els pares, 
lluny de casa. Dormint en tendes, sense 
comoditats. Pot sonar, vist així, incòmo-
de, però els campaments en grup, a la 
natura, durant uns dies, conformen 
una opció clàssica de lleure que 
sempre està de moda i sempre 
és profi tosa.

Una altra opció per a l’estiu és que els nostres fi lls 
vagin de campaments. En els campaments d’estiu 
els nens aprenen a ser més tolerants, a conviure 
amb persones que no són del seu entorn, a fer nous 
amics, experimenten una major llibertat, aprenen a 

expressar-se, a crear i a participar.

CASALS D'ESTIU
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ELS MONITORS,
DE CONFIANÇA,
SÓN PEÇA CLAU

El paper dels monitors

Un paper fonamental en el desenvolupament dels 
campaments està en els monitors. Ells són el model 
de conducta per als petits. Han de saber organitzar 
i mantenir els temps i el planifi cat. Han de ser op-
timistes i estar plens d’energia per no quedar esgo-
tats per la desbordant activitat i energia dels nens, 
i entretinguts, perquè els nens no s’avorreixin. Per 
això molts esplais i caus fan campaments, arrosse-
gant la sinergia i entesa de tot el curs a aquests dies 
assenyalats.

Un campament és una fantàstica oportunitat per 
als nens de passar les vacances o aquest temps que 
els pares han de treballar realitzant totes aquelles 
activitats i jocs que difícilment poden fer a l’hivern. 
Una experiència, divertida, plena de valors educatius 
i que ho fan realment constructiu.

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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El Casal d’Estiu del 
centre de Mataró 

ja està a punt
El Casal d’Estiu de Sant Josep 

torna aquest any amb més 
força que mai. Ho fa organit-
zat per l’Associació de Pes-
sebristes i Casal de Vacan-
ces amb la col·laboració de 
l’Escola de música moderna 
Treset i amb el suport de 

l’Ajuntament al mateix Pati de 
la Residència. 

 És el casal d’estiu del centre de la ciutat dirigit a 
nens i nenes de 3 a 14 anys i que s’allargarà del 26 de 
juny al 21 de juliol. Tothom hi és benvingut i, de fet, 
tot i que l’horari comença a les 9 del matí i s’allarga 
fi ns a la una del migdia es poden sol·licitar perma-
nències així com menjador abans no reprendre les 
activitats a les 3 de la tarda fi ns a les 5.

Marineland i 50 activitats més

 D’entre les activitats més habituals al llarg del Casal 
en destaca una per excel·lència: Marineland. Tots els 
nens i nenes podran gaudir d’aquesta visita al parc 
aquàtic, zoo marí i delfi nari, participar dels espec-
tacles i les piscines i veure de ben a prop lleons de 

mar, lloros i dofi ns. A més d’aquesta sortida, cada 
setmana es faran jocs d’aigua i platja, excursions, 
tallers i infi nitat de jocs que ja estan preparats per 
l’arribada de tots els nens.

 En la darrera edició el Casal d’Estiu es va tractar 
la temàtica "Els Pirates", com a eix central de tot 
el casal. Enguany la temàtica és “La màquina del 
temps” a través de la qual coneixerem diferents per-
sonatges (romans, modernistes, gent del futur...) i 
viurem moltes aventures en format de Gimcanes, 
jocs tradicionals, treballs manuals i una bona rua. 
El preu de tot el casal complet és de 180 euros tot i 
que s’ofereix la possibilitat de fer mitja jornada per 
140 euros o pagar cada Picanya. 

CASALS D'ESTIU
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El Casal l'Aliança 
és  l'espai  dels artistes, 

el teatre i el circ 
Del 22 de juny al 21 de juliol es repeteix 

una experiència única per als petits

 La màgia del circ o l'essència del teatre són els in-
gredients més que especials que confi rmen la poció 
guanyadora del Casal d'Estiu d'Artistes que tornarà 
a convertir cada dia en únic al Casal l'Aliança. Els 
menuts de 3 a 14 anys hi tenen una ocasió única 
per tastar les arts dramàtiques i circenses amb ele-
ments de circ, acrobàcies o equilibris però també 
sortint de les quatre parets del teatre per anar a la 
platja o a la piscina. 

Organitzat per Circulant, el Casal d'Estiu d'Artistes 
és diversió, aprenentatge i enriquiment personal de 
tota la mainada que hi participa i ho passa molt bé.

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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170 € tot inclòs De 3 a 16 anys
Inscripcions del 29 de maig al 2 de juny
al C. d’en Moles 27-29, de 18 a 20h 
 

/lolladegrills.esplai @LOlladegrills olladegrills@hotmail.com

Una alternativa als 
Casals d'Estiu escolars

Alguns esplais de Mataró organitzen 
també Casals d'Estiu per a infants i joves 
que permeten sortir de les dinàmiques a 

l'escola

 Tal com fan les escoles i els centres d'educació 
primària, diversos grups d'esplai de la ciutat orga-
nitzen Casals d'Estiu des que s'acaba el curs esco-
lar fi ns a la penúltima setmana de juliol, coincidint 
amb la Festa Major de Les Santes de Mataró. Aquests 
Casals d'Estiu solen acollir infants de fi ns a 16 anys 
i ofereixen una alternativa a les famílies que no vo-
len portar els seus infants al mateix centre escolar 
on estudien durant el curs. Els Casals d'Estiu dels 
esplais permeten canviar de companys i d'espai 
durant l'estiu.

L'Esplai Olla de Grills és un exemple de grup d'es-
plai que impulsa també un Casal d'Estiu, comptant 
amb un equip de monitors que durant l'any realit-
za una tasca de manera voluntària amb els nens i 
nenes de Mataró. Durant el mes que dura el Casal 
d'Estiu organitzen gimcanes, tallers, manualitats i 
una excursió setmanal, entre altres activitats, a més 
de garantir serveis de menjador i permanència al 

Els Casals d'Estiu 
dels esplais I CAUS 

permeten canviar de companys
 i d'espai durant l'estiu.

CASALS D'ESTIU
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19:30 sala d’actes 

Reunió Informativa

htttp://mataro.salesians.cat+INFO

Els Casals d'Estiu 
dels esplais I CAUS 

permeten canviar de companys
 i d'espai durant l'estiu.

LES SANTES SÓN 
LA FI DELS CASALS

matí per cobrir totes les necessitats familiars. Amb 
més de vint anys constituït com a centre d'esplai i 
capacitat per a un centenar de nens i nenes, l'Esplai 
Olla de Grills treballa l'educació en el lleure amb 
infants de 3 a 16 anys.

L'educació en el lleure

L'educació en el lleure és bàsica en el desenvolupa-
ment d'infants i joves perquè aporta valors i fomenta 
l'autonomia i la creativitat. Es tracta d'aprendre a 
gestionar i gaudir del temps lliure. Els diversos esplais 
i caus de la ciutat treballen aquest tipus d'educació 
per a garantir el creixement dels seus nens i nenes.
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. Cursos d'anglès presencials 
       i "online". Preparació i exàmens de 
       Cambridge i IELTS. Viatges lingüístics i 
       campaments a l’estiu

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

Fundesplai preveu 
atorgar un 10 per cent 

més de beques que 
l'any passat

La fundació oferirà 
gairebé 85.000 places per a 

activitats d'estiu

 Aquest estiu la Fundació Catalana de 
l'Esplai preveu atorgar 5.700 beques 
per a garantir que cap infant quedi al 
marge de les colònies, casals i camps 
de treball, el que representa un aug-
ment del 10% respecte de l'any pas-
sat. La Fundació oferirà unes 85.000 

places destinades a infants, joves i 
famílies perquè puguin gaudir de les 

activitats d'estiu, una xifra que supo-
sa un increment del 5% amb relació a 

l'any anterior. Fundesplai ha informat aquest dijous 
que la campanya d'enguany amb el lema 'Encerta 
l'estiu-un estiu per a tothom' ofereix 1.163 activitats 
destinades a infants i joves. 

Fundesplai oferirà enguany diversos casals d'es-
tiu adaptats a cada edat. Entre d'altres, compta amb 
colònies temàtiques com 'A ballar' o 'Youtubers na-
ture camp', que promou el voluntariat ambiental.

EL TOTAL DE
BEQUES SERÀ DE

5.700

CASALS D'ESTIU
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CASAL D’ESTIU / 17

Preus:
1 SETMANA 50€ + 10 materials
2 SETMANES 90€ + 15 materials
3 SETMANES 125€ + 20 materials
4 SETMANES 150€ + 25 materials

Del 26 de Juny al 21 de juliol (ambdós inclosos)
Edat: de 10 a 14 anys // Horari: de 9.00 a 12.30h
i de 15.00 a 17.30h

Sortides al cinema, menjars i 
excursions, es paguen a part.
Reserva la plaça pagant el 
50% abans del 30 de maig

Places limitades (10 alumnes). Més informació a l’escola o trucant al:
T 937 577 628 o blumita1@hotmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL TOTAL DE
BEQUES SERÀ DE

5.700

La manera més 
divertida 

d'aprendre 
idiomes

Els cursos intensius o ca-
sals d'idiomes no són tan 
avorrits com pot semblar

 Si creus que durant l'estiu tam-
bé és important aprendre idio-
mes, has de saber que existeixen 
molts casals, colònies i campa-
ments d'estiu que realitzen les ac-
tivitats i tallers en anglès o altres 
idiomes per fomentar l'aprenen-
tatge de llengües estrangeres entre 
els infants i joves. D'aquesta mane-
ra, es trenca la dinàmica de l'aula 
d'estudiar idiomes de la manera 
convencional, per tal de fomentar 
l'aprenentatge més distès a través 
de la conversa, les activitats, jocs 
i gimcanes.

Aquesta és l'opció ideal per a les 
famílies que volen garantir que 
els seus fi lls segueixin aprenent 
llengües estrangeres durant els 
mesos de vacances i que, a més, 
ho facin d'una manera atractiva 
i divertida.
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La tiulació dels 
monitors és una 

obligació
Abans de fer la inscripció a les activi-
tats, és molt important conèixer el 
contingut detallat del programa de 

la proposta de lleure. 

és aconsellable
el contacte 

previ entre pares
i monitors

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

En relació al Pla d’emergència, si l’activitat és una 
acampada, el grup o l’entitat ha d’haver elaborat un pla 
d’emergències adequat a la situació del lloc on s’acampa 
(campament juvenil, càmping o terreny d’acampada). 

Pel que fa a les assegurances, és obligatòria l’exis-
tència de pòlisses que cobreixin la responsabilitat civil 
i els accidents dels participants durant el desenvolu-
pament de l’activitat. 

CASALS D'ESTIU
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Lla pràctica

totalitat de

casals té els

papers en regla
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dies 

13 i 14
de maig

De 10 a 14h i de 16 a 20h // 
Escola Pia Santa Anna de 
Mataró // Entrada: 3€.

CLICK FACTORY FEST, 
PLAYMOBILS PER A TOTHOM

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Mirant al meu voltant: tible i 
sardanes' 
Divendres 12 maig / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Presentació del disc Xavi Piñol , in-
tèrpret de tible, i la Cobla Marinada.

Def con dos 
Divendres 12 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Grup de rap punk metal de llarga tra-
jectòria, presentant el seu nou disc. 

Recitals de primavera
Aula de Música Masafrets (C. d’Ar-
nau de Palau, 3. Mataró)

Dissabte 13 maig / 20.30h: 
"Leviathan. Sonates dels s. XX i 
XXI". Daniel Ariño al piano. 
Diumenge 14 maig / 12h: Concert 
a càrrec d’Ariadna Rodríguez (violí) 
i Arnau Domínguez (piano).

Joan Boada: Bandulimejant
Dissabte 13 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert acústic del nou projecte en 
solitari de l'ànima del grup de folk-
rock La Carrau.

Swing, Blues & Soul
Dissabte 13 maig / 21h / Teatre 
Principal (C. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 10-12€.
Concert a càrrec de Laia Porta & 
Arrigo Tomasi Trio.

Fèlix Cuc 
Diumenge 14 maig / 12h / Carrer 
Alemanya, 25 (Mataró).
Vermut musical a càrrec del com-
positor, cantant i guitarrista. Cada 
segon diumenge de mes la cita la te-
niu en un indret diferent de Mataró.

Concert de fl auta i guitarra
Diumenge 14 maig / 12h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
A càrrec de Monika Czyzewska 
(fl auta barroca) i Maria Rosa de la 
Concha (guitarra clàssica).

Irakunda
Divendres 19 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Banda de rock que incorpora in-
fl uències i instruments fl amencs.

Guia cultural

Agenda

PLAYMOBILS PER A TOTHOM

www.totmataro.cat/agenda

Aquest cap de setma-
na arriba a Mataró la 

primera fi ra lúdica i de col-
leccionisme Playmobil  per 
gaudir en família d’una acti-
vitat diferent. A Santa Anna 
es podran realitzar nombro-
ses activitats i descobrir un món 
Playmobil on gaudir d’una decora-
ció de grans dimensions en format 
diorama. Hi haurà tallers per a 
tota la família i els diners de l'en-
trada es destinaran a la Fepccat a 
més d'una recollida solidària per 
al Banc dels Aliments.
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9a edició 'Músics de Casa'
Divendres 19 maig / 21h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Aportacions voluntàries.
Concert solidari a benefi ci de 
Càritas Mataró. Pere González 
(piano), Lídia Martínez (sopra-
no), Josep Ruiz (tenor), músics 
Orquestra de Mataró, Grup Amalgu 
i Coral La Nota. 

Magalí Sare Dúo
Divendres 18 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 3€.
Magalí (coneguda per formar part 
del Quartet Mèlt), amb el contra-
baixista Manel Fortià.

TEATRE I DANSA //

Monòleg: Toni Cruz
Divendres 12 maig / 22h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Anticipada: 11e. Taquilla: 18e. 
Entrades: www.ticketea.com 
Monòleg amb un humor equilibrat, 
entre surrealisme i vulgaritat.

Teatre: 'El bon doctor'
Diumenge 14 maig / 18,30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 7€. / Reduïda: 5. 
De Neil Simon. Representació a càr-
rec del grup de teatre El Tramvia 
del Foment Mataroní.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 12 maig / 18h: Club dels 
Setciències: "Art i collage", nois i 
noies de 8 a 12 anys. 
Dimarts 16 maig / 18h: La Petita 
Hora del Conte: "El circ de tots", 
per a infants de 0 a 4 anys.
Dimecres 17 maig / 17h: 'Llegim!', 
tertúlia a partir de 13 anys, a càrrec 
de l'escriptora Lola Casas.
Dimecres 17 maig / 17h: 'Club 
Gomet Blau', de 6 i 7 anys.
Dijous 18 maig / 17h: 'Club Gomet 
Blau', entre 8 i 10 anys.

MÚSICA /

Sara Pi 
Divendres 12 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 7€.
Batejada com la diva del soul a 
Espanya, la cantant Sara Pi sempre 
captiva per la seva dolça i precisa veu, 
acompanyada sempre de l'excel·lent 
guitarrista brasilè, Erico Moreira. 

MÚSICA /

Cantània: 'La nit dels malsons'
12, 13 i 14 maig / Divendres 20h, 
dissabte 12, 16.30 i 20h, diumen-
ge 12 i 18h / Teatre Monumental 
(La Riera, 169. Mataró) / Preu: 5€. 
Concert de 1.100 estudiants de 
5è de primària de les escoles 
de Mataró i Argentona. 
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FESTA /

'Primavera viva'
Diumenge 14 maig / De 10 a 23h / 
Parc de Rocafonda (Mataró)
10h, passejada per les Cinc Sènies. 
Infl ables per a infants. Informacions 
de salut. 13h, aperitiu saludable. 14h, 
dinar de germanor (6€). 17h, espec-
tacles. 20h, ball. 23h, traca fi  de festa.  

XERRADA /

'La presència de la gent gran 
als mitjans de comunicació'
Dilluns 15 maig / 18h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
Taula rodona amb el Tot Mataró, 
Capgròs, Mataró Ràdio, m1tv, El 
Punt Diari i servei de comunicació 
de l'Ajuntament. 

XERRADES I LLIBRES /

Presentacions literàries
Dòria Llibres (C. d'Argentona, 24 
Mataró). Divendres 12, 19.30h: 
"L'eclipsi" de Georges Perec, a 
càrrec d'Adrià Pujol i Núria Iceta. 
Dissabte 13, 12.30h: "L'est", poesia 
de Joan Carles González-Pujalte. 
Dilluns 15, 19.30h: "La literatura en 
un tuit" de Laura Borràs, a càrrec 
de Roser Trilla. Dimarts 16, 19.30h: 
"Àngels i robots" de Jordi Pigem, 
a càrrec de Joan Salicrú.

'The Beatles, uns apunts amb 
música'
Dissabte 13 maig / 19h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)
Xerrada de Josep M. Francino i 
Ramon Moreno. Interpretació mu-
sical a càrrec de Francesc Agustí.

'La factura de la corrent'
Dilluns 15 maig / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada informativa a càrrec d'Eu-
sebi Vidiella de l'OCUC. Podeu por-
tar la vostra factura per a analitzar.

Maig Intercultural
Dilluns 15 maig / 19h / Centre Cívic 
Pla d'en Boet: Taula rodona "Diàleg 
Intercultural. Espai públic. Vius o 
convius?", Organitza: Creu Roja.
Dimecres 17 de maig / 10 h / Pista 
esportiva del Palau (Pl. Tirant 
lo Blanc): "Cantem pel diàleg", 
Cantada d’alumnat del Centre Sant 
Pau. Organitza: Càritas Mataró.

'Com planifi car una alimentació 
saludable'
Dimarts 16 maig / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "Alimentació 
Saludable" a càrrec de Clara Homs, 
dietista nutricionista especialitzada 
en promoció de la salut.

'Cada pel·lícula una aventura'
Dimecres 17 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Lluís Josep 
Comeron, director de cinema.

'El pensament pot curar el 
càncer'
Dijous 18 maig / 19h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec del Dr. Miquel 
A. Ramírez Lujan.

Monogràfi c musical: 'Pre-
romanticisme: Beethoven'
Dijous 18 maig / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Una passejada per la història de la 
música, a càrrec d'Imma Planas. 

'L’arquitecte Lluís Gallifa i 
Grenzner: els inicis d’una llarga 
trajectòria'
Dijous 18 maig / 19.30h / Museu 
Arxiu de Santa Maria (C. de Beata 
Maria, 3. Mataró)
Conferència a càrrec de Mariona 
Gallifa i Agàpit Borràs.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Divendres 12 maig / 18h: Taller fa-
miliar: "La granota que vol caçar 
la mosca", amb material reciclat, 
a partir de 5 anys.
Dimecres 17 maig / 18h: L'hora del 
conte Maig Intercultural: "Contes 
africans", amb Sensedrama Teatre.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 12 maig / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "Atxim! Guia de 
les bones maneres", de Mij Kelly.
Dimecres 17 maig / 17.30h: Art 
Time: "El petit Dalí" d'Anna Obiols, 
conte i taller d'activitats plàstiques.
Dijous 18 maig / 17.30h: L'Hora del 
Conte "Un amic com tu", d’Andrea 
Schomburg i Barbara Röttgen.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 13 maig / 18h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques de la Nau Gaudí.

'Filem un dibuix'
Diumenge 14 maig / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Conte, joc de taula i taller familiar 
per conèixer els artistes Eduard 
Alcoy i Joan Hernández Pijuan. 

Buc de contes
Dijous 18 maig / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Tan lleuger, 
tan pesat", de Susanne Strasser.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'Cuadernos de Coyoacán'
Dijous 18 maig / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació llibre d'Anna Lleonart.

FESTES i FIRES //

Fira de la Maduixa 
Del 12 al 14 maig / Sant Pol de Mar
Divendres 12: Concurs de postres, 
pastissos i tallers. Dissabte 13: Fira 
de la maduixa, castellers, música, 
tallers, berenar popular, activitats 
infantils i tarda de còctels amb mú-
sica en viu. Diumenge 14: Trobada 
de puntaires, fi ra de la maduixa, 
maduixada popular, tallers i es-
pectacle infantil. 

22a Fira Dibuix i Pintura
Dissabte 13 maig / De 10 a 21h / 
La Riera de Mataró 
Fira-Mercat de dibuix i pintura al 
carrer, on els artistes exposen i 
venen les seves obres. Organitza: 
Unió Botiguers de Mataró.

35 anys agrupaments escoltes 
Arrels i Antoni Comas
Dissabte 13 maig / Mataró
17h, Jocs i activitats per a totes les 
edats: Can Xammar (5-10 anys) i 
Pati del Cafè Nou (11-13 anys). 17h, 
xerrada "Escoltisme a Mataró: pas-
sat i futur", al A.E. Antoni Comas 
(c. d'en Moles, 31). 18.45h Plaça de 
l'Ajuntament, xocolatada i anima-
ció infantil. 20.30h, sopar popular. 
22h, concert Mandroga Reggae i 
Albercocks.

Romeria Rociera 2017
Del 13 al 21 de maig / Mataró
Dissabte 13: 19h des de la Casa 
l'Andalusia, Trasllat en processó 
de la Virgen del Rocío. Diumenge 
14: 9h Parròquia Maria Auxiliadora, 
'Misa Rociera'. 11h a la Pl. d'Andalu-
sia, 'Elección Rociera'. Divendres 
19: 22h Parc Forestal, Acampada 
de Romeros. 

3r Plenari de Les Santes
Dimarts 16 maig / 20h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Acte obert a tothom. Presentació 
del cartell, el fotògraf i el progra-
ma de Les Santes 17. 

VARIS /

Rogaine de 3 hores i cursa po-
pular d’orientació
Diumenge 14 maig / 10h / Era 
de Can Conde (Cabrera de Mar) 
/ Inscripcions: popularcabrera.
farra-o.cat
55 anys de l’escola Sant Feliu.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

SOLIDARITAT /

Caminada popular de l'Arboç
Diumenge 14 maig / 9.30h / Passeig 
del Callao (Mataró) / Adults: 5€. 
Infants: 3€. Inscripcions: Fundació 
El Maresme (pl. dels Bous, 3-5). 
4a Caminada Solidària de l’Es-
cola d’Educació Especial l’Arboç. 
Recorregut pel passeig marítim.  

XERRADA /

'Pautes alimentàries per de-
senvolupar el potencial de sa-
lut en processos oncològics'
Dimecres 17 maig / 19h / Fundació 
Hospital (c. St. Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Ana Belén 
Fraile (naturòpata), sobre què 
hem de menjar si tenim càncer.

Agenda núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Josep M. Jubany: Fotografi es
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 12 de maig a les 19.30h. Fins 
al 4 de juny. 
Obra recent del fotògraf mataroní.

Museu Obert
De l'11 al 21 de maig / Comerços 
de Mataró.  
Mostra d'art als aparadors; obres 
d'Associació Sant Lluc, Fundació 
Iluro i Col·lecció Bassat. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró.

'El relat d'una exposició' i 'El 
procés del relat' 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 21 de maig. Visita 
guiada: dissabte 13 a les 19h.
Alumnes de 5è escoles Angeleta 
Ferrer i Montserrat Solà de Mataró.

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 24 de setembre:
• Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya 1980-1989 (II).
Inauguració: dimecres 17 de maig a 
les 12.30h. Fins al 18 de juny:
• 'Zaha Collection' de l'estilista ma-
taronina Felicitas Ordás. 

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Fins al 13 de maig:
• '15M: El inicio del cambio': 40 fo-
tografi es de Manu J. Mora.
Del 8 al 20 de maig:
• 'Catalunya, lluites compartides'.
Del 15 al 21 de maig:
• 'Vintage', pintures Grego Monreal.

'El fi l de la memòria'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Fins al 31 de maig.
Fotografi es del mataroní Joan Oltra.

'Humanitat'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 19 
de maig.
Pintures i dibuixos de carbó sobre 
tela de Liliya Trukhyna.

'Josep Maria Co i de Triola: 
Retrats d’una època'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
25 de maig.
Exposició fotogràfi ca d'activitats 
esportives de la Catalunya del s. XX.

'El viatge de la balena de 
Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 
de setembre.  
Restes d'una balena que es va tro-
bar fa quaranta anys a Mataró. 

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).

Carme Garolera: 'Tropismes'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 27 de maig. 
Obra recent de l'artista barcelonina.

La innovació del ferrocarril de 
Mataró: La modernització de 
la R1 a principi del s. XX
Centre Cívic Molins (C. de Nicolau 
Guañabens, 23. Mataró) / Fins al 
16 de maig.
Fotografi es d'època pertanyents 
a la col·lecció de Xavier Nubiola.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 21 de maig:
• Certamen de les Arts 2017.
• Escola Balmes, 120 anys ense-
nyant i educant.
• Exposició Homenatge Jordi Tardà.  

'Mans amb història'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de maig. 
Grup de fotografi a 'Una mirada 
particular' de l'Associació Viladona.

'Flors i Violes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 8 de juny. 
Marta Duran i Marisa Benjamim.

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c.

'Minotàuries'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 28 de maig.
Pintures, escultures, ceràmiques 
i dibuixos de Joan Poch.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Lluís Gallifa i Grenzner. La 
formació d’un arquitecte 
(1906-1916)'
Museu Arxiu Santa Maria (c. Beata 
Maria, 3. Mataró) / Inauguració: 
divendres 12 de maig a les 19.30h. 
Dedicada a l'etapa formativa del 
que va ser arquitecte municipal.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

'Com afrontem el dolor'
Dimarts 16 maig / 16h / Casal 
Municipal Gent Gran Oriol Batista 
(c. Pla de Bages, 49, Mataró)
Xerrada a càrrec del doctor Josep M. 
Picaza, metge geriatre del servei de 
PADES de Mataró. 15è Cicle d’activi-
tats formatives per a la gent gran.

CULTURES: "La cultura nòrdi-
ca. Els Víkings de Groenlàndia"
Dimecres 17 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència 
de Francesc Bailón (Antropòleg. 
Escriptor i divulgador de la cul-
tura inuit).

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència, del 
15 de maig al 2 de juny: Dilluns 15 a 
les 11h, pregó amb Lola Casas (es-
criptora). 12h, inauguració exposició 
treballs manuals, artesania i pintura. 
Dimecres 17 a les 16.30h, trobada 
amb berenar i música. Dilluns 22 a les 
17h Espectacle de màgia. Dimarts 23
a les 17h, actuació Coral "Gatassa". 
Dijous 25 a les 17h, "Show del perso-
nal" amb actuacions de varietats. • 
Excursions: Dijous 18 de maig, sor-
tida a la Vall de Ribes-Queralbs, es-
morzar a La Gleva, dinar a Ventolà 
(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 coi-
xí. Coral. Informàtica. Grup Play Back.

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.

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).

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: "Girona en fl ors", 
dimecres 17 de maig. • 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.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. Plaça 
de les Tereses, 17. Mataró. Tel: 
93.755.14.17.
Maig: Dia 25, de compres a Andorra. 
Preu: 25€. Afi liats: 22€. 

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

www.totmataro.cat/gentgran
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ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h 
Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

Gent gran
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Doble marxa, popular i BTT, per a la 
integració de les persones sordes
És el segon esdeveniment més important de la Fundació, tindrà lloc el 14 de maig 
aspira comptar amb 2.000 persones

Solidaritat: Redacció

  El Passeig del Callao serà el punt 
de sortida i arribada el proper diu-
menge 21 de maig de la V Marxa 
Popular i BTT per a la integració 
social de les persones sordes. És la 
iniciativa del Centre de Persones 
Sordes que s'inclou dins el progra-
ma 'Mou-te amb cor' que recull 
totes les iniciatives esportives so-
lidàries que es fan al llarg de l'any 
a Mataró. La Marxa Popular té tres 
variants, tres recorreguts diferents, 
segons difi cultat i si es vol fer a 
peu o en bicicleta de muntanya. 
Així pels que vulguin anar sobre 

rodes hi ha previst un itinerari de 
32 quilòmetres, mentre que els que 
vagin a peu tenen un recorregut 
més assequible de 8 quilòmetres 
i un altre més de muntanya, fi ns 
als 14 quilòmetres.

Les samarretes blau turquesa 
seran les pròpies de la marxa po-
pular, que té un cost de 8 euros si 
es vol samarreta de cotó o 12 si 
es vol de tèxtil tècnic. També hi 
ha preu infantil, 5 euros per par-
ticipant. Dins el preu s'hi inclou 
l'esmorzar del diumenge.

El Centre de Persones Sordes
El Des de la seva fundació l’any 

1979, l’objectiu últim del Centre 
de Persones Sordes del Maresme a 
Mataró ha estat el de tenir cura i de-
fensar els drets dels seus membres 
associats així com els de totes les 
persones sordes en general, per tal 
d’aconseguir la seva participació i 
integració dins la societat actual. 
El CSMM treballa per potenciar i 
millorar la igualtat de vida de les 
persones sordes en el seu entorn 
habitual i per intentar aconseguir 
l’accessibilitat social mitjançant 
una comunicació justa i plena a 
la zona del Maresme. Aquest any 
recuperen la marxa popular des-
prés que el 2016 no es fes. 

Dia: diumenge 21 de maig
Hora: sortida a les 9:30 h
Lloc: sortida i arribada al Passeig del Callao
Preu:  Adults: 12 o 8 euros. Infants 5 euros. �
Inscripcions:  Per via telemàtica a través de la web 
http://sordmataro.blogspot.com.es. �

La Marxa Popular i BTT del Centre de Persones 
Sordes s'inclou dins el programa 'Mou-te amb cor'.

La fitxa
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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 policies locals denuncien “assetjament”  
El cos està en peu de guerra pel tracte dels seus comandaments i reclamen les millores 
salarials compromeses que segons el govern es van malinterpretar

Societat: Redacció

 Els agents de la Policia Local 
de Mataró estan en peu de guer-
ra. Asseguren que la situació de 
la plantilla és crítica per la mala 
maror acumulada en el si del cos 
pel tracte "personal i professio-
nal" que durant anys, diuen, han 
rebut per part dels comandaments. 
Des del Sindicat Professional de 
Policies Municipals acusen d'as-
setjament a la cúpula i afi rmen 
que bona part de la plantilla està 
opositant a altres policies per in-
tentar marxar. 

La situació, asseguren, s'ha 
agreujat per l'incompliment de 
les millores salarials compromeses 
per part de l'Ajuntament l'any 2014 
i que preveia implantar un 'plus' 
de perillositat que ara el consistori 
no reconeix. També critiquen que 
els canvis organitzatius per im-
pulsar la Policia de Barri ha anat 
en perjudici de les condicions de 
conciliació familiar dels agents. 

Els agents expliquen que el trac-
te per part dels superiors jeràr-
quics és "penós" i asseguren que 
es donen situacions de "discrimi-
nació i insults". En aquest sentit, 

apel·len a una auditoria externa 
que es va fer el 2005 i que descrivia 
l'existència a l'organització d'una 
"tendència al mobbing".

Un de cada quatre marxa
"L'Ajuntament no ha fet res per 
solucionar aquests problemes i 
empitjoren cada dia", relata el co-
municat. Des del sindicat asse-

guren que en els darrers anys un 
25% dels agents formats a Mataró 
ha decidit marxar a altres policies 
per aquesta situació, mentre que 
a dia d'avui ja hi ha també una 
vintena d'agents fent oposicions 
per a poder marxar. La situació 
s'ha agreujat en les darreres set-
manes, quan els representants 
dels treballadors van exigir al go-
vern municipal que acomplís els 

compromisos adquirits l'any 2014, 
quan després d'anys d'intens de-
bat es va posar sobre la taula la 
necessitat de negociar la imple-
mentació d'un complement sa-
larial de "perillositat".

Difícil conciliació familiar
En una reunió del passat 16 de 
febrer, però, l'Ajuntament va ma-
nifestar que aquesta negociació es 
va mal interpretar per part dels 
treballadors i que aquest assump-
te "no s'ha debatut" i que "no és 
possible avançar en una millora 
econòmica" perquè el concepte 
de perillositat ja està refl ectit en 
el Manual de Valoració de l'Ajun-
tament, segons relata l'acta de la 
trobada. La queixa del col·lectiu 
també posa en el focus del debat 
la recent reestructuració del cos 
que va servir per posar en marxa la 
fi gura del Policia de Barri. Segons 
el sindicat, el sistema d'horaris fi -
xat difi culta la conciliació familiar 
dels agents, ja que en alguns casos 
es poden donar situacions en què 
els treballadors acumulin "17 dies 
consecutius" de feina.

Govern i sindicats han iniciat 
negociacions per resoldre el cas. 

17

Segons el sindicat en 
alguns casos es poden 
donar situacions en què 
els treballadors acumu-
lin "17 dies consecutius" 
de feina

Manifestació de policies locals dijous passat, durant el Ple Municipal Daniel Ferrer
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El govern admet la falta d'efectius però nega 
que la cúpula estigui sobredimensionada  
El conflicte laboral de la Policia Local arriba al Ple Municipal, on el govern es compromet a 
negociar amb els sindicats per a millorar la situació

Societat: Laia Mulà

 Arran del confl icte laboral de 
la policia local, el govern muni-
cipal va emetre un comunicat en 
resposta a les queixes de la poli-
cia local per tractar els diversos 
punts reivindicats pel sindicat 
majoritari del col·lectiu. A més, 
el Partit Popular i PxC van pre-
sentar propostes de resolució al 
Ple Municipal de maig, el qual va 
comptar amb la presència dels 
policies que es van manifestar a 
l'entrada de l'Ajuntament durant 
més de 3 hores per mostrar el seu 
descontentament.

En relació a les queixes salarials, 
el govern va negar que els sous 
fossin més baixos que l'habitu-
al. Per demostrar-ho, el govern 
va argumentar que el salari brut 
d'un agent amb els complements 
salarials és de 33.157 euros anuals, 
una xifra per sobre de la mitja-
na de poblacions similars de més 
de 50.000 habitants, la qual és de 
32.651 euros per any bruts.

Des del govern van defensar fer-
mament que la cúpula policial 

no està sobredimensionada i van 
comparar el nombre d'alts càrrecs 
amb la resta de ciutats similars, 
destacant que també compten 
amb un 16,2% de comandaments 
sobre el conjunt de la plantilla. A 
més, també van afi rmar que el nou 
càrrec de Director de Seguretat 

Pública no sobredimensionarà la 
cúpula policial perquè no serà un 
càrrec policial, sinó tècnic.

Falten quinze policies
L'Ajuntament va reconèixer, però, 
que manquen efectius policials. 
Tenint en compte el nombre d'ha-
bitants de la ciutat, la plantilla 
hauria de ser de 188 membres per 

cobrir la ràtio i actualment en té 
173. Pel que fa a les acusacions 
de maltractaments i humiliacions 
que els agents denuncien que re-
ben per part dels seus superiors, 
el govern es va comprometre a 
investigar-ho fi ns a les últimes 
conseqüències i va qualifi car les 
acusacions de 'molt greus'.

El tema al Ple Municipal
El Partit Popular (PP) va presen-
tar una proposta de Resolució al 
Ple Municipal de maig sobre la 
situació de la Policia Local que 
especifi cava les demandes del cos. 
El debat va generar controvèrsia 
entre els grups municipals, els 
quals van coincidir en el fet que 
la situació és preocupant i que cal 
buscar una solució amb rapidesa. 
Des de PxC, tot i donar suport a la 
proposta, Mònica Lora va remar-
car que “es queda curta” i que “cal 
anar més enllà”.

L'endemà del Ple ja van comen-
çar les negociacions entre sindicat 
i govern, representat per la regido-
ra Núria Moreno i el regidor Juan 
Carlos Jerez.

15

Segons el mateix 
Ajuntament la plantilla 
de Policia Local hauria 
de ser de 188 membres 
per cobrir la ràtio i 
actualment en té 173

Un agent de la policia local observa la manifestació a la porta del Ajuntament Daniel Ferrer
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 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 
pre-escolar 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, que van variant depe-
nent de l'època de l'any, en aquest 
cas la primavera. S'identifi quen 
elements a partir d'aquestes can-
çons i es van aprenent diferents 
conceptes de forma dinàmica amb 
una metodologia molt pràctica i 
efi cient. Es tracte d'un mètode 
molt participatiu que no cansa 
ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET  està perfectament plani-
fi cat per etapes i molt complert 
en cadascuna d'elles i va incor-
porant elements d'aprenentatge 
a mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa 
amb el que s'involucra la família 
a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat
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Daniel Ferrer 

De l’Atur al Referèndum: 
Diccionari a l’equador del mandat  
Repassem els principals ítems del moment polític actual a la ciutat. 

Opinió: Joan Salicrú

  ATUR. Mataró va tancar l’abril 
amb 9.945 aturats (16,4%), per sota 
del llindar psicològic dels 10.000 
que la ciutat sostenia des de feia 
anys. Una excel·lent notícia mal-
grat que el percentatge és quatre 
punts superior al global català. Tot 
i això, el govern municipal sem-
bla incapaç de generar un marc 
d’oportunitats pel qual sectors com 
el tèxtil –quina política industrial 
respecte els polígons té el govern?-, 
el comerç –què passa amb la pos-
sible ampliació de Mataró Parc?- o 
el turisme –ratllarem els cent mil 
turistes, però quina política hote-
lera tenim?- puguin aixecar nous 
llocs de treball.

ANTIGA PRESÓ. Abans d’arribar 
a l’equador del mandat, el regidor 
de Cultura Joaquim Fernàndez ha 
presentat la seva aposta més po-
lítica: la reconversió de l’antiga 
Presó, que es  pot llegir de dues 

formes antagòniques. Una, com 
una correcció de les polítiques 
artístiques que s’han fet durant 
trenta anys per poder ara donar 
aire als artistes més fi guratius i 
menys contemporanis. Dos, com 
una reconstrucció del centre d’art 
contemporani de Can Xalant (ara 
sota les sigles del MAC), ja que 
aquest projecte passarà a tenir 
un espai físic a la ciutat.

CONFLUÈNCIES. La manca total 
de química entre el cercle local de 
Podem (Montse Morón) i l’actual 
direcció d’ICV (Miquel Canal) farà 
impossible una coalició a la bar-
celonina entre ICV, EUiA i Podem. 
En lloc d’això, els que busquen 
sumar forces amb la CUP en un 
pacte preelectoral “a la badaloni-
na”, la primera foto del qual es va 
fer dimarts de la setmana passada 
en un bar de Molins, són els regi-
dors cupaires Cuéllar i Polvillo que 
van compartir taula amb Morón 
i Martínez (VoleMataró) des-
prés d’un acte amb José Manuel 
Sánchez Gordillo. En resposta, des 

d’ICV treballen des de fa mesos 
amb la intenció d’atraure per a la 
seva confl uència el sector crític de 
Podem capitanejat per Ana María 
Caballero. 

DISTRICTE TECNOCAMPUS. 
Amb 3.150 alumnes, i mil treballa-
dors a les dues torres on s’allotgen 
120 empreses, el Tecnocamopus 
ha demostrat el desig de “superar 
les muralles” de l’actual parc amb 
l’obertura d’una part de l’edifi ci del 
Rengle per a activitat universitària. 
Ara, des de fa uns mesos, el govern 
municipal arranja els terrenys que 
queden a l’est de l’avinguda Ernest 
Lluch per tal d’ubicar-hi l’ampli-
ació del parc, on podrien anar-hi 
dues noves torres per a empre-
ses (de moment, només amb les 
peticions fetes, es podria omplir 
mitja nova torre). Aquí hi anirà 
també un hotel. 

GUGGENHEIM. Tot i que després 
tant la regidora com els entorns 
de l’antiga Convergència han acla-
rit que en realitat ningú pensava 

"Tot i que retòricament 
els dos socis defensin 
models diferents de siste-
mes comercials, tampoc 
és cert que hi hagi un 
abisme"

article original publicat a www.lariera48.cat
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a crear un edifi ci equiparable al 
Museu d’Art Contemporani de 
Bilbao, la idea del “Guggenheim a 
Can Cruzate” s’ha convertit en hot 
topic local. En realitat, tot plegat 
era una manera de cridar l’aten-
ció de l’opinió pública local en la 
necessitat de donar tota la força 
possible a la reforma del centre de 
la ciutat. L’altre element rellevant 
del Pla d’Impuls al Centre Històric 
és la remodelació del Rengle de la 
Plaça Gran,  que albergaria quatre 
espais de degustació de productes 
de proximitat i ecològics.  

INSTITUT CINC SÉNIES. El 6 de 
març es va anunciar que el 12 de 
setembre engegarà la seva marxa 
a la Ronda Rafael Estrany el nou 
institut Les Cinc Sénies. Sorpresa 
absoluta després de les anades i 
vingudes del Departament, que 
havia anunciat la voluntat d’obrir 
un centre d’FP al Tecnocampus 
del qual no se n’ha sabut res més 
i que ha ajornat la possibilitat de 
dur a terme els instituts-escola 
apadrinats pel regidor Vadell. El 
motiu del canvi de posicionament? 
L’amenaça llançada des de Les 
Figueretes de retallar les línies 
de l’Institut Miquel Biada, l’únic 
que controla directament perquè 
és municipal. Davant d’això, la 
Conselleria va claudicar.  

MATARÓ 2022. Pla Estratègic de 
futur de la ciutat. Tret de la màni-
ga a principis de mandat després 
que exconvergents i socialistes es 
posessin d’acord en un programa 
de govern on ja detallaven amb 
claredat què és el que calia fer a 
la ciutat en els següents quatre 
anys, s’imposa la sensació que 
uns i altres impulsen aquest Pla 
davant la incapacitat per defi nir 
un horitzó propi de ciutat que pu-
gui ser compartit per la resta de 
la ciutadania. O potser per la im-
possibilitat de posar-se d’acord 
en els grans reptes de la ciutat. El 

bipartit, si el referèndum català 
no el desintegra abans, acabarà 
el seu periple sense pena ni glòria.

OCUPACIONS. Un dels grans 
problemes socials que assoten el 
Mataró del 2017: el 25% dels 3.200 
pisos buits a la ciutat estan ocu-
pats. Proliferen les bandes que 
ocupen il·legalment els pisos pro-
pietat sovint d’entitats bancàries i 
les relloguen a persones que tenen 
necessitat d’habitatge. Aquest fac-
tor ha provocat situacions especi-
alment dures com les d’un bloc de 
pisos del carrer Floridablanca. Tots 
els grups municipals van subs-
criure una declaració institucional 
conjunta per tal que instàncies 
superiors -la Policia Local té poc 
marge de maniobra- prenguin 
cartes en l’assumpte i l’alcalde 
David Bote va reunir-se amb el 
subdelegat del Govern Central a 
Barcelona amb resultats encara 
no coneguts a hores d’ara. 

POLÍTICA DE L’ESDEVENIMENT 
ÚNIC. El mantra que ha acompa-
nyat les vicissituds dels darrers 
alcaldes i s’ha concretat successi-
vament amb el Cruïlla de Cultures, 
el Festival Shakespeare o la Festa 
al Cel ha arribat a la seva fi . Adéu 
siau. Ara el que la ciutat vendrà cap 
enfora a partir d’ara -especialment 
als turistes- és un centre històric 
mediterrani amb pinzellades de 
bona gastronomia, patrimoni, ar-
quitectura, comerç i cultura. Tot 
i això, és obvi que de forma or-
gànica la ciutat ha anat teixint el 
gran esdeveniment que la projecta 
cap a la comarca i el conjunt de 
Catalunya: es diu Festa Major de 
Les Santes, se celebra a fi nals de 
juliol i compta amb més de mig 
milió d’euros de pressupost, amb 
desviacions pressupostàries que 
han arribat alguns anys al 40%. Un 
tema intocable, quasi una religió 
laica i pràcticament única font 
d’orgull dels mataronins.

PORT DE MATARÓ. Zona de la 
ciutat que, amb el pas dels anys ha 
anat perdent interès i força com a 
espai de ciutat per esdevenir un 
simple aparcament de barques 
i iots. Malgrat el multimilionari 
sou que té el gerent del Consorci 
del Port, Joan Bellavista, no hi ha 
manera que es tiri endavant un Pla 
de millora de la zona. I això que 
el dinamisme generat per la po-
sada en marxa ara fa un lustre de 
l’hotel Atenea ha generat interès 
per part d’operadors comercials 
com Lidl, que voldria instal·lar-hi 
un supermercat.

PUMSA. Inicials de Promocions 
Urbanístics de Mataró, simbolit-
za l’etapa en què l’Ajuntament va 
pujar a bord de la turboecono-
mia propulsada per la construc-
ció. La lògica era: fem nosaltres de 
promotors immobiliaris, perquè 
d’aquesta manera tindrem sectors 
nous urbanitzats tal com volem 
i aconseguirem plusvàlues que 
destinarem a despesa social. Amb 
la crisi, però, va calar la imatge 
que l’Ajuntament havia participat 
com el que més de la “cultura del 
pelotazo”. Des de llavors, qualse-
vol apel·lació a les sigles PUMSA 
provoca els horrors de la classe 
política local. És el boc expiatori 
permanent. El darrer cas, el con-
fl icte entre Ajuntament i veïns de 
Can Quirze pels sobrecostos d’ur-
banització de la zona. “Un mort a 
l’armari”, va sintetitzar-ho la regi-
dora Núria Calpe.

REFERÈNDUM. Tot i que el pacte 
de govern subscrit entre PSC i CiU 
deixa llibertat total de vot respecte 
a “assumptes nacionals” la possible 
celebració del referèndum unila-
teral d’independència a la segona 
quinzena de setembre tensarà al 
màxim les costures de l’executiu 
local. L’alcalde David Bote ja va 
anunciar que n’impediria la ce-
lebració a la ciutat.  
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). 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 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 

Discovery_150x228_TOT MATARO_CAT_25-4-17.pdf   1   25/4/17   11:35



MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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 El Torrot CN Mataró masculí guanya la Copa 
 d'Espanya de 2a divisió i assoleix l'ascens 
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el Esporttot
Sergi Garcia
Natació  Torrot CN MataróEl Personatge

"Estem molt 
orgullosos 
d'obtenir 
resultats amb la 
nostra filosofia"

Per començar, deixeu-me remarcar 
que en cap cas intento extreure un 
judici prematur del cas d'aquest 
passat cap de setmana, per això ja 
existeix la policia i quan les investi-
gacions finalitzin podrem saber la 
veritat i el context d'aquest esgarri-
fós episodi a la nostra ciutat.

Però del que sí que m'agra-
daria parlar és d'en Juan Selma, 
l'entrenador de boxa a qui vaig 
tenir el plaer d'entrevistar fa gai-
rebé un any al seu club, l'Sparta. 
Un autèntic apassionat del món 
de la boxa que, amb tan sols una 
hora d'entrevista va ser capaç de 
transmetre'm tota aquesta passió 
pel seu esport. I no només hi creia 
com a esport, sinó com a activitat 
integradora per a joves amb difi-
cultats. Sembla poca cosa, però a 
vegades ens oblidem d'una de les 
tasques bàsiques del món de l'es-
port. Fem molt de ressò d'escenes 
com les viscudes en un partit de 
categories inferiors a Balears amb 
batalla campal entre pares, però 
ens oblidem de tota aquella gent 

que treballa dia a dia per trans-
metre valors a través de l'esport. 
En Juan era una d'elles, pel que jo 
vaig poder veure i pel que em van 
dir aquells a qui entrenava. Una 
realitat que crèiem que només es 
donava als barris marginals ame-
ricans, després de veure-ho en les 
seves sèries i pel·lícules, però que 
resultava molt més proper del que 
podíem imaginar.

I no només això, la seva passió 
per la boxa el feia creure a recupe-
rar la repercussió que havia tingut 
l'esport del quadrilàter a la capital 
del Maresme. Dins dels seus plans 
hi havia la voluntat de tornar a 
portar vetllades de boxa al Palau 
Josep Mora. Un escenari que, molts 
anys enrere, ja havia gaudit amb 
aquest esport. Un esport molt més 
noble del que ràpidament tendim 
a pensar, sobretot abans d'arribar 
als dubtosos interessos econòmics 
del seu professionalisme.

En tot cas, només em queda 
sumar-me al condol de familiars i 
amics. Descansa en pau, Juan.

La boxa ha perdut un apassionat
La desaparició de Selma deixa un buit a l'esport mataroní

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Fem. Final 
LA SIRENA CNM - SABADELL
Divendres 12 | 18.30 h | Complex Joan Serra
En cas de 3r partit: Diumenge (11 h) a Sabadell.
HOCKEY HERBA Sector Ascens
ILURO HC - CD TERRASSA
Divendres 12 | 18.30 h | Mpal. Hockey 
ILURO HC - LAGUNAK
Dissabte 13 | 15.30 h | Mpal. Hockey
HANDBOL Fase Ascens a Plata Fem
JH MATARÓ - PERDOMA CAN.
Divendres 12 | 20.30 h | Pav. Teresa M. Roca
JH MATARÓ - DOMINICOS ZAR.
Dissabte 13 | 18.30 h | Pav. Teresa M. Roca
JH MATARÓ - RIBERA L'ALCUDIA
Diumeng 14 | 12 h | Pav. Teresa M. Roca
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - MARTINENC B
Diumenge 14 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - SANTVICENTÍ
Dissabte 13 | 18 h | Mpal. Pla d'en Boet

FORA
BÀSQUET Lliga EBA Permanència
SITGES - MATARÓ FEIMAT 
Dissabte 13 | 18 h | Pavelló Sitges
BÀSQUET Copa Cat. Fase Ascens
SESE - MATARÓ PARC BOET 
Dissabte 13 | 18 h | Pavelló Virrei Amat Barna
HOQUEI PATINS OK Lliga
VOLTREGÀ - MEDICARE CHM
Diumenge 14 | 18.05 h | Mpal. S.Hipòlit Voltregà
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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L'equip masculí del CN Mataró 
puja a 1a Divisió

El passat cap de setmana es va dis-
putar a les instal·lacions del com-
plex Joan Serra del CN Mataró la 
Copa d'Espanya de Clubs de 2a 
Divisió de natació amb la partici-
pació de 21 clubs procedents de 
tota la geografia espanyola.

I l'equip masculí del Torrot CN 
Mataró es va proclamar campió de 
la Copa d'Espanya de la 2a Divisió 
pujant a la 1a Divisió, recuperant 
la categoria perduda l'any passat. 
Va encapçalar la classificació amb 
828, per davant del CD SEK de 
Madrid 771, Getxo 720, Fuensanta 
Múrcia 656, Olot 644, Elche 642, 
CN Barcelona 620, Toledo 515, 
Sant Feliu 510, Sevilla 465, Alarcos 
Ciudad Real 428, Alcorcón 269.

RESULTATS
Cal destacar nou triomfs dels ne-
dadors del Centre Natació Mataró 
i vuit posicions més entre els tres 
primers:
200 lliures: 1r Guillem Pujol 1:52.47; 
3r Adrián Gonzàlez 1:53.93
400 lliures: 1r Adrián Gonzàlez 4:03.99; 

3r Roger Rabassa 4:07.50
1500 m lliures: 1. Martí Penedès 16:04.52
200 papallona: 1r Guillem Pujol 2:04.50
50 m braça: 1r Fernando Morillas 29.19
100 braça: 2n. Fernando Morillas 1:05.01
200 braça: 1r Fernando Morillas 2:18.88; 3r 
Pau Ruiz 2:26.11
200 m estils; 1r Martí Penedès 2:07.69
400 m estils: 1r Martí Penedès 4:37.68; 2n 
David Chaves 4:41.02
4x50 estils: 2n CN Mataró (Rabassa, Mori-
llas, Penedès, Pujol) 1:47.24
4x100 estils: 3r CN Mataró (Rabassa, Mori-
llas, Penedès, Pujol) 3:55.69
4x100 lliures; 2n CN Mataró (Morillas, 
Gonzàlez, Rabassa, Pujol) 3:31.88
4x200 lliures: 1r CN Mataró (Pujol, Rabassa, 
Gonzàlez, Penedès) 7:39.96
Van completar l'equip Guillem Teodoro, Pol 
Cantó i Ferran Ares.

En la competició femenina es 
va proclamar campió el Gredos 
San Diego (905) per davant de 
CN Granollers (816) i CN Delfín de 
València (733), que pujaran a la 
1a Divisió.

L'equip femení del Torrot- 
Centre Natació Mataró 5è lloc 
en la 1a Divisió Estatal a Gijón
L'equip femení del Torrot CN Mataró 
va competir també aquest cap de 
setmana a Gijón, en el seu cas a 

la Copa d'Espanya de 1a Divisió, 
i va acabar en 5è lloc lluny de la 
possibilitat d'aconseguir l'ascens a 
Divisió d'Honor, però mantenint la 
plaça a la 1a Divisió Estatal.

Classificació: UCAM Fuensanta Múrcia 
516 (amb Mireia Belmonte i Melani Costa), 
CN Barcelona 493, Galaico 456, Palma de 
Mallorca 428, TORROT CN MATARÓ 396, Sant 
Olaya 354, Rivas 323, Cosat Azahar 310.

A nivell individual la més desta-
cada va ser Berta Cantó, que va ser 
l'única guanyadora en els 100 m 
braça (1:10.76) i també va quedar 2a 
en 50 m braça (32.56) i 200 m bra-
ça (2:32.20). També va entrar entre 
les tres primeres Marina Martínez 
en 200 braça amb 2:43.57, i el re-
lleu de 4x100 estils (Aina Triola, 
Berta Cantó, Carla Chaves i Clàudia 
Rodrigo) amb 4:25.13.

I van estar a prop, arribant en 
4t lloc, Carla Chaves en 200 es-
tils (2:24.23), Berta Triola en 50 
m lliures (27.70), Aina Triola en 
100 m esquena (1:07.21) i el relleu 
de 4x50 estils (Aina Triola, Berta 
Cantó, Berta Cambray, Berta Triola) 
amb 2:01.72.

Van completar l'equip Judith 
Pueyo, Júlia Tomico, Maria Rosiñol, 
Sílvia Hernàndez i Helena Ruiz.

www.eltotesport.com |  P. 3NATACIÓ

El CN Mataró campió de la Copa 
d'Espanya de clubs de 2a Divisió

Foto de família de tot el Centre i celebració de l'equip masculí. | DANIEL FERRER

També es van realitzar les proves en categoria femenina. | DANIEL FERRER

Martí Penedès, triomfador. | E. TOMÀS
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8  LA SIRENA CN MAT.

5  CN SANT ANDREU

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Marina Zablith, Liana Dance, 
Maria Bernabé, Júlia Nieto, Alba Bona-
musa, Clara Cambray, Ciara Gibson (2), 
Marta Bach (3), Ona Meseguer, Laura 
López (3), Júlia Soler, Cristina Terrado 
(ps).
PARCIALS: 1-1, 3-0, 2-1, 2-3

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

El primer partit es resol en un 
gran segon quart

La Sirena CNM va encarrilar la se-
mifinal en un partit resolt amb un 
gran segon quart.

Durant el primer, que va acabar 
amb empat a un gol, va semblar 
que l'equip andreuenc podria plan-
tar cara a les sirenes, si aquestes 
acusaven l'esforç fet el cap de set-
mana a Rússia en l'Eurolliga. Però 
acabant el primer quart va ser ex-
pulsada Ona Meseguer, un fet que 
acabaria enrabiant l'equip local, que 
en el segon quart va obrir forat amb 
dos gols de la capitana Marta Bach 
i un de Laura López, per arribar 
al descans amb 4-1, gràcies tam-
bé a les grans aturades de Debby 
Willemsz a la porteria local. Laura 

Ja estem a la final tan 
esperada

Semifinals
LA SIRENA CNM - Sant Andreu .......... 8-5
Sant Andreu - LA SIRENA CNM .......... 6-9
Sabadell - Moscardó ...........................27-4
Moscardó - Sabadell ...........................2-27

El divendres segon 
partit de la final a 
Mataró

El passat dimecres a les 19 hores ja 
va començar l'esperada final entre 
dos equips que aquesta temporada ja 
s'han trobat sis vegades: Supercopa 
Espanyola, Supercopa Europea, dos 
partits de lliga, Copa de la Reina i 
Final Four de l'Eurolliga. 
La Sirena buscarà un triomf que no-
més ha pogut aconseguir una vegada 
(la temporada passada a la Copa de la 
Reina), però del qual han estat ben a 
prop tres vegades aquesta temporada.
El segon partit es juga al Complex 
Joan Serra el divendres dia 12 a les 
18.30 hores.
I si cal el tercer serà el diumenge a 
Sabadell a les 11 hores del matí.

La Sirena CNM es planta a la 
final de forma solvent

Marta Bach va tenir un gran protagonisme golejador en els dos partits. | D. FERRER

López va posar el 5-1 a l'inici del 
tercer i al començament del darrer 
quart Ciara Gibson va augmentar la 
diferència fins als cinc gols. 

A partir d'aquí les sirenes es van 
relaxar i l'equip andreuenc va con-
tinuar lluitant i traient algunes con-
tres van reduir el desavantatge fins 
Als tres gols finals.

L'equip local va sortir fort i al final 
del primer quart dominava, amb 
Lloret prenent les regnes de l'atac 

6  CN SANT ANDREU

9  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz, 
Liana Dance, Marina Zablith, Clara 
Cambray (1), Marta Bach (2), Alba Bona-
musa, Clara Cambray (1), Ciara Gibson 
(3), Laura López (2), Ona Meseguer (1), 
Júlia Soler, Júlia Nieto, Maria Bernabé i 
Cristina Terrado (ps)
PARCIALS: 2-1, 0-2, 3-1, 1-5.

local. Al 2n quart va estar l'equip 
mataroní el que va tancar la de-
fensa, i amb dos gols de Gibson va 
capgirar el marcador per arribar al 
descans amb 2-3 favorable.

L'ambient era tens amb les an-
dreuenques intentant forçar el 
tercer partit. I en el tercer quart, 
l'equip local amb dos gols en un 
minut, es van tornar a posar per 
davant amb un 5-4 que ho deixa-
va tot obert. 

En el darrer quart les sirenes 
van treure el millor en atac. Es van 

posar per davant amb un gol de 
Laura López de vaselina, i un altre 
de Ciara Gibson en una contra. La 
rèplica local va estar immediata i 
van empatar quan quedava la mei-
tat del darrer quart. 

En els minuts que quedaven la 
superior experiència de les juga-
dores mataronines es va imposar. 
Ona Meseguer va trencar l'empat, 
es va defensar molt bé, Debby va 
aturar sota pals els intents locals 
i Marta Bach i Clara Cambray van  
posar la cirereta a un gran partit.

Guanyen amb un gran final 

el Esporttot WATERPOLO
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El Joventut busca tornar a 
Plata 30 anys més tard

Aquest cap de setmana el Pavelló 
Teresa Maria Roca serà la seu de 
les fases d'ascens a la Divisió Plata 
estatal femenina d'handbol. I en 
elles hi tindrem la participació del 
Joventut Handbol Mataró després 
d'haver quedat campió de la Lliga 
Catalana, havent cedit un sol punt 
en els 26 partits jugats. L'equip 
mataroní intentarà retornar a una 

categoria on havia jugat als anys 
vuitanta durant quatre temporades 
consecutives.

Junt amb l'equip mataroní que 
prepara Jordi Fernàndez, hi seran 
presents el Ribera l'Alcúdia (1r re-
presentant de València, tot i que 
el campió és el Castelló B, que no 
juga fases), Dominicos Zaragoza 
(2n d'Aragó) i Perdoma de Tenerife 
(2n de Canàries per darrere del 
Rocasa Gran Canària B).

Puja directament el primer i tam-
bé els dos millors segons dels sis 
sectors que es disputen per tot 
Espanya.

L'horari dels partits serà aquest:
DIVENDRES 12 
18:30 h Ribera l'Alcúdia - Dominicos
20:30 h JH MATARÓ- Perdoma

DISSABTE 13:
16:30 h Ribera l'Alcúdia - Perdoma
18:30 h JH MATARÓ- Dominicos

DIUMENGE 14
10 h Dominicos- Perdoma
12 h JH MATARÓ- Ribera l'Alcúdia

El Quadis CNM la de 
Superdivisió masc.

Fase prèvia de sector d'hockey 
herba per a l'Iluro HC

També aquí a Mataró, al camp 
Municipal d'Hockey se celebrarà, 
tal com es va fer l'any passat, el sec-
tor previ de les fases d'ascens a 1a 
Estatal. Hi participa l'Iluro HC que 
prepara Arseni Sañé i que ha que-
dat en cinquè lloc del campionat de 
Catalunya de 2a Divisió. Participen 

també CD Terrassa (3r Catalunya) 
i Lagunak de Sant Sebastià (1r del 
País Basc). Només el primer clas-
sificat anirà a la fase final.
L'horari dels partits serà aquest:
DIVENDRES 12 (18:30 h): 
ILURO HC- CD Terrassa
DISSABTE 13 (18:30 h): 
ILURO HC- Lagunak Donostia
DIUMENGE 14 (11 h): 
CD Terrassa - Lagunak

L'equip masculí de l'Iluro HC 
baixa de categoria
Dir també que l'equip masculí de 
l'Iluro HC va perdre el darrer par-
tit de la temporada al camp del 
Rimas per 4-2 i, amb aquest re-
sultat i la victòria del Polo sobre 
Castelldefels, ha baixat al penúltim 
lloc de la 1a Divisió Catalana i bai-
xarà a 2a Divisió.

L'equip del Quadis CN Mataró de 
tennis taula es va classificar en 
tercer lloc del grup 2 de la Divisió 
d'Honor masculina i aquest cap 
de setmana disputa a València la 
Fase d'Ascens a la Superdivisió 
Estatal, d'on va baixar la tempo-
rada passada.

El Quadis CNM juga el dissabte 
dia 13 a les 10 h contra el Cambados 
(2n del grup 1). Ha de guanyar per 
passar ronda i poder jugar el dis-
sabte a les 18 h amb el guanyador 
del Collado (3r grup 1)- Helios (2n 
grup 2). I també ha de guanyar per 
enfrontar-se en busca de l'ascens 
contra el perdedor de l'eliminatò-
ria entre els dos primers que són 
Mediterráneo València i Vilagarcía 
en partit que es jugaria el diumenge 
a les 11 hores. Vaja, força complicat…

Cap de setmana de fases d'ascens: 
El femení del Joventut a Div. Plata

Arriba l'hora de la veritat per al Joventut Handbol Mataró. | ARXIU

Cartell de la competició. | CEDIT

Les fases, altre cop a Mataró. | ARXIU

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 5
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28 JOVENTUT MATARÓ

30 SANT JOAN DESPÍ

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores 
i Pol Gavañach porters; Oriol Prat (3), 
Jan Bonamusa (2), Bernat Muñoz, 
Bernat Bonamusa (1), Àlex Bosch (3), 
Marc Pey (2), Berenguer Chiva, Marc 
López (6), Dani Aguilera, Manel Núñez 
(5), Oriol Vaqué (6), Pau López.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 3-5, 5-6, 8-7, 
10-11, 16-13 descans; 18-15, 21-18, 23-20, 
24-25, 25-27, 28-30.

1a Estatal               
Masculina

El Joventut Mataró va tancar una 
temporada discreta a 1a Estatal 
amb derrota, per acabar en 9è lloc.

En el darrer partit van repetir una 
història que s'ha donat força aquesta 
temporada, amb una bona primera 
part del Joventut, però amb un tram 
final de la segona plena d'errades 
que van portar a la derrota.

La primera part va ser igualada, 
però l'equip local va poder marxar 
al vestidor tres gols amunt (16-13) 
gràcies a un parcial final de 4-0.

A la represa el Joventut va man-
tenir els tres gols d'avantatge fins 
que faltaven 12 minuts (24-21), però 
aleshores l'equip es va bloquejar 
en atac i els visitants van fer un 
parcial de 0-6, que ja va fer anar a 
remolc l'equip groc-i-negre fins al 
final, acabant amb derrota.

El Joventut acaba 9è 

30a jornada (6 maig)
Salle Bonanova - OAR Gràcia ..........19-26
Palautordera - Sant Quirze.............28-34
Montcada - S.Martí Adrianenc .......29-29
JOVENTUT MAT. - S.Joan Despí  .... 28-30
Sesrovires - S.Esteve Palaut. ......... 37-27
Sarrià - Granollers B .........................28-28
Esplugues - La Roca ......................... 24-27
Sant Cugat - Bordils B   ....................31-28
Classificació
Granollers B 54; S. Martí 51; Sarrià 48; 
Sant Quirze 45, Sesrovires 41, La Roca 
i Sant Joan Despí 35; S.Cugat 23; JH 
MATARÓ, Montcada i OAR Gràcia 21; 
S.Esteve Pal. 20; Esplugues 19; Palau-
tordera 18; Bordils B 17; Bonanova 11.  
Els dos primers fan fases d'ascens i els 
dos últims baixen a Lliga Catalana.

ALTRES RESULTATS.- Juv. Mas (1a Cat):  
JHM - Liceo Francès 18-28; Cadet masc. 
(Copa Fed.): JHM- Esparraguera 33-14; 
Juv. Fem (Copa Fed.) La Llagosta- JHM 
28-25; Inf. Fem (1a Cat): Palautordera- 
JHM 21-17.

Acaben la lliga amb derrota

21 JOVENTUT MATARÓ

27 AMPOSTA

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich 
i Marta Espejo porteres; Ona Muñoz 
(7), Sandra Fargas (2), Clara Poo (6), 
Irene Hernàndez, Saray Romero (3), 
Glenda Alís (2), Roser Villalba, Marina 
Seda, Zara Verdugo, Laia Nonell (1), 
Katina Juàrez, Marina Fernàndez, Ivet 
Rodríguez.

El femení del Joventut va debutar 

a la Copa Catalana rebent la pri-
mera derrota de la temporada en 
partit oficial. 

Però tot i això el test de cara a 

La Copa comença amb derrota

BÀSQUET
Carla Cencerrero jugadora de la 
Unió Esportiva Mataró es va pro-
clamar campiona d'Espanya de 
seleccions de categoria Mini amb 
Catalunya, superant en la final 
Madrid per 78-63.

HANDBOL
Eduardo Calle, Óscar Mainat i Pablo 
Vela, els tres jugadors mataronins 
del FC Barcelona juvenil d'handbol 

van aconseguir el passat cap de 
setmana el bronze estatal en el 
Campionat d'Espanya disputat a 
Dos Hermanas. Van perdre a se-
mifinals davant el Granollers i en 
el partit pel bronze van derrotar el 
Carabanchel. Calle va ser el tercer 
màxim golejador del campionat.

Les mataronines Maria Muñoz 
i Alícia Fernàndez van guanyar la 
Mini Copa d'Espanya, que es dis-
putava paral·lelament a la Copa de 

la Reina, formant part de l'equip 
cadet del BM Granollers.

Gerard Torres (BM La Roca) 3r 
en el Campionat de Catalunya ca-
det amb el BM La Roca.

HOQUEI PATINS
Marc Hernàndez va quedar campió 
de Catalunya juvenil d'hoquei pa-
tins amb el Futbol Club Barcelona 
en superar a la final l'Arenys de 
Munt per 3-2.

Medalles estatals i catalanes en la base

El parcial final sentencia. | D.F

les fases d'aquest cap de setmana 
va ser positiu, ja que durant la pri-
mera part es va plantar cara a un 
equip de Plata, arribant al descans 
amb empat a 14. 

Després a la represa les ampos-
tines van posar més intensitat en 
la seva defensa  i a l'equip local li 
va costar molt més fer gols, i es 
va quedar en 7 en la segona part. 

el Esporttot POLIESPORTIU
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1  UD CIRERA

0  EUROPA B

UD CIRERA: Compte, Ximillo, Alber-
tito, Kaddur, Peque, Baba, Roger, Izar, 
Joan (Omar 79'), Pereira (Matas 88') i 
Aleix (Soufian 89').

GOLS: 40' ALEIX TARRÉS (1-0)

0  ESPORTIU CAN PI

8  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Sergi López, Isma, 
Rueda, Willy, Ricky, Óscar, Aitor, Rodri, 
Bustos, Rodri, Bargalló (Sergio Medina 
74').

GOLS: 19' BARGALLÓ (0-1); 29' RODRI 
(0-2); 44' SERGIO LÓPEZ (0-3); 64' 
BUSTOS de penal (0-4); 79' RODRI (0-5); 
81' AITOR (0-6); 84' RICKY (0-7); 86' 
RODRI (0-8).

SEGONA
CATALANA

Un gol del golejador cirerenc va 
donar tres punts importants

La UD Cirera va obtenir un triomf 
clau davant l'Europa B, ja que una 
derrota pràcticament l'hauria con-
demnat al descens. Amb aquests 
tres punts surt de la zona de des-
cens directe, però queda en la 5a 
plaça per la cua que ara mateix 
portaria també a 3a, ja que és el 14è 
classificat dels grups de Barcelona 
amb pitjor puntuació. 

L'equip d'Antonio Gonzàlez sa-
bia de la importància del partit i 
va sortir amb les idees clares i va 

gaudir de bones ocasions i a cinc 
minuts del descans Aleix Tarrés va 
rematar una jugada de Pereira per 
fer el que seria el gol del triomf.

A la represa el ritme va baixar, 
però el Cirera va controlar la situa-
ció per sumar tres valuosos punts.

A l'Hospitalet, davant l'Esportiu 
Can Pi, cuer de la 2a Catalana, el 
Club Esportiu Mataró va fer una 
cosa que no havia fet mai en partit 
oficial en la seva història: 8 gols a 
camp contrari. Fins ara el seu rè-
cord era de 6 gols en 10 ocasions. 

El líder no acaba... però 
anava guanyant

31a jornada (7 maig)

Carmelo - Lloreda .................................. 2-1
LLAVANERES - Canyelles ........................ 1-1
Esp. Can Pi - CE MATARÓ  ....................0-8
CIRERA - Europa B ..................................1-0
Besós BV - Fund. Grama .............1-2 (sus)
Martinenc B - Guineueta ....................... 1-1
Sarrià - SANT POL .................................. 3-1
Sant Adrià - PREMIÀ MAR  ...................0-4
Llefià - Badia ...........................................4-1

Classificació 
CE MATARÓ 62; Fund. Grama 61; Guineue-
ta 57; Llefià 56; Sant Adrià i Sarrià 47; 
PREMIÀ MAR 46; Europa B 45; Besós BV 
i Canyelles 44; SANT POL 41; LLAVANERES 
38; Martinenc B 34; CIRERA i Badia 33; Llo-
reda 32, Carmelo 24, Esp. Can Pi  18.

32a jornada (14 maig)

CE MATARÓ - Martinenc B (DG 17 h) 
Guineueta - CIRERA (DG 12 h) 
SANT POL - Sant Adrià (DG 12 h)
PREMIÀ MAR - LLAVANERES (DG 12 h)

Apropant-se als objectius
El CE Mataró li falten 5 punts per as-
segurar la promoció d'ascens i aquest 
diumenge n'ha de sumar tres davant 
un rival que no serà fàcil, ja que lluita 
per evitar el descens. Igual que el 
Cirera que intentarà sumar al camp de 
la Guineueta, l'equip que persegueix 
el Mataró. Vaja que els dos equips ma-
taronins es poden fer un favor mutu 
la setmana abans del derbi, tal com va 
passar a la primera volta.

Situació crítica
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
5-0 al camp del cuer, el Josep M. Gené 
Ass. a Barcelona, i té la salvació molt 
complicada. El dissabte (17.30 h) en la 
penúltima jornada ha de guanyar el 
Cornellà B que és 2n.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Vilassar 1-2; Cadet (Pref) 
Granollers - CEM 0-1; S.Gabriel - CEM 
B 2-3; Infantil (DH): CEM - Girona 2-2. 
Recuperen el 7è lloc.

 Aleix Tarrés decideix un cop més

Només als anys vint, quan encara 
era Iluro SC, havia guanyat per 
0-8 el rival ciutadà, el Mataró FC. 

S'ha de dir que la golejada va 
estar afavorida pel fet que els lo-
cals jugaren amb 10 jugadors. Però 
a Mataró havien empatat i l'equip 
groc-i-negre va haver de treballar 
per arribar al descans amb 0-3. A la 
represa tot va ser més fàcil.

Una golejada de rècord

Lliga Nac. Juvenil

Pereira en la jugada de l'únic gol. | D.F

El Mataró va jugar de blau. | CE MATARÓ

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA
Premià de Dalt segon

31a jornada (7 maig)

Premià Dalt - Young Talent ..................1-0
Vilassar B - Pineda ...................... 3-0 (ret)
Santvicentí - Vilassar Dalt .................. 3-2
La Salut - Argentona ............................. 2-1
MOLINOS - Turó Peira ...........................3-5
Cabrera - LA LLANTIA ............................ 2-1
Arenys Mar - MATARONESA  ................. 3-1
Districte 030 CE - Cabrils .....................4-1
PLA D'EN BOET - Singuerlín ................ 3-2
Classificació 
Districte 030 CE 69, Premià Dalt 67; Ar-
gentona 66, Young Talent Bad. Sud 65;  
Singuerlín 55; MOLINOS 54; LA LLÀNTIA 
47; Santvicentí 45; MATARONESA  i Vi-
lassar Mar B 41; PLA D'EN BOET, 38, Ca-
brils 37; Arenys de Mar, Turó Peira 35; 
La Salut 33; Vilassar Dalt 32; Cabrera 
29; Pineda 0.

32a jornada (14 maig)
PLA D'EN BOET - Santvicentí (DG 12 h)
Argentona - MOLINOS (DS 18:45 h)
MATARONESA - Cabrera (DS 18 h)
LA LLÀNTIA - Districte 030 (DG 12:15 h)

Tres partits a casa 
i l'altre ben a prop
Jornada interessant en la qual el Pla 
d'en Boet pot certificar la permanèn-
cia i La Llàntia rep el líder.

Victòries de Molinos i CE 
Mataró
Els dos equips mataronins van 
aconseguir el triomf. El Molinos (que 
és tercer classificat) per 4-1 davant el 
Sant Fost i el CE Mataró (que és 7è) 
per 2-5 al camp del Gladiador.
Aquest cap de setmana descans per 
Molinos i el CE Mataró rep el diumen-
ge el Sta. Perpetua.

 Pla d'en Boet fa un pas important 
cap a la permanència

3  MOLINOS

5  TURÓ PEIRA

UD MOLINOS: Pulido, Gorka, Abel 
Moreno, Hèctor, Llavero, Roca, Badre, 
Ruben Moreno (Isaac Ramos 55'), 
Beltran (García Mesa 55'), Óscar i 
Manrique.

Partit igualat pel que fa al joc, on 
la Mataronesa va tenir bones oca-
sions, però els arenyencs van estar 
més encertats. L'únic gol arlequinat 
el va marcar Angel quan el marca-
dor estava ja en 2-0.

3  PLA D'EN BOET

2  SINGUERLÍN

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Fernàndez, Moussa, Marc Palau, Silva 
(Cortés 88'), Àlex Palau (Valle 77'), 
Valencia (Javi 71'), Eric, Carlos i Vela 
(Ito Palanco 88').

2a Catalana Fem.

Important victòria en un partit 
intens (14 targetes) i vibrant. Els 
grocs es van avançar amb un gol en 
pròpia porta visitant i un de Marc 
Palau als 15'. Van reaccionar els vi-
sitants i van empatar a cinc minuts 
del final, però encara va haver-hi 
temps perquè Valle fes el gol del 
triomf per obtenir tres punts d'or.

3  ARENYS MAR

1  MATARONESA

UD MATARONESA: Paco, Oriol 
(Manolo 57’), Carlos, Mosquera, Comas 
(Miguel 82’), Marc, Simon (Alex 72’), 
Vicente, Koke, Aldo, Ángel,  Navarro  i 
Rafa.

El Molinos, que la setmana ante-
rior havia guanyat al camp d'un 
dels líders, va fer una primera part 
horrible (0-3) i a l'inici de la segona 
part va rebre el quart. Després un 
gol de Manrique i dos del golejador 
Badre Dahbi van maquillar la cosa.

2  CABRERA

1  AD LA LLÀNTIA

LA LLLÀNTIA: Pico, Rubén (León 44'), 
Blasco, Adrià Artero, Chamarro, Vega 
(Aitor Moreno 68'), Ibu, Jerreh (Seidou 
44), Said, Guedes (Ibra 62') i Toni Martín 
(Sergio Cobo 58')

L'equip local en perill de descens 
es va avançar de penal. Després 
Vega va empatar, però el Cabrera 
va marcar el 2-1 a l'inici de la se-
gona i va defensar bé fins al final.

Marc Palau anotant el 2 a 0. | D.F

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

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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Els mataronins superen 
el Sitges per un sol punt i 
hauran d'anar a guanyar al 
Garraf el partit de tornada de 
l'eliminatòria de permanència

Partit d'anada de l'eliminatòria 
de permanència a Lliga EBA del 
Mataró Feimat davant el Sitges, 
un enfrontament que va començar 
amb un alt ritme d'anotació i amb 
els visitants una mica més encer-
tats. Al segon període, per això, el 
Mataró es va trobar més còmode 

Cabrera, figura dels mataronins. | D.F

Victòria mínima del Mataró 
Feimat contra el Sitges
66 MATARÓ FEIMAT

65 SITGES

MATARÓ FEIMAT: Diallo (7), Guallar (7), 
Serratacó (8), Cabrera (12), Ventura (7), 
Ariño (3), Romero (13), Espiga (6) i Tardio 
(3). 12 de 25 en tirs de 2, 7 de 24 en tirs de 
3 i 21 de 30 en tirs lliures.

PARCIALS: 21-24, 18-11, 9-22 i 18-8.

C. CATALUNYA 
Femenina

S'acosta la Final a 
Quatre d'ascens
10a jornada (29-30 d'abril)
Gramenet - Barça CBS ....................60-54
Almeda - Cerdanyola ........................51-50
GEiEG - PLATGES MATARÓ ............... 68-53
Roser - Jet Qsport ............................75-38
Viladecans - CN Terrassa ............... 58-55

Classificació 
Barça CBS, 34; Gramenet, 31; Cerdanyola, 
30; PLATGES MATARÓ, 29; Almeda, 28, 
GEiEG, 27; Roser i Viladecans, 24; Jet 
Qsport, 22; i CN Terrassa, 21.
 
Final a Quatre (20 i 21 de maig)
Ja s'ha acabat la temporada i només 
queda la fase d'ascens a Lliga Femenina 
2 que es disputarà el cap de setmana 
del 20 i 21 de maig al Palau Juan Carlos 
Navarro de Sant Feliu de Llobregat. 
Les noies del Platges s'enfrontaran a 
l'amfitrió, el Barça CBS, el dissabte 20 a 
les 18.05 en el primer partit de semis.

68 GEiEG

53  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Fuentes (-), 
Kador (17), Gómez (3), Murat (2), García 
(-), Magriña (2), Alises (-), López (-), 
Harris (13), Lasheras (-), Butler (16) i 
Martínez (-). 14 de 38 en tirs de 2, 4 de 
20 en tirs de 3 i 13 de 17 en tirs lliures.

PARCIALS: 11-14, 17-13, 16-17 i 24-9.

Les mataronines ja tenien 
assegurada la quarta plaça de 
Copa Catalunya

El Platges de Mataró encara havia 
de disputar l'última jornada de la 
segona fase desplaçant-se a Girona 
per enfrontar-se al GEiEG, abans de 
disputar la Final a Quatre d'ascens. 
El partit va començar molt igualat,  
finalitzant la primera part 28 a 27.

 A la represa, les grogues es van 
mantenir en el partit i, fins i tot, 
aconseguint la igualada abans del 
final del tercer període, empatant 
a 44. El partit s'hauria de decidir 
a l'últim quart.

I a la recta final, la intensitat 
local per intentar finalitzar amb 
victòria va sorprendre el conjunt 
mataroní, que tampoc s'hi jugava 
res, i amb un parcial contundent 
de 24 a 9, van acabar perdent per 
15 punts, 68 a 53.

Kador va anotar 17 punts. | ARXIU

Derrota intranscendent del 
Platges a la pista del GEiEG 

i va poder remuntar el marcador, 
marxant al descans amb una lleu-
gera diferència favorable, 39 a 35, 
però sense un pronòstic clar.

A la represa, els visitants van 
sorprendre completament els 
grocs, que no trobaven solucions 
ofensives i veien com, a poc a poc, 
el Sitges capgirava el marcador i 
s'anava allunyant, fent aparèixer els 

fantasmes de la temporada passa-
da. Al final del període, el marcador 
era favorable al conjunt del Garraf 
per 48 a 57.

Però els mataronins encara no 
havien dit l'última paraula, i gràcies 
a una gran defensa, que pràctica-
ment va anul·lar per complet els 
seus rivals, van poder anar remun-
tant la diferència i, malgrat que 
el partit va ser molt travat i amb 
moltíssimes faltes i tirs lliures, van 
aconseguir capgirar el marcador 
i endur-se la victòria per un sol 
punt, deixant l'eliminatòria com-
pletament oberta.

Partit de tornada de l'eliminatòria de 
permanència (13 de maig)
Després de l'ajustadíssima vic-
tòria al Mora, els nois de Charly 
Giralt hauran de viatjar a Sitges 
amb l'obligació de guanyar si vo-
len salvar la categoria, en un par-
tit que es preveu dramàtic, aquest 
dissabte 13 a les 18h.

el Esporttot BÀSQUET
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Després d'una gran tempo-
rada regular, els d'Alberto 
Penña comencen els playo� s

El Mataró Parc Boet, un cop finalit-
zada la fase regular de la competi-
ció, on ha finalitzat campió del seu 
grup amb 22 victòries i 4 derrotes, 
inicia l'eliminatòria prèvia a la fi-
nal a quatre d'ascens a Lliga EBA 
davant el Secció Esportiva Santa 
Eulàlia (SESE) barceloní.

Els d'Alberto Peña, tindran el 
factor pista a favor i disputaran la 
tornada a casa d'aquí una setma-
na, però abans, al partit d'anada, 
visitaran el Pavelló Virrei Amat 
aquest dissabte 13 a les 18h.

El SESE, que va finalitzar quart 
de l'altre grup de Copa Catalunya 
amb 19 victòries i 7 derrotes, sap 
que la possibilitat de sorprendre als 
mataronins passa per fer un molt 
bon partit d'anada, considerant que 

Arriba l'hora de la veritat. | ARXIU

El Mataró Parc Boet visita el 
SESE buscant l'ascens

3A DIVISIÓ
NACIONAL
Empat entre Canet i 
Mataró a 3 jornades 
del final
27a jornada (6 i 7 de maig)
CANET - Isur ...........................................10-3
Castellar - Montcada ............................6-5
ALIANÇA MATARÓ - Arrels ...................5-5
ARENYS DE MUNT - C. PREMIÀ ............ 9-3
Fund. Esp. Grama - PINEDA ................. 7-0
Lliçà d'Amunt - Centelles ..................9/05
Montsant - Sant Cugat ...................... 11/05
S. JOAN VILASSAR - Vacarisses ...... 11/05

Classificació 
A. MATARÓ i CANET, 63; Lliçà d'Amunt, 
53; Vacarisses, 52; Isur i F. Esp. Grama, 
44; Montsant, 42; Montcada, 41; C. PRE-
MIÀ i Castellar, 36; Arrels, 30; Sant Cu-
gat, 29; S. JOAN VILASSAR, 25; ARENYS 
DE MUNT, 23; Centelles, 22; i PINEDA, 11.

28a jornada (13 i 14 de maig)
L'Aliança Mataró visitarà la pista del 
Montcada el dissabte a les 18h. Neces-
siten guanyar per mantenir el 1r lloc.

L'Arrels sorprèn l'Aliança 
Mataró amb un empat

L'empat salva el liderat. | ARXIU

5  ALIANÇA MATARÓ

5  ARRELS

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

Els mataronins es deixen em-
patar a l'últim minut en un 
tram final boig

El Futsal Aliança Mataró es va veure 
sorprès per l'Arrels aquest passat 
diumenge. En un partit que havia 
començat força bé, avançant-se 
per 2 a 0, va veure com el seu ri-
val s'aproximava en el marcador 
abans del descans.

A la represa, els visitants van 
aconseguir l'empat només co-
mençar, però els mataronins van 
respondre situant el 3-2. A partir 
d'aquí, l'Arrels milloraria capgirant 
el marcador, 3 a 4, a falta de 10 
minuts. Els vermells van empatar 
i remuntar a falta de poc més d'un 
minut per al final del partit. I quan ja 
semblava que arribaria la victòria, 
un penal en l'últim minut del partit 
va permetre a l'Arrels endur-se un 
punt de Mataró.

a l'Eusebi Millán resta inexpugnable 
per als mataronins.

Els taronges, per la seva banda ja 
saben de la importància del partit 
d'anada, on altres temporades un   
mal primer partit els va condem-
nar. Les altres eliminatòries són:
Sant Cugat - Roser
Vic - Esparreguera
Salou - Sant Josep

Ferreras, 4 meda-
lles a la C. d'Europa

La mataronina Berta Ferreras tor-
na de la Copa d’Europa de Natació 
Sincronitzada celebrada del 5 al 7 
de maig a Cuneo amb 4 medalles.

La Berta va aconseguir amb el 
maresmenc Pau Ribes 2 medalles 
d'argent a les modalitats de duet 
mixt lliure i duet mixt tècnic. El 
duet del Maresme es va consoli-
dant com un dels més potents a 
nivell europeu i és entrenat per la 
Gemma Mengual al CAR.

En equips, també va sumar una 
plata i un bronze amb l’equip tècnic i 
equip lliure, respectivament. 

Ferreras i Ribas amb la plata. | CEDIDA
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7  MEDICARE SYSTEM

5  SFÈRIC TERRASSA

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas (p), Xantal Piqué (1), 
Ona Castellví (1), Carla Fontdeglòria (3) 
i Aina Florenza (2); Júlia Canal, Anna 
Fontdeglòria, Aida Anton, Joana Xicota 
i Èrika Arellano (ps).

OK LLIGA
FEMENINA

Les mataronines van destros-
sar les egarenques amb una 
primera part de somni

El Medicare System Mataró va do-
minar l'inici del matx en tots els as-
pectes del joc amb claredat i, més 
important encara, va materialitzar 
gairebé totes les oportunitats que 
va crear, fins al punt que al minut 17 
de partit el marcador assenyalava 
un exuberant 6-0. Les rotacions 
van fer que l’equip perdés el to, i 
les egarenques van reduir fins al 
6-2 amb què van arribar al descans. 

A la represa, les de groc-i-negre 
ja no van aconseguir tornar a te-
nir el partit com al principi. Un gol 
de rebot, va suposar el 6-3, però 
Carla Fontdeglòria, a sis minuts del 
final, va marcar el 7-3 que acabaria 
essent l’únic gol local a la repre-
sa. Les noies de verd buscaven a 
la desesperada el gol i un xut de 
lluny, a 4 minuts del final, es va 
colar per l’escaire per situar el 7-4. 
A falta de 23 segons, va arribar el 
definitiu 7-5, que igualava el gola-
verage particular. Però el general 
afavoreix les mataronines.

Surten dels llocs de 
descens
Jornada 23
Rivas Las Lagunas - Manlleu .................0-2
Las Rozas - Liceo........................................ 2-1
Sant Cugat - Gijón ...................................... 1-7
Vilanova - Alcorcón .................................. 3-2
Bigues i Riells - Palau Plegamans .........0-1
MATARÓ - Sferic Terrassa ........................ 7-5
Cerdanyola - Voltregà ......................Ajornat

Classificació
Gijón 63; Voltregà 53; Palau Plegamans 
49; Manlleu 38; Bigues i Riells 37; Las 
Rozas 36; Alcorcón i Liceo 27; Cerdanyola 
i Vilanova 25; MATARÓ i Sferic Terrassa 
24; Rivas Las Lagunas 23; Sant Cugat 7.

Desplaçament complicat
Aquesta setmana les noies d'Albert La-
rrea tenen el compromís més complicat 
dels tres que els queden, a la sempre 
difícil pista del potent Voltregà. A la 
primera volta es va perdre per 2-5, i les 
mataronines esperen el proper partit a 
casa contra el Rivas, que pot ser clau. 

Visiten el Sant Feliu
Amb la permanència a la butxaca, els 
homes de Quim López viatgen a Sant 
Feliu sense pressió, simplement amb 
les ganes d'intentar acabar el millor 
possible la competició, guanyant els dos 
partits que queden, per pujar encara 
alguna posició a la taula, A la primera 
volta es va empatar a 5 gols a casa, però 
amb la dinàmica dels darrers partits 
segurament es poden endur el partit. 

Bona imatge del Juvenil 
al Camp. de Catalunya
El juvenil del Club Hoquei Mataró va 
disputar el Campionat de Catalunya 
en un grup molt complicat i que van 
acabar ocupant la sisena posició. Tot i la 
inexperiència, els nois dirigits per l’Oriol 
Lladó van fer un bon campionat, donant 
una gran imatge i competint de tu a tu 
contra els millors.

El femení sub16 medalla de bronze
Pel que fa al femení sub16, va finalitzar 
3r, una posició que els dóna el bitllet per 
a disputar el Campionat d’Espanya.

El Medicare System guanya i 
surt de la zona de descens

La permanència, més a prop. | ARXIU

1a Estatal Masc.

El passat cap de setmana es van 
disputar les finals del Campionat 
de Catalunya de clubs amb la parti-
cipació dels dos equips de Mataró.

El Centre Atlètic Laietània va 
participar a la Final B i va acabar 
en 4t lloc, que suposa el 12è lloc de 
Catalunya. La classificació va ser 
aquesta: Lleida 231,5, Terrassa 197, 

Pratenc 189, CA LAIETÀNIA 183,5, 

Barcelona At. 175, GEiE Gironí 159, 

Granollers 151, Nou Barris 135.

El GA Lluïsos va acabar en 8è lloc 
a la final C ,(que suposa el 24è lloc 
total) amb 150 punts, en competició 
guanyada pel Tarragona amb 193.

Resultats CA Laietània
Cinc triomfs per Àlex Arellano 1r en 3000 m 

obstacles (10:01.88), Adrià Puig 1r en perxa (4.10 

m), Mari Carmen Gonzàlez en 800 m (2:13.59), 

El Laietània acaba 4t de la final B 
del Camp. de Catalunya de clubs

Hannah Ruiz 1a en 3000 m obstacles (11:42.48), 

Meritxell Filbà 1a en pes (9.79 m). Van entrar 

entre els tres primers: Unai Martínez 2n en 400 

m (51.44), Gerard Puig 2n en triple (13.02), Ivan 

Tirado 2n en disc (43.42), Martina Ballesteros 

2a en 200 m (25.82), Aina Rabadán 2a en alçada 

(1.55 m), Rosa M. Buscà 2a en triple (11.58 m), 

el 4x100 femení (Ballesteros, Buscà, Andrea 

Martínez, Múrcia) amb 50.32, Ferran Moré 

3r en 5000 m (15:56.19), Marc Merelo 3r en 

llargada (6.22), Joel Torres 3r en pes (11.34).

Resultats GA LLuïsos 
Es van obtenir sis triomfs a càrrec de Pau Rey 
en alçada (1.92), Cristina Garcia en javelina 
(33.00 m), Laila Vivas en 3000 m obstacles 
(12:23.45), Carlos Rey en 1500 m (4:15.59), 
Laura Pelegrí en 1500 m (4:57.30) i David 
Campo en 5000 m (15:40.45) i un segon 
lloc, amb gran rècord del club, pel 4x400 
amb Oussama Blal, Pau Rey, Sergi Adalid i 
Arnau Monsech amb 3:27.82.
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La Titan Desert sempre deixa imatges molt espectaculars, amb Doctore, tot el seu equip i junt amb Betalú.  | CEDIDES

L'equip de triatló del CNM desplaçat a Águilas. | CEDIDA
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El Doctore BMC mataroní tercer a 
la Titan Desert i Betalú, campió

Bon paper del triatló del CNM a la 
Copa del Rei i Camp. d'Espanya

Magnífic paper del conjunt 
mataroní a la mítica cursa de 
BTT al desert del Sàhara

Del 30 d'abril al 5 de maig es va 
disputar la Titan Desert al desert 
del Sàhara, una de les competicions 
més extremes i dures de BTT, amb 
més de 610 quilòmetres cronome-
trats, en un autèntic infern d'altes 
temperatures i calor. El club mata-
roní Doctore BMC, com no podia 

ser d'altra manera, hi era present 
amb tres participants. El mateix 
Raúl Doctore, Aitor Hernández i, 
el vencedor de la passada edició,  
l'ampostí Josep Betalú.

Els membres del conjunt mata-
roní van finalitzar en una magní-
fica  tercera posició de la general. 

Betalú torna a triomfar
I per si no fos poc l'èxit a nivell 

de conjunt, el cilcista del Doctore 
BMC, Josep Betalú, va aconseguir 
tornar a pujar al calaix més alt del 
podi en l'edició més ajustada de 
tota la història de la Titan Desert, 
amb tan sols 35 segons d'avantat-
ge sobre Roberto Bou. L'ampostí 
va fomentar la seva victòria en 
una gran remuntada entre la 4a 
i 5a etapa on va retallar més de 
6 minuts al seu rival a la general.

Aquest passat cap de setmana 
a la localitat murciana d'Águilas 
es va disputar la Copa del Rei i el 
Campionat d'Espanya de relleus.
Dissabte va ser el torn de la Copa 
del Rei en la modalitat per equips, 
on cada equip necessita 6 compo-
nents que participaran en un triatló 
Sprint i com a mínim 4 d'ells han 
d'arribar a la meta junts.

Més de 160 equips, entre 

masculins i femenins, anaven pre-
nent la sortida en intervals d'un 
minut, al més pur estil contrarre-
llotge ciclista.

El Centre Natació Mataró hi va 
ser present on va destacar, sobre-
tot, l'equip femení, aconseguint la 
10a posició final. Les 6 components 
eren Clàudia Luna, Aida Fàbrega, 
Mayalen Noriega, Maria Andreu, 
Júlia Raja i Ivana Peralta.

En categoria masculina, els nois 
del Centre van finalitzar en 24a 
posició, després de tenir alguns 
problemes en el tram ciclista, en 
una prova on els equips van arri-
bar molt ajustats i el ritme va ser 
duríssim des del principi. Els com-
ponents van ser Antoli Fauria, Xavi 
Casal, Guille Cortijo, Quim Soler, 
Francesc Juarez i Vicenç Castella.

El diumenge es disputava el 
Campionat d'Espanya de relleus, 
una competició molt ràpida on  els 
3 components de cada equip han 
de fer un relleu de 300m de nata-
ció, 8 kms de ciclisme i 1,5 kms de 
cursa a peu. Les noies tornaven a 
buscar el Top10 però una caiguda en 
el segon relleu de Clàudia Luna ho 
va impedir. Al final, 13a posició, on 
hi van participar Mayalen Noriega, 
Clàudia Luna i Aida Fàbrega. 

El relleu masculí, format per 
Guille Cortijo, Xavi Casal i Antoli 
Fauria, va finalitzar en 26a posi-
ció, en una prova d'altíssim nivell.
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Alien: covenant  

 12:00  17:00  18:00  19:35  22:10  23:15  00:00  00:45     [exc. dt.] 20:35

         [dv.-dg.+dc.] 16:10  18:45  20:05  21:20         [En VOSE dt.]  22:35

Richard, la cigüeña  12:10  18:00          [dv.-dg..] 16:00

El círculo 12:10  16:30  19:00  21:30  00:00         [En VOSE dt.] 20:20

Z la ciudad perdida 12:00  16:00  19:00  21:20  00:15        

Noche de venganza 12:15  16:00  22:50  01:00         

 [dl.-dt.+dj.] 20:05        [excepte dg.] 20:35

Nunca digas su nombre [dl.-dt.+dj.] 16:00  18:10        

[excepte dj.] 20:40  22:50  01:00      [dl.-dt.+dj.] 20:05        [dj.] 22:45

Guardianes de la galaxia. Vol.2 12:00  16:00  19:00  22:00

 [excepte dm.] 20:00       [En VOSE] 12:20        [En VOSE dm.]  20:00

Un italiano en Noruega  20:20  22:20  00:20

 [dl.-dj.] 16:00        [excepte dl.-dj.] 18:40

Plan de fuga 22:45  01:00

John Wick: pacto de sangre 22:00  00:30

El bebé jefazo 12:15  15:50   17:55  19:10          [dv.-dg.] 17:00

Fast&Furious 8 12:00  16:00  18:50  21:40  00:30

Life [dl.-dt.+dj.] 22:45

Mañana empieza todo [dl.-dj.] 16:30        [dl.+dj.] 20:20

Los Pitufos 12:15  16:00       [ds.] 18:40        [dg.] 18:10

La Bella y la Bestia 12:10        [excepte dj.] 16:00        [dj.] 16:45

Faust (òpera) [dj.] 19:30

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

Guardianes de la fe 19:00 (14 maig)     

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

Rosalie Blum 18:00  20:00 (13 i 15 maig)

El otro lado de la esperanza 20:30 (18 maig) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes        

Alien: covenant  

 16:00  21:30  22:30        [dv.-dg.] 18:10  20:00          [dl.-dj.] 18:00  20:10

Richard, la cigüeña  

 16:00        [dv.-dg.] 17:30  18:00          [dl.-dj.] 17:45

El jugador de ajedrez 

 16:00        [dv.-dg.] 20:30          [dl.-dj.] 18:00  20:20

Z la ciudad perdida 16:30  22:15        [dv.-dg.] 19:30        [dl.-dj.] 19:15

Nunca digas su nombre 16: 15  18:15  20:30

Un italiano en Noruega 18:30  20:30  22:15

Guardianes de la galaxia. Vol.2   

 16:30           [dv.-dg.] 19:30  22:30          [dl.-dj.] 17:45  19:00  22:00

Fast&Furious 8  20:00           [dv.-dg.] 22:30          [dl.-dj.] 22:20

El bebé jefazo  16:15  18:30  19:30

Mañana empieza todo 22:00

Los Pitufos 18:00

La Bella y la Bestia 22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret- AMIC

 El fi lm britànic “Lady Macbeth” 
de William Oldroyd és una adap-
tació de l’obra homònima de l’es-
criptor rus del XIX Nikolái Leskov, 
a partir de la tragèdia clàssica de 
Shakespeare, “Macbeth”.          

Cineasta debutant, provinent 
del teatre, Oldroyd imprimeix 
un to auster, espartà, abstracte 
quasi, que treu un profi t immens 
d’un minimalisme i una geogra-
fi a d’espais buits en la casa pai-
ral. Una realització on predomina 
una evident sensació d’estatisme 
i de rigidesa, gràcies a plans fi xos i 

Retrat de dama

moments quiets, que li escau d’allò 
més bé a un fi lm d’atmosfera tan-
cada i claustrofòbica.
      Pel·lícula d’interiors que juga 
també la carta d’una ambientació 
rural, que apareix feréstega i sal-
vatge, encomanant-se també de 
l’ambient opressiu i asfi xiant de 
l'atmosfera de la casa, entre murs. 
En aquest marc natural del camp 
britànic, així com l’època refl ec-
tida, segle XIX, la seva visceral i 
trastornada història romàntica 
ens condueix també al clima me-
lodramàtic i enterbolit de “Cims 
borrascosos” d’Emily Bronte.

  

Pregunta de la setmana
Quina altra pel·lícula futurista de 
Ridley Scott tindrà properament 
un 'remake'?

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

Resposta del núm. 1769
"Califòrnia"

Guanyadors:
· Luis Guerrero Caballero
· Juan Luis Arrebola Ortigosa

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

Crítica de “Lady Macbeth” de William Oldroyd

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017

ALIEN: COVENANT

La tripulació de la nau colonial Cove-
nant, en camí a un planeta a l'altra 
banda de la galàxia, descobreixen un pa-
radís inexplorat. Aquest, però, és un món 
hostil i tenebrós amb un únic habitant, 
supervivent de l'expedició 'prometheus'.
Direcció: Ridley Scott
Intèrprets: Katherine Waterston,  
Michael Fassbender,  Demián Bichir
123min

DEMONIOS TUS OJOS

Un jove director de cinema que viu a Los 
Àngeles descobreix que la seva germa-
na petita és la protagonista d'un vídeo 
eròtic. Decideix tornar a Madrid i buscar 
respostes, una història de dominació i 
manipulació.
Direcció: Pedro Aguilera
Intèrprets: Ivana Baquero,  Julio Peri-
llán,  Lucía Guerrero
94min

EL REY DE LOS BELGAS

El rei dels belgues està de visita oficial 
a Istanbul quan Bèlgica col·lapsa. El 
rei torna per salvar el seu regne però 
una tempesta provoca el tancament de 
transports i comunicacions. Amb l'ajuda 
d'un grup pintoresc passen la frontera. 
Direcció: Peter Brosens, Jessica Wood-
worth
Intèrprets: Peter Van den Begin
93min

GUARDIÁN Y VERDUGO

L'any 1987, 164 persones van ser assas-
sinades en el corredor de la mort de 
Pretòria, a Sud-àfrica. Un advocat és 
l'encarregat de defensar un jove guar-
dià de la presó de màxima seguretat 
traumatitzat per totes les execucions 
presenciades. Basada en fets reals.
Direcció: Oliver Schmitz
Intèrprets:  Steve Coogan
106min

BAJO EL SOL

Tres històries d'amor al llarg de tres 
dècades connectades entre si per una 
prohibició: un home croat i una dona 
sèrbia no poden casar-se. Les relacions 
d'amor impossible es repeteixen, ja sigui 
l'any 1991, el 2001 o el 2011.
Direcció: Dalibor Matanic
Intèrprets: Tihana Lazovic,  Goran 
Markovic,  Nives Ivankovic,  
123min

DOS COLEGAS AL RESCATE

Una pel·lícula d'animació que explica 
les aventures de dos amics despistats. 
Mentre ajuden la filla d'un científic a res-
catar el seu pare, el segrestador intenta 
crear un invent que transformarà els 
humans en robots.
Direcció: Rasmus A. Sivertsen,  
Rune Spaans
Intèrprets: Animació
75min
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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

www.gress.es

NUEVO FORMATO
25x150cm
DESCUENTO
PROMOCIONAL
Consulta stock en nuestras tiendas
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Anna Capella, en un moment de l'entrevista

Quin va ser el repte més destacable en assumir 
la direcció del Museu fa un any i mig?
El Museu de Mataró compta amb diversos equipa-
ments: Can Serra, Ca l'Arenas, el Centre d'Art del 
Museu de Mataró i el Clos arqueològic de Torre 
Llauder, on hi ha situades les restes de la vila roma-
na. A més, també compta amb l'exposició permanent 
sobre el gènere de punt de Can Marfà. 

Per aquest motiu, un dels reptes més clars era el de 

A 
nna Capella és directora del Museu 
de Mataró des de fi nals del 2015. 
Conversem amb aquesta llicen-
ciada en història de l'art que va 

dirigir durant 17 anys el Museu de l'Empordà, a 
Figueres. Ara se situa al capdavant del conjunt 
del Museu de Mataró, que comprèn diversos 
equipaments expositius de la ciutat.

 Daniel Ferrer 

gestionar tants equipaments diferents amb les seves 
funcions dins la ciutat. Quan tens diversos centres i 
has de proporcionar una visió unitària, neix el repte. 

Quina tasca fa el Museu de Mataró a la ciutat?
El Museu de Mataró es dedica a la salvaguarda, es-
tudi, conservació, recerca i difusió del patrimoni ar-
queològic, moble i natural de Mataró. És evident que 
un museu fa exposicions i activitats, però també ens 
dediquem a la recerca, la investigació i la conservació 
del patrimoni de la ciutat, entre d'altres. Aquestes 
tasques són molt menys visibles i busquem maneres 
de donar-les a conèixer. L'objectiu principal és que el 
museu trobi el seu encaix dins la ciutat i l'usuari el 
reconegui com un espai d'oci i cultura propi. 

Què suposa per a la ciutat que el Museu tingui 
diversos equipaments amb continguts artístics, 
culturals o arquitectònics diferents?
La no especialització del Museu, sinó que contingui 
diverses disciplines i col·leccions d'art, arqueologia i 

“El Museu ha de
trobar el seu 
encaix a la ciutat”

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Parlem amb Anna Capella, 
directora del Museu de Mataró
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del llegat històric de la ciutat, té avantatges i incon-
venients. El procés per donar a conèixer el llegat de 
la ciutat és més lent, però l'amplitud de branques 
enriqueix els espais expositius.

Quina és l'afluència de visitants en els diversos 
equipaments? 
La xifra de visitants i usuaris presencials dels equipa-
ments que formem el Museu de Mataró durant l'any 
2016 va ser de 34.251 persones. L'horari d'obertura 
general és reduït però les visites escolars són molt 
freqüents i conformen el 30% del nostre públic. Pel 
públic general obrim al vespre perquè considerem 
que és l'estona d'oci majoritària dels ciutadans. Cal 
destacar que recentment està augmentant la deman-
da de visitants que volen fer activitats col·lectives 
i socials al Museu. 

Com es podria fer créixer el públic?
Ens falta aprofundir en la difusió i la comunicació 
de les exposicions i del que es fa al museu. A més, 
també estem treballant en relació amb la promoció 
de la ciutat i el turisme. Per aquest motiu ens propo-
sem analitzar el públic turístic de la ciutat i gestionar 
l'horari diürn perquè visitin els museus. 

Quins projectes heu realitzat des que estàs en el 
càrrec i quins aspectes has intentat impulsar?
Hem continuat treballant en els projectes expositius 

que ja estaven en marxa i que formaven part del ca-
lendari com, per exemple, l'exposició dels 40 anys 
de la balena que vam inaugurar fa poc a Can Serra. 
A més, hem revisat les col·leccions de ciències que 
teníem en el museu i que fi ns ara havien estat molt 
poc exposades. Una de les nostres intencions és 
donar més sortida a la col·lecció, al llegat que els 
mataronins no veuen. 

Quins altres objectius teniu en el museu?
Volem que sigui un museu plural. Hem d'anar tre-
ballant amb la col·lecció per poder-la ensenyar i in-
corporar-la en els circuits que ja tenim establerts. El 
museu té dues funcions bàsiques: l'una és conservar 
i preservar les obres, l'altre és la de difondre i ense-
nyar el llegat de Mataró. Hem de casar les dues fun-
cions i procurar que el que es fa tingui més visibilitat. 

Com us proposeu augmentar la visibilitat?
En primer lloc volem crear una pàgina web nova i fer 
ús de les xarxes perquè és molt important donar a 

Volem donar 
més sortida a la 
col·lecció, al llegat 
que ja tenim”

Reportatge
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El Dia Internacional dels Museus se celebra el 18 
de maig per sensibilitzar la societat a l'hora d'en-
tendre els museus com a mitjà d'enriquiment cul-
tural. A més d'aquest dia, també es programa la 
Nit dels Museus el dissabte 20 de maig, en el qual 
s'obre l'accés a qualsevol ciutadà fins a les 00 h 
de la nit, i algunes activitats més el diumenge 21 
de maig. Els museus de la ciutat se sumen a les 
dues iniciatives programant activitats especials 
com, per exemple, visites comentades, espec-
tacles teatrals o conferències. Segons explica 
Capella aquestes jornades d'obertura especial 
dels museus “són els nostres dies de festa gran”. 
Entre les activitats més destacades del dijous 18 
han programat una conferència gratuïta titulada 
'L'arquitecte Lluís Gallifa Grezner: els inicis d'una 
llarga trajectòria' a les 19.30 al museu Arxiu de 
Santa Maria. 

Les activitats del 20 i el 21 de maig han estat 
pensades perquè l'espectador pugui encadenar 
la visita a diversos actes, afirma Capella. La jor-
nada de dissabte finalitza amb un concert gratuït 
a Ca l'Arenas que fusiona el jazz i el flamenc amb 
la bailaora Sònia Sánchez, el guitarrista Nuno 
Rebelo i el percussionista Ivo Sans. També des-
taquen les visites teatralitzades a Torre Llauder 
amb dos personatges que descobriran els secrets 
de la vila romana. 

En definitiva, el Dia Internacional dels Museus 
i la Nit dels Museus és una “ocasió especial de 
trobar-se una tarda de dissabte diferent, una fes-
ta cultural”, explica Capella. Totes les activitats 
tenen vocació de servei públic. Esperen tenir 
encara més visites que en l'edició passada, en la 
qual van comptar amb més de 1200 espectadors.

Un dia i una nit de museus

l'obra de Viladomat amb el que comptem en la nos-
tra col·lecció. 

Amb motiu de l'any Puig i Cadafalch, què prepa-
ra el Museu?
Estem preparant una exposició que inaugurarem 
el 17 d’octubre, un projecte molt engrescador creat 
pels nostres equips, les conservadores del museu i 
col·laboradors externs. A més, comptem amb la col-
laboració del Departament de Cultura de la Generalitat.

conèixer la feina que fem portes endins. També ens 
proposem treballar en equip amb altres museus. Per 
exemple, ens hem incorporat al 'visitmuseum', una 
aplicació per a telèfons mòbils pels interessats en 
la cultura i el patrimoni. 

El pressupost per a l'activitat del Museu de Mataró 
és suficient per complir els vostres propòsits? 
Els recursos ens permeten portar a terme les nos-
tres idees però no són els que voldríem i ens limiten. 
L'execució és més lenta del que ens agradaria. Els 
museus i exposicions són la primera pantalla de re-
presentativitat de la ciutat però els recursos destinats 
a cultura no són mai els que desitjaríem que fossin.

Creus que l'espai dels artistes que es vol ubicar 
a la Presó, serà una bona iniciativa per la ciutat?
Considero molt important que es doni impuls a les 
obres dels artistes contemporanis, perquè són els 
que observen el present i el transformen en art. 
Ells parlen d'actualitat i reflecteixen el que passa 
ara, que és el que ens representarà en un futur. Els 
museus ens situem al seu costat per donar visibili-
tat a llarg termini. 

S'exposaran finalment obres d'Antoni Viladomat 
a Mataró?
Està previst que el Museu de Mataró formi part d'un 
circuit expositiu titulat 'Coincidències Insòlites', que 
parlarà de les tècniques pictòriques de l'obra d'An-
toni Viladomat analitzant-ne les obres. L'exposició 
itinerant es podrà visitar al Museu de Manresa, al 
de Premià de Dalt i, posteriorment, al de Mataró. 
A més de les obres de la mostra, complementarem 
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www.reformesdecor.com

Av. del Maresme 389 · Mataró 

MATARÓ · BARCELONA · HOSPITALET

937 574 512  

CUINES · BANYS

REFORMES
DECOR

Segell de qualitat per a uns espais únics
Lieben, la firma ofereix solucions d’interiorisme per a arquitectes, decoradors 
i particulars, obre showroom a Mataró

Empreses: Redacció

  Dijous passat va celebrar-se 
l’arribada a Mataró de Lieben, una 
fi rma de referència en el món de 

l’interiorisme, que ha obert nou 
showroom al cor de la ciutat, al 
Camí Ral ‘La Mercè’ 431. La tra-
jectòria i el segell de qualitat són 
el millor aval de les propostes de 

Lieben, que facilita el disseny d’es-
pais únics, autènticament singu-
lars, per a tot tipus de clients. La 
fi rma ofereix solucions d’interio-
risme per a arquitectes, decoradors 

AMB EMPENTA
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A Lieben es poden trobar magnífi ques propostes per a tot tipus 
d’estances, des de cuines luxoses de fi rmes internacionals a dor-
mitoris d’allò més sofi sticats o banys amb materials únics. Sempre 
amb el bon gust per bandera i el mobiliari d’avantguarda com a 
aposta. Una alenada d’aire fresc a l’interiorisme de casa nostra.

Showroom únic

i particulars amb l’objectiu de pro-
jectar espais singulars i amb per-
sonalitat adaptables a tot tipus 
d’espais i necessitats. 

El propi concepte segell arri-
ba i revoluciona el sector amb la 

presentació d’un nou concepte 
de decoració, amb les primeres 
fi rmes nacionals i internacionals, 
les últimes tendències i els millors 
acabats de la mà del reconegut 
interiorista Xavier Martin. Lieben 
és l’espai on la voluntat de crear 
espais amb ànima es fa patent a 
cada racó i en cada detall. La nova 
showroom té personalitat, bellesa 
i innovació, ideal pels amants del 
bon gust, la qualitat i l’excel·lència.

A Lieben hi podem trobar 
les propostes del 
reconegut interiorista 
Xavier Martin

núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017

Empenta 1 i 2 1771.indd   3 10/5/17   10:52



La imatge promocional de la Fira Animalista 2017 Cedida

  Aquest dissabte 13 de maig 
Mataró acull la seva 1a fi ra 
Animalista a la ciutat. Les enti-
tats Associació contra el maltrac-
tament animal de Mataró, SOS 
Animals Maresme amb la col-
laboració de Plataforma zoològic 
Lliures i piscines sense murs han 
volgut organitzar un dia dedicat 
als animals que mes pateixen mal-
tractament sigui quina sigui la seva 
espècie i per això comptaran amb 
prop de 50 associacions i entitats 
de tot Catalunya.

Serà una fi ra apta per a tots 
els públics on l'objectiu és 

Tiren endavant la 
primera fira 
animalista de la 
ciutat

El Parc Central acull 
de 10 a 20h d'aquest 
dissabte, la primera edició, 
amb entrada gratuïta

conscienciar de les necessitats 
dels animals que són maltractats 
o abandonats i igual que donar a 
conèixer el veganisme.

Hi haurà estands de diferents 
entitats on es podrà comprar qual-
sevol cosa per als gossos, gats i ani-
mals de la llar i d'aquesta manera 
ajudar fi nancerament a les entitats 

del sector presents.
Entre les activitats hi haurà 

una xerrada sobre maltracta-
ment de "policia pels animals" 
o la Fundació mona, per explicar 
què hi ha darrere d'una compra 
de macaco, o els micos que són 
utilitzats en circs i quin és el seu 
fi nal. | Redacció

amb Empenta
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Una edició passada de l'Emocions Market Cedida 

Programació i al·licients especials al complex hoteler, 
esportiu i comercial Sorli Emocions de Vilassar de Dalt

Tendències, gastronomia i 
música a l'Emocions Market

 El complex hoteler, esportiu i co-
mercial Sorli Emocions acull una 
nova edició d'“Emocions Market”, 
una trobada de tendències que 
combinarà moda, disseny, lifestyle, 
gastronomia, decoració, música 
en directe i diverses activitats per 

a gaudir amb amics o en família. 
Els dies 12, 13 i 14 de maig el 

complex comercial i esportiu Sorli 
Emocions acollirà una nova edi-
ció de l’Emocions Market, un es-
deveniment social de referència 
que es celebra a Vilassar de Dalt 

i que espera rebre 5.000 visitants 
en aquesta edició. 

Concept store
Basat en el “concept store” on tro-
bar des de productes gourmet o 
d’alta cosmètica fi ns a moda, jo-
ieria, decoració i art, l’Emocions 
Market té lloc sota dues haimes 
de 400 i 200 metres quadrats on 
l’entrada i el pàrquing són gratuïts.

La haima més gran acollirà la 
mostra de tendències, comple-
ments i objectes de la llar, entre 
altres productes i la segona cons-
tituirà l’espai Damm, un chill out 
on relaxar-se, prendre l’aperitiu i 
xerrar tot gaudint de música en 
directe a càrrec d’Eva Mariol (dis-
sabte 13 i diumenge 14 de 12.30 
a 14h) i de The blues prisioners 
(dissabte 13 de 18 a 19.30h).

“Emocions Market” també 
comptarà amb una variada ofer-
ta gastronòmica sobre rodes amb 
diversos foodtrucks i amb diferents 
activitats infantils. | Redacció

● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
● Retirada de fibrociment (uralita)

C. L’esplanada, 50 · Mataró
93 169 60 03 ● 695 251 788 ● www.somverticals.com

REHABILITACIONS

FINANCIACIÓ 100% SENSE INTERESSOS

ABANS

15 ANYS DE GARANTIA

DESPRÉS
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿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 
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 

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
ALQUILO PISO. BUHARDILLA, 2 
habitaciones. Amueblado. Cerca 
Argentona. 450€ gastos incluidos. 
615.170.534 
ALQUILO PARKING C/VELÁZQUEZ. 
60€ 627.059.280 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO HABITACIÓN A CHICA 
entre Mataró/Llavaneres, Edifi cio 
Costa de Levante, 1era. línea mar. 
230 €. 667.219.872 

TREBALL

SE NECESITA ESTAMPADOR textil. 
Con carné de conducir. En Mataró. 
609.552.910 
NECESITO COCINERO PARA menú, 
bocadillos y tapas. De lunes a sába-
do, de 8:00 a 17:00h. En Ca la Pilar, 
Llavaneres. 93.792.75.52 
SE PRECISA CARPINTERO con expe-
riencia. Tel. 93.798.84.05 
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 
BUSCO AYUDANTE DE cocina. 
615.170.534 
SE NECESITA comercial para hoste-
lería, preferible experiencia en el 
sector, alta S.S. Curriculum a: mo-
reno@csmhosteleria.com
JOVE ESTUDIANT 21 ANYS. Cerca 
feina per caps setmana o jornada 
completa la temporada d’estiu. 
Experiència en restauració, ma-
gatzem i reponedor. Responsable i 
seriós. 605.645.386 (matins o nits)
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CHICA MARROQUINA BUSCA traba-
jo limpieza, plancha, cocina. Mucha 
experiencia. Referencias. 8€/hora. 
631.492.160 
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TREBALL

EXTERNA, CATALANA, CUIDA gent 
gran, nens, neteja. 603 68 08 39 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidar ancianos /niños. 631.651.863 
BUSCO TRABAJO limpieza. Vehículo 
propio. 602.008.983 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 
662.234.905 
CANGURO Y/O DE CUIDADO de 
mayores. Experiencia y referenci-
as. Tel. 603.530.640 (Sabrina). 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061 

CLASSES

CLASSES DE REFORÇ d’anglès. 
Mòbil: 663.801.629 
NOIA 18 ANYS s’ofereix de cangur 
i classes particulars. 608.917.084 
Marta

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 
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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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PROFESSIONALS

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 
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 
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. Tel. 631.780.607 
MUDANZAS,  TRANSPORTE 
NACIONAL /internacional /pequeños 
recorridos. Ikea, Bricodepot... desde 
20€/hora. 615.478.539 
MASAJES EMMA. 662.257.120 
VACIADO DE PISOS GRATIS. 
634.792.469 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
ELECTRICITAT, AIGUA, climatització. 
658.981.610 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
MASAJES DESCONTRACTURANTE/ 
RELAJANTE, flores de Bach, Reiki, 
terapias naturales. 622.357.055 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
ANTENES, INTÈRFONS, WIFI i càma-
res de seguretat. 636.228.830 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 Whatsapp 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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630 879 572
C. Hospital S/N

LA TEVA NOVA AGÈNCIA 
IMMOBILIÀRIA

Compra, venda i lloguer 
d'immobles

EL 2% DELS NOSTRES
HONORARIS ELS DONEM
INTEGRAMENT
A L'ASSOCIACIÓ:
Col·laboradors oficials

V-1006: Elegant àtic-dúplex, cantoner, de 
131 metres quadrats útils, en finca de tan 
sols 7 anys de construcció. Saló menjador 
de 28 metres, balcó, cuina independent 
tipus office, 4 habitacions, 3 d´elles dobles 
i una senzilla, 2 banys complets, terrassa 
superior, terres de porcelanato i gres, 
calefacció, a/a i fusteria d'alumini negre, 
galeria exterior amb estenedor.

315.000€

CENTRE. PLAÇA STA. ANNA:

gestionsprimeraplanta@hotmail.com

P

PPRIMERA

PLANTA

TAROT

CONSIGUE EL CAMBIO consulta 
a: alejandrasorianoterapeuta.es, 
Llama al: 627.815.656 
TAROT EVOLUTIVO, SANACIÓN 
energética, Reiki, Kinesiologia 20€ 
la hora AS 627.815.656

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 

CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 

MASAJE CON TODO el cuerpo. 
Zona Habana. Ronda Cervantes. 
615.719.971 

NURIA 26 AÑOS fisioterapeuta par-
ticular muy sensual particular tlf. 
631.448.847 

NOIA MADURA MASAJISTA Calella 
691.972.070 

NOVEDAD MARINA ERÓTICA 22 
años. 631.129.242 

ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 

MATARÓ. LORENA 28. Sensible, 
guapa, rubia. Recién llegada. Ven 
a conocerme. Casa particular. 
698.359.037 

MASSATGISTA GUAPISIMA 110P 
667.955.000 Mataró 

KATY, PARTICULAR. 631.287.774 

M ASA J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536 
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tancat, s'han decidit a obrir-lo amb 
l'esperança de trobar-la i poder-li 
donar sepultura, però els elevats 
costos de la intervenció els han 
empès a demanar col·laboració 
ciutadana.

Funcionament
A través de les xarxes socials, la 
família explica que cada hora de 
feina de l'empresa contractada 
costa 78 euros i que la despesa total 
dependrà del temps que s'allarguin 
els treballs. La factura fi nal, expli-
quen, es farà pública i en cas que 
la recaptació de fons hagi superat 
el cost dels treballs, el romanent es 
donarà a la investigació del càn-
cer infantil a l'hospital de la Vall 
d'Hebron.| ACN

 La família de Piedad Moya, la 
dona desapareguda a Mataró el 
4 d'abril de 2014, ha engegat una 
campanya de recapte de donatius 
per a poder fi nançar les obres que 
els permeti obrir el pou de la fi n-
ca de Dosrius on creuen que està 
enterrada. El cas va arribar a judi-
ci aquest mes d'abril i l'exparella 
de la dona ha estat condemnat a 
quinze anys de presó per assassi-
nat, tot i que el cos continua sense 
aparèixer.

El pou de Dosrius
La família té el convenciment que 
Piedad Moya va ser enterrada en 
aquest pou, però durant la ins-
trucció del cas mai es va arribar a 
investigar aquest lloc. Amb el cas 

La família sempre ha sospitat que el cos de la mataroni-
na desapareguda el 2014 és a la finca de Dosrius

Recullen donatius per a poder 
obrir el pou on seria Piedad Moya

 El passat cap de setmana 
Valldemia va acollir les I Jornades 
d’Innovació Pedagògiques Vallde-
mia Innova amb el lema “Educar 
pel futur”, que s’ha inscrit en els 
actes de celebració dels 200 anys 
de la fundació de la institució dels 
maristes. Més de 160 persones han 
participat d’aquestes jornades que 
tenen prevista una continuïtat i 
que s’emmarquen dins del pro-
jecte Maristes Xarxa Innovació.

Els actes van iniciar-se amb un 
acte intern el divendres 5 a les 12 
del matí amb la presència de l’al-
calde, David Bote, el qual va di-
rigir-se als més de 1200 alumnes 
de l’escola, que van veure com 
s’enterrava una càpsula del temps 
plena de textos, imatges i objec-
tes de com és l’escola actualment 
i que es desenterrarà l’any 2042, 
és a dir, d’aquí a 25 anys.

Els reptes del futur
En el decurs de les dues jornades 
es va debatre des de la necessitat 
d’acollir, escoltar i confi ar en els 
alumnes o el treball per una escola 
inclusiva que utilitzi la tecnologia 
que mai pot estar per sobre del di-
àleg amb l’alumne als reptes pe-
dagògics que suposa la nova era 
de la robòtica. | Redacció

160 persones hi participen 
a Valldemia

Les jornades 
d'innovació 
pedagògica repetiran

78

78 euros l'hora és el preu 
de l'empresa que analit-
zarà el pou de Dosrius 
on es creu que és el cos

3

Piedad Moya va desapa-
rèixer fa tres anys i des 
de llavors la família bus-
ca el seu cos

Batuda popular buscant el cos, el 2014, a la finca del pou

La càpsula del temps Cedida 

 Arxiu 
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i això, la proposta contempla bo-
nifi cacions d'entre el 15 i el 25% 
per a les famílies amb un o diversos 
membres a l'atur. Aquesta decisió, 
segons Esteve Martínez d'ICV, és 
inadequada perquè “els preus no 
estan a l'abast de les economies 
més desafavorides”. Segons dades 
que va aportar el regidor, l'apor-
tació de les famílies a Mataró per 
estudiar a l'EMMM és del 32,18% 
del seu cost, mentre que l'Ajunta-
ment aporta el 55,5%.

El cas del Biada
Els alumnes del Biada pagaran 
el mateix que la resta d'instituts
Els preus públics dels graus su-
periors que s'imparteixen a l'Ins-
titut Miquel Biada s'incremen-
taran per equiparar-se amb els 
altres instituts de la Generalitat. 
Concretament, els preus d'ESO 
i Batxillerat augmentaran un 3% 
i el del Cicle Formatiu de Grau 
Superior anirà a l'alça progressi-
vament durant els propers cursos.

Pel que fa a l'Aula de Teatre, es 
preveu ampliar la bonifi cació per 
famílies amb més d'un germà. | L.M.

 El Ple Municipal del mes de 
maig va aprovar la modifi cació 
de preus públics de les franges 
de protecció contra incendis, de 
les activitats de Cultura, els preus 
públics d'Ensenyament pel curs 
2017-2018, així com els del Centre 
Cívic Espai Gatassa. 

Les modifi cacions exposades per 
Juan Carlos Jerez que van generar 
més debat van ser les relatives a 
Ensenyament, entre les quals des-
taca la decisió que les escoles bres-
sol equiparin la tarifa dels lactants 
amb els preus dels infants d'1 a 3 
anys, fet que suposarà un incre-
ment mitjà en el preu de l'1,15%. 
Tot i que amb els vots en contra 
de la CUP, la regidora no adscrita i 
VOLEMataró, i l'abstenció d'ERC, 
els preus públics d'Ensenyament 
van ser aprovats.

EMMM, més cara
També augmentaran la dotació 
pressupostària per a les beques en 
20.000 euros i, per la seva banda, 
l'Escola Municipal de Música de 
Mataró (EMMM) incrementarà les 
tarifes dels alumnes en un 3%. Tot 

El Ple Municipal va aprovar els preus públics 
d'Ensenyament, inclosa l'EMMM o el Biada

Equiparen les tarifes d'escola 
bressol per a totes les edats

 El Grup Municipal ERC-MES 
va presentar un seguit d'acords 
en relació al dret a vaga dels es-
tudiants que van ser aprovats a la 
Junta de Portaveus. La Declaració 
Institucional demanava que el con-
sistori doni suport al dret a vaga 
de l'alumnat de Mataró de segon 
cicle d'ESO, batxillerat, Formació 
Professional, Graus i postgraus 
universitaris. També que el con-
sistori insti als centres a elabo-
rar reglaments per a l'ús efectiu 
d'aquest dret o a suspendre les 
activitats quan no hi hagi un 30% 
dels alumnes a classe. 

Avisar abans
Segons va comentar Francesc 
Teixidó, portaveu d'ERC, la 
Declaració també contempla 
que els estudiants han d'avisar 
48 hores abans de la vaga si vo-
len adherir-s'hi. ERC argumenta 
que els estudiants de vegades no 
han pogut exercir el dret a mani-
festar-se a causa de la prohibició 
de la direcció d'instituts o per la 
falta d'un reglament o normativa 
per aquest dret.

La declaració es va aprovar amb 
els vots a favor d’ERC, PSC, CiU, 
Volem, CUP i ICV-EUiA,  les abs-
tencions de Ciutadans i PxC i el 
vot en contra del PPC. | Laia Mulà

La Junta de Portaveus 
aprova la moció d'ERC

Suport pel dret a 
vaga a secundària i 
postobligatòria

El regidor Juan Carlos Jerez, al Ple

El Ple de dijous passat Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 
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La Primavera per la Pau organitza l'espectacle 'Diversitat' Cedida 

AIRE CONDICIONAT
SERVEI TÈCNIC I INSTALACIONS 

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

SOM
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 En commemoració del Dia 
Internacional de la Diversitat 
Cultural pel Diàleg i el 

Una vintena d'activitats  per mostrar tradicions i cultures 
de la nostra societat

Desen volupament, celebrat el 
21 de maig, Mataró organit-
za prop de vint activitats en el 

La Diversitat Cultural, 
protagonista del maig

marc de la iniciativa del 'Maig 
Intercultural'. És la quarta edició 
d'aquest projecte promogut pel 
Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència i que 
comptarà al llarg del mes de maig 
amb hores del conte, presentacions 
de llibres, taules rodones, tallers, 
projeccions de documentals i una 
exposició per mostrar les cultures 
que conviuen a la nostra societat, 
entre d'altres.

El muntatge de tipus participatiu 
'Diversitat' és l'esdeveniment més 
destacat del 'Maig Intercultural'. 
L'espectacle, organitzat per la 
Coral Primavera per la Pau i amb 
la col·laboració de diverses enti-
tats, combina la lectura de poemes, 
contes i cançons en versió origi-
nal i traduïdes al català.| Redacció
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  Tots els Grups Municipals van 
estar d'acord amb la Declaració 
Institucional presentada pel 
PPC a la Junta 
de Portaveus 
que insta la 
Generalitat a 
no allargar la 
concessió de la 
C-32. En el text 
van destacar que 
els mataronins i 
maresmencs comptem amb l'au-
topista de peatge més antiga d'Es-
panya (des del 1969) sobre la qual 
ja s'han fet dues pròrrogues des de 

  Josep Abril i Argemí fou un alcal-
de de Mataró que va ser afusellat 
pel franquisme de manera il·legal. 
El Ple va aprovar la compareixença 
de l'Ajuntament de Mataró com a 
part de la querella contra l'Estat 

La Junta de Portaveus demana a la Generalitat que no 
allargui la concessió dels peatges de l'autopistaí

la concessió inicial, que suposada-
ment fi nalitza l'any 2021.

La Declaració Institucional 
demana a la 
Generalitat que 
en cap cas pro-
longui la conces-
sió dels peatges 
a l'autopista 
del Maresme, 
així com que en 
acabar el període 

concessional les autopistes rever-
teixin a la Generalitat de Catalunya 
i la seva gestió no sigui privatitzada 
amb una concessió nova. | L.M..

Unitat contra la prolongació 
de la concessió de la C-32

Mataró es querellarà per 
l'afusellament de Josep Abril

  El Ple Municipal de maig va apro-
var per unanimitat l'adscripció dels 
quatre habitatges municipals ad-
quirits el 2016 a favor de PUMSA, 
els quals seran destinats a famílies 
en situació de vulnerabilitat. Tot 
i el suport rebut per la proposta, 
la majoria de partits van coincidir 
que amb només quatre pisos no 
es poden resoldre els problemes 
residencials dels mataronins. “La 
demanda és molt gran i no estem 
donant resposta”, va opinar Montse 
Morón de VOLEMataró, la qual 
va criticar que “estem gestionant 
engrunes”.

600 mil euros per quatre anys
Els 600 mil euros destinats a re-
soldre les necessitats d'habitatge 
dels mataronins pels pròxims 4 
anys són “insufi cients”, segons va 
expressar Juli Cuéllar de la CUP, 
que considera que caldrien 5 mi-
lions d'euros. “Cal destinar més 
diners públics per fer de contrapès 
al mercat immobiliari i l'especula-
ció i calen mesures d'equilibri que 
benefi ciïn les classes populars”, va 
concloure Cuéllar. Els habitatges 
van ser adquirits en exercici del 
dret de tempteig i retracte amb una 
partida pressupostària de 180.000 
euros. | Laia Mulà

PUMSA serà l'encarregat 
de gestionar els pisos

Quatre habitatges 
municipals pel lloguer 
social

Espanyol per “crims contra la hu-
manitat” i per restituir la dignitat 
de les víctimes del franquisme. El 
govern municipal, el PP i PxC van 
optar per l'abstenció, la resta de 
formacions van estar a favor.  | L.M.

La proposta era del PP i va rebre suport unànime Núria Calpe, al Ple

El regidor d'ERC Francesc Teixidó va defensar la proposta

48

El peatge de la C-32 és el 
més antic de l'Estat, han 
passat 48 anys des del 
1969 quan es va estrenar

 Daniel Ferrer  Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 
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Apunts
psicològics

Crec que és convenient indicar 
alguns llibres. En presentaré tres:

El primer, gran encert amb el 
títol, Intel·ligència Emocional de 
Daniel Goleman (1993), que ha es-
tat un best-seller, però que és ne-
cessari completar amb La Pràctica 
De La Intel·ligència Emocional 
(1995) on defineix la IE com un 
procés de maduració i creixement.

El segon de Francesc Torralba 
Un Mar D'emocions (2013) on 
parla de les diferents emocions 
de forma assequible, entenedora 
i en presenta moltes.

Un tercer d'Anselm Grün 
que es titula La Escuela De Las 
Emociones (2014), presentant-ne 

també un bon piló. Aquest llibre és 
per a persones creients. Fa servir 
molt la Bíblia, que és també un 
llibre que conté molts exemples 
psicològics.

No són llibres com un dicciona-
ri, sinó uns quaderns de bitàcola:

Orientar a la persona en el co-
neixement de la intel·ligència 
emocional, en el mar mogut de 
la comprensió dels sentiments 
i en l'escola l'aprenentatge dels 
afectes per a ser éssers humans 
que es relacionen amb respecte, 
dignitat, estima.

Cal recordar la imatge de l'au-
riga (ego) conduint el carruatge 
(corporalitat) amb les brides (els 

pensaments) portat per dos cavalls 
(emocions): un de blanc (positi-
ves o constructives) i l'altre negre 
(negatives o destructives). I tot 
el conjunt trepitjant el terra és el 
si-mateix/mateixitat: el Jo. Quina 
força té l'auriga (l'ego, la perso-
nalitat) per domtar els cavalls i 
créixer interiorment?

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Virtuts/Valors/Emocions (3/3)
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Reclamen ja la segona línia de l'Angeleta  
La PEM s'oposa al tancament de línies i reclama cura i equilibri en la distribució 
dels alumnes amb necessitats educatives específiques

Educació: Redacció

 L'obertura de la segona línia de 
P3 de l'Angeleta Ferrer, una deci-
sió sustentada en els resultats de 
la preinscripció, es fa pregar per 
part de Serveis Territorials. Les 
37 sol·licituds en primera opció, 
malgrat haver sortit amb només 
una oferta de 20 places ordinàries, 
demostren que hi ha una necessi-
tat demogràfi ca a la zona i també 
que l’oferta de places públiques 
ha estat històricament insufi cient 
en aquest territori.

La pressió per part de Mataró 
és evident i hi ha acord unànime 
entre grups municipals i entitats 
com la Plataforma per l'Educa-
ció a Mataró que ha fet pública 
una refl exió en què critiquen la 
demora de la decisió malgrat les 
37 preinscripcions registrades a 
l'única escola pública del Centre. 

La PEM critica que el Depar-
tament no hagi defi nit l'oferta fi nal 
i critica les "propostes ambigües" 
dels Serveis Territorials.  En aquest 
sentit posen sobre la taula el com-
promís adquirit per la Generalitat 
a nivell de tot Catalunya de no 
tancar línies de P-3 per oposar-se 

al que proposaria el servei dirigit 
per Carmina Pinya.

Des de la PEM asseguren que la 
segona línia de l'Angeleta "és to-
talment necessària per a millorar 
l'oferta educativa pública al centre 
de la ciutat". També aixequen la 
llebre del que Serveis Territorials 
estaria proposant, la reducció 
de línies de P3 en alguns centres 
de la ciutat. "Hem d'estar molt 
atents a aquests moviments d'úl-
tima hora", adverteixen. Segons la 
PEM s'hauria d'haver acordat des 
del començament una reducció de 
ràtio fi ns a 22 alumnes per aula: 
"això permetria no haver de tan-
car cap grup de cap escola de la 
ciutat i seria un dels elements més 
importants per a millorar l'atenció 
de l’alumnat a l'aula i començar a 
revertir les retallades fetes en edu-
cació en els darrers anys", expli-
quen. És en aquest sentit que, de 
cara als propers anys, la proposta 
implica arribar a deixar la ràtio en 
20 alumnes per aula.

Lupa sobre la distribució
Des de la mateixa PEM asse-
guren que els preocupa la dis-
tribució dels alumnes amb 

necessitats educatives específi -
ques. Històricament s'ha acusat la 
concertada de no assumir aquest 
alumnat en el mateix grau que 
l'escola pública i la PEM assegu-
ra que "els darrers anys a Mataró, 
s'ha descuidat aquest equilibri". 
Davant d'això demanen a la ins-
pecció educativa que revisi i ade-
qüi a les necessitats actuals "re-
visant com es fa la detecció, la 
distribució per centres i el segui-
ment d'aquests alumnes en tots 
els centres sufragats amb diners 
públics i com es revisen els recur-
sos de què disposen els centres 
per a fer-hi front".

Cap als instituts-escola
La PEM celebra la bona rebuda 
que ha tingut el nou IES Les Cinc 
Sénies i respecte al futur institut-
escola de Cerdanyola, li donen ple 
suport però demanen que tingui 
"mirada de ciutat, que sigui una 
proposta que es pugui replicar en 
altres barris i en altres contextos, 
que no és una sortida per a centres 
fràgils o amb difi cultats sinó una 
alternativa educativa que es pot 
generalitzar i fer comuna per a tots 
els centres de la ciutat".

La Generalitat encara no ha confirmat la segona línia de l'Angeleta Ferrer, que estrenarà edifici Daniel Ferrer
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20 anys de lleure i cultura a La Llàntia
L'associació 'Enlleura't planteja dos dies d'activitats per celebrar l'aniversari i posar en 
valor tota la tasca feta pel jovent del barri

Entitats: Redacció

 20 anys no es fan cada dia i els aniversaris rodons 
s'han de celebrar. Aquest 2017 l'Associació de lleure 
i cultura Enlleura't compleix dues dècades de tasca 
importantíssima al barri de la Llàntia i per celebrar 
una data tan senyalada l'associació ha organitzat 
una festa molt especial que tindrà lloc el divendres 
dia 12 i dissabte dia 13. La jornada de celebració vin-
drà de la mà dels monitors d'Enlleura't que oferiran 
diverses activitats i tallers per als infants i joves que 
hi vulguin participar. En la programació podem tro-
bar des de tallers infantils, ball de break i hip-hop, 
cercavila de gegants, berenar popular, un torneig 
de futbol sala, etc. Com a acte de cloenda especial 
es farà una bufada d'espelmes amb els membres de 
l'Associació i entitats convidades. Totes les activitats 
tindran lloc en diferents punts del barri de la Llàntia, 
i més concretament al parc de la Llàntia.

L'emoció estarà present durant aquesta jorna-
da de celebració, ja que una de les sorpreses serà 
l'exposició de fotografi a que es podrà veure a les 
instal·lacions de l'associació. Serà una bona ocasió 
per sumar records de gent que n'ha format part.

L'associació ha crescut molt des de la seva fun-
dació l'any 1997, quan un grup de monitors pro-
vinents de l’esplai la Baldufa van decidir crear un 
projecte d’educació en el lleure amb infants i joves 
a la Llàntia. Arribats a aquesta data, són moltes les 
famílies que han confi at l’educació en el lleure dels 
seus fi lls a una associació que s’està obrint a la ciu-
tat. Les estones compartides de jocs, riures, valors i 

descoberta de l’entorn perduren en la memòria de 
totes les persones que han passat per l’associació. 
Els altres grans protagonistes han estat i són els vo-
luntaris i monitors que conformen l'equip d'Enlleu-
ra't i que amb la seva tasca diària i permanent han 
pogut créixer i ser una gran família i una associació 
de lleure de referència al barri.

Dos dies d'actes

El local d'Enlleura't i 
el Parc de la Llàntia 
concentren 
les celebracions

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Dissabte els 
agrupaments 
escoltes Arrels i 
Antoni Comas 
celebren 35 anys
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partir de l'any passat que van voler 
recuperar aquesta antiga tradició a 
través d'una processó infantil, així 
com s'ha fet en alguns municipis 
de Catalunya en els darrers anys.

A Mataró a principis de segle els 
joves feien petits pessebres amb 
la Santa Creu i els passejaven per 
carrers. Després de 1910 va decaure 
i el Cercle Catòlic el va voler recu-
perar però entrà en decadència a 
poc a poc.

La Processó Infantil començarà 
a la parròquia de Maria Auxiliadora 
després de la missa de les onze del 
matí. Comptarà amb un grup de 
nois i noies confraresses i d'altres 
entitats de la ciutat i comptarà 
amb l'acompanyament de l'AMC 
de Castelldefels. | Redacció

 Aquest diumenge, per segon any 
consecutiu, Mataró celebra amb 
una processó infantil la festivitat 
de la Creu de Maig. És per inicia-
tiva de la confraria del Nazareno i 
l'Esperanza. Aquesta celebració es 
remunta a Catalunya segles ençà i 
va ser a partir dels anys 30 del se-
gle passat que va anar apagant-se.

Malgrat això, és una festivitat en-
cara molt viva en altres contrades i 
molt present en tot el mediterrani 
en una diada dedicada a recordar 
a Santa Elena i la inspiració en la 
Santa Creu.

Passió confrare dels menuts
La confraria del Nazareno i l'Espe-
ranza ja fa anys que la celebrava 
en clau més interna però va ser a 

La confraria del Nazareno i l'Hermandad recupera 
aquesta celebració que s'havia perdut

Segon any de processó infantil 
de la Creu de Maig

  El dissabte 13 de maig, entre 
els 10.00 i les 21.00h la Riera de 
Mataró es convertirà en una gran 
Fira-Mercat de Dibuix i Pintura on, 
durant tot el dia, diversos pintors 
exposaran i vendran les seves obres 
originals, convertint el centre de 
la ciutat en una gran galeria d’art.

 A més, durant aquesta edició 
també, més de 80 establiments de 
la ciutat decoraran els seus apara-
dors amb pintures i dibuixos fets 
pels membres de l'Associació Sant 
Lluc per l'Art, de la Fundació Iluro 
i la Col·lecció Bassat amb l'objectiu 
de convertir, de l'11 al 21 de maig, 
la ciutat de Mataró en un Museu 
Obert i acostar el món de l'art al 
públic en general.

Museu Obert
El Museu Obert és una inicia-
tiva de la UBM, de l'Associació 
Sant Lluc per l'Art, la Fundació 
Iluro i de la Col·lecció Bassat Art 
Contemporani de Catalunya. | 
Redacció

És la 22a edició de la 
mostra d'art

Dissabte de Fira de 
Dibuix i Pintura i 
Museu Obert 

1

La processó compta amb 
un pas de petites dimen-
sions inspirat en el pas 
de costal del Nazareno 

80

Una vuitantena de 
nens i joves participa-
ran d'aquesta processó, 
oberta a altres entitats

La processó infantil de la Creu de Maig

Fira de Dibuix i Pintura

 Anna Aluart 

Daniel Ferrer 
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El 3 de 8 dels Capgrossos a Figueres Capgrossos 

La colla no fa finalment el 4 de 8 i demora la primera 
clàssica de 8 per a aquest cap de setmana 

Els Capgrossos consoliden el 
3 de 8 a Figueres   

 Els Capgrossos van actuar diu-
menge a Figueres amb motiu de 

les Festes de Santa Creu, acom-
panyant a la Colla Castellera de 

Figueres i els Minyons de Terrassa. 
En primera ronda els blaumarins 
van descarregar un 3 de 8 segur i 
amb molt bones mides que comen-
ça a despertar bones sensacions 
de cara als castells de 9. La segona 
torre de 7 de la temporada, amb 
canvis al pom de dalt, va ser lenta 
d'execució però va mantenir les 
mides en tot moment. Un 5 de 7 
i el vano de 5 van ser les apostes 
per tercera ronda i ronda de pilars 
dels Capgrossos. Finalment no hi 
va haver clàssica de 8. 

Doblet Vallromanes i Sants
Els Capgrossos tenen previstes 
dues actuacions pel cap de setma-
na: dissabte dia 13 a Vallromanes i 
diumenge 14 a Sants. La colla con-
tinuarà treballant la gamma de 8 
per consolidar-la i poder portar a 
plaça un pis més.  | Laia Mulà
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i es parlarà dels reptes d’aquest 
en un futur.

Jaume Barri, sopar i concert
A partir de tres quarts de set la 
cosa s'animarà més. Hi haurà xo-
colatada i animació infantil i jove 
amb Jaume Barri. Servirà per fer 
gana  per al sopar popular de des-
prés, a dos quarts de nou, a base 
d'amanida, botifarra, pa, aigua, 
vi i postres. 

A partir de les deu de la nit hi 
haurà música amb el grup revela-
ció del Vallès, Mandràgora Reggae 
i posteriorment Albercocks, un 
dels grups de versions més cone-
guts entre els i les joves. Hi haurà 
barra amb begudes a preus popu-
lars. | Redacció

  Uns van amb fulard groc-i-negre 
i els altres el duen verd i vermell 
però tots dos són agrupaments 
escoltes i s'han unit perquè tots 
dos estan aquest any de celebració. 
Tant l'Arrels com l'Antoni Comas 
assoleixen 35 anys rodons i han 
organitzat conjuntament una sèrie 
d'activitats perquè tota la ciutat 
s'hi impliqui. La Plaça de l'Ajun-
tament es convertirà, doncs, dis-
sabte en territori escolta.

La tarda serà per infants, d'entre 
5 i 17 anys. L'activitat es dividirà 
per edats i repartits en diferents 
espais de la ciutat. Paral·lelament, 
al local de l’Antoni Comas hi haurà 
la xerrada “L’escoltisme a Mataró: 
Passat i futur” on es farà un repàs 
històric de l’escoltisme a la ciutat 

Tarda, vespre i nit de celebració aquest dissabte a la 
Plaça de l'Ajuntament

Doble celebració escolta de 
l'Arrels i l'Antoni Comas

  El Mirinda acull, dins el recent-
ment estrenat cicle de concerts, a 
una primera espasa de la música. 
Arriba Sara Pi, batejada com la 
diva del soul, acompanyada de 
l'excelent guitarrista Erico Moreira. 

Sara Pi és una de les veus del soul 
i r&b amb més projecció del país. 
La seva sensual veu, amb la música 
i composicions del seu inseparable 
Érico Moreira, fan d'aquesta una 
proposta amb molta credibilitat i 
projecció. Al Mirinda  presentaran 
per primera vegada a Mataró el seu 
darrer àlbum Break The Chains, 
un disc enregistrat entre Brasil i 
Barcelona.

L'actuació de Sara Pi serà amb el 
públic assegut i el ritme de venda 
d'entrades era bo a principis de 
setmana. | Redacció

Actua aquest divendres 
amb Érico Moreira

Sara Pi, la veu 
referent del soul 
català, al Mirinda

1

El principal objectiu de 
la jornada és reivindicar 
el paper dels escoltes al 
llarg de tot l'any

35

Totes dues entitats 
celebren el 35è aniversari 
i ho fan amb un progra-
ma conjunt

El grup Albercocks tocarà a la plaça del Ajuntament 

La cantant Sara Pi

Cicle de concerts

El cicle de música del 
Mirinda seguirà el 19 de 
maig amb Magalí Sare & 
Manel Fortia

Cedida 

 Cedida 
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Trenca les normes.
Llegeix la Fosbury,  

la nova revista  
de tot l’altre esport. 

Subscriu-t’hi a  
www.fosbury.cat/paper

i te l’enviem a casa

només
25€ any 
4 números!
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un nou LP titulat "España es idio-
ta", tot un revulsiu que els situa de 
nou en l'avanTguarda de la con-
testació social espanyola. 

25 anys de combat
Per tot això Def con Dos són res-
pectats en l'escena internacional 
dins l'àmbit de la música inde-
pendent de més àmplia difusió, 
gràcies a l'atípic equilibri que han 
sabut mantenir entre l'èxit majori-
tari i la independència creativa, el 
que fa que després de vint-i-cinc 
anys segueixin a l'avantguarda de 
l'agitació social hispana. Def con 
Dos és un grup no exempt de po-
lèmica, ja que el seu cantant César 
Strawberry va ser condemnat re-
centment per uns tuits. | Redacció

 El concert d'avui divendres al 
Clap porta a Mataró un dels noms 
referents de l'escena estatal més 
combativa. Def con Dos neix el 
1990 com un grup pioner del hip 
hop espanyol. En la seva llarga 
trajectòria han aconseguit cinc 
discos d'or, dos de platí i el Premi 
de la Música a Millor grup de Rock 
Alternatiu. Arriben a Mataró des-
prés dels seus Dos Tenores Def, 
que va sortir a l'octubre del 2014.

La seva música apareix en innu-
merables fi lms, no només d'Alex 
de la Iglesia, dins i fora d'Espanya, 
com acredita haver participat a la 
banda sonora de "Fast and Furious 
IV" el 2010 o haver realitzat el tema 
principal del videojoc "Battlefi eld 
4" el 2013. El febrer deL 2013 editen 

Def con Dos presenten el seu nou disc #trendig_distopic 
consolidats dins l'escena alternativa 

Els mites de la fusió del rock i 
el rap arriben al Clap

 La Casa de la Música de Mataró 
estrena aquest diumenge una nova 
aposta per sumar múscul a la pro-
gramació de concerts de la ciutat 
i, sobretot, descentralitzant-la, 
apostant pels concerts a l'hora 
del vermut el segon diumenge de 
mes en algun dels barris. La síntesi 
de la proposta es completa amb 
què l'aposta programàtica és de 
música de quilòmetre zero, amb 
intèrprets propers i amb un bon 
vermut com a complement.

La Casa de la Música de Mataró 
coorganitza l'activitat del Vermut 
Musical amb les diferents associa-
cions de veïns de la ciutat, progra-
mant conjuntament els concerts. 

Fèlix Cuc
Aquest maig arranca el cicle amb 
l'Associació de Veïns del barri de 
Via Europa programant el can-
tautor Fèlix Cuc, alter ego de Fèlix 
Cucurull. El músic maresmenc 
acaba de passar la fase fi nal del 
Concurs Sona 9 amb seu últim 
EP "Ha valgut la pena". Cucurull 
va rebre el passat març una de les 
beques audiovisuals de la Casa de 
la Música de Mataró. 

El concert es farà al costat del 
local de l'AV Via Europa, al Carrer 
d'Alemanya, 25 i és, òbviament, 
obert a tothom.| Redacció

És la nova aposta de la 
Casa de la Música

Fèlix Cuc estrena a la 
Via Europa els 
vermuts musicals

1

César Strawberry ha es-
tat condemnat a un any 
per tuits amb suposat 
enaltiment del terrorisme

17

Fins a 17 vegades han 
enregistrat material 
discogràfic els Def Con 
Dos

Def Con Dos arriben amb tota la rauxa al Clap

Fèlix Cuc a Via Europa

 Cedida 

 Cedida 
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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)

Pot ser que et vingui de gust viatjar. 

Necessites veure altres paisatges i 

alimentar la teva imaginació. També 

pot passar que en aquest viatge co-

neguis algú que t'atraurà.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pots estar vivint una etapa de fort 

compromís en l'aspecte laboral. Al 

punt que la parella pot quedar re-

legada. Si valores la relació, hauràs 

d'organitzar millor el temps.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

És probable que no estiguis d'acord 

amb moltes coses, que et sentis aliè 

per moments però aprens a acceptar 

diferències. Bones relacions amb per-

sones d'altres nacionalitats.

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

Si a la feina has tingut alguna fricció 

amb els companys, sembla que arriba 

el moment de posar límits. Tu saps 

fer-ho millor que ningú. Només evita 

ser excessivament dur.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et sents generós amb la família però 

pots viure conflicte i allunyament 

amb la parella. Pot ser que el que 

necessitis és prendre distància de 

tots plegats i sentir què vols.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Una persona amiga et fa sentir una 

especial atracció i no saps com resol-

dre la situació. Si fas un pas endavant, 

tems perdre l'amistat. Tempteja-la per 

saber què sent.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Trobes les paraules adequades i acon-

segueixes desbloquejar una situació 

estancada. A la feina hi ha assumptes 

que et trastoquen i t'estressen. Cerca 

la manera de relaxar-te.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Un amic de més edat pot ajudar-te en 

un tema inesperat. Valoraràs el bon 

consell. Hi ha coses que no expliques 

i poden provocar-te insomni. Cerca 

la manera d'expressar-ho.

Bessons (21/5 al 21/6)

Moderació és la paraula. És millor no 

passar a l'acció si no tens clar cap a 

on has d'anar. Més que res perquè ara 

pots tendir a la precipitació. Escolta 

bé els teus motius.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb la parella podeu discrepar en 

un tema que afecta la llar i l'àrea 

professional. Potser és qüestió de 

trobar un punt d'equilibri. No és mal 

moment en l'economia.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

La feina i els bons hàbits donen els 

seus fruits. Estaràs molt receptiu, 

captant el més subtil i necessitaràs 

apropar-te als altres. Ara necessites 

cohesió i comprensió.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tant amb la família, com amb un superior 

pots viure tensions, provocades per la 

teva manera despreocupada de fer les 

coses. No és que estigui malament, no 

tothom és igual.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT
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L'Escola Argentona, que finalment mantindrà la segona línia de P3

Anna Aluart 

Segons el pacte educatiu, la segona línia del curs 2017-18 corresponia a l'escola de les 
Fonts, però l'escola només ha rebut preinscripcions per obrir una classe

El govern d'Argentona manté la segona línia de 
P3 a l'escola Argentona

 L’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Argentona va anunciar 
que de cara al curs 2017-18, i amb 
l’objectiu d’assegurar la lliure elec-
ció d’escola de les famílies, man-
tindrà les línies de P-3 amb què 
compten actualment els centres 
del municipi: una per Les Fonts, 
dues per Argentona, una pel centre 
Bernat de Riudemeia i una altra 
per El Cros. 

El fet que la segona línia sigui 
per a l'escola Argentona va des-
pertar crítiques entre l'AMPA de 

Les Fonts, que va defensar que se-
gons el pacte educatiu, la segona 
línia aquest curs havia de ser pel 
seu centre.

Defensen la lliure elecció 
El nombre de preinscripcions re-
budes per al curs 2017-18 de P3 
als centres públics del municipi 
han estat: Escola Argentona (42), 
Bernat de Riudemeia (29), Les 
Fonts (24) i El Cros (6). Per aquest 
motiu el govern va decidir que la 
segona línia de P3 fos per a l'escola 

d'Argentona, la que havia rebut 
més preinscrits, garantint així que 
el 96% dels alumnes puguin iniciar 
el curs a l'escola escollida com a 
primera opció. 

Lamenta el malestar
L'equip de govern va manifestar 
que lamenta el malestar generat 
amb aquesta decisió però que con-
sideren que és la millor opció per 
a les famílies. En efecte des de Les 
Fonts la decisió ja ha estat contes-
tada. | Laia Mulà

Adreça web del banner invertit:

www.facebook.com/SEGLE-XXI-Perruquers

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

• 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:
ANGELA VIDAL OLIVERAS

concursos

Argentona
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Un moment de la protesta al Ple Municipal El cartell de la netejada popular Cedida 

 L'AMPA de Les Fonts va orga-
nitzar una concentració davant 
l'Ajuntament durant en ple mu-
nicipal per demanar que el govern 
compleixi l'acord, segons el qual 
la segona línia de P3 aniria a l'es-
cola de Les Fonts i no a l'Argen-
tona, segons ha decidit el govern 
municipal. Des de Les Fonts van 
argumentar que el pacte estava 
pensat per defensar la igualtat i 
equilibri entre els centres esco-
lars i que aquesta decisió trenca 
l'equitat, mentre que el govern 

 El dia 13 de maig, des de les 9.30h 
del matí, Argentona se suma a l'Eu-
ropean Clean Up Day, una jor-
nada popular de neteja d'espais 
que vol cuidar el medi ambient. 
L'Ajuntament d'Argentona, amb 
el suport del Grup de Muntanya 
d'Argentona, del Burriac Runners 
i l'Aula de Música, són els organit-
zadors d'aquesta jornada, la qual 
forma part de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus. La par-
ticipació està oberta a tothom i 
no és necessari inscriure's.  | A.C

Reclamen que l'Ajuntament compleixi el pacte educatiu 
i obri la segona línia de P3 el curs vinent

La vila se suma a l'European 
Clean Up Day

prioritza que la major part de les 
famílies pugui decidir el centre 
escolar dels seus fi lls.

Segons l'acord pres fa un any al 
Consell Municipal Escolar, l'escola 
de Les Fonts i la d'Argentona havi-
en d'alternar la segona línia de P3 
i aquest any era el torn de l'escola 
de Les Fonts. Des de l'AMPA van 
demanar a Ensenyament que es 
pronunciés per aclarir si és legal 
la decisió presa per l'Ajuntament, 
que des del seu punt de vista trenca 
un pacte a últim moment. | L.M.

L'AMPA de Les Fonts es 
manifesta contra la decisió

Neteja popular del 
veïnat de la Pujada 
d'Argentona

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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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 CAMINANT x CATALUNYA
3:00 TELÓ DE FONS

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
 AGENDA LA XARXA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransm. 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 TELÓ DE FONS

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 BA-BA
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 FTELÓ DE FONS
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 ESPECIAL FESTIVAL TRAPEZI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 SET DIES
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
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 EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 LA FÀBRICA
14:00 ÚLTIMA SESSIÓ
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 L’ENTREVISTA

13:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 GAUDEIX LA FESTA
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/AGENDA LA XARXA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TELÓ DE FONS
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

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 GAUIDEX LA FESTA
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/AGENDA LA XARXA
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 LA FÀBRICA
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
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
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 GAUDEIX LA FESTA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA/AGENDA LA XARXA
18:00 LA FÀBRICA
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

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 /AGENDA LA XARXA
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 FAMÍLIES I ESCOLA
19:30 ÚLTIMA SESSIÓ
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 TELÓ DE FONS
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
2:30 GAUDEIX LA FESTA

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

TV 1771.indd   1 9/5/17   19:03



núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017

Sèniors

És el relat d'un fet presenciat en 
un establiment comercial. Estava 
fent cua i la senyora que tenia da-
vant estava molt nerviosa perquè 
tenia el cotxe mal aparcat amb un 
fill petit dins. Després d'una llarga 
espera va demanar a una parella 
de joves, davant d'ella, que fessin 
el favor de deixar-la passar, La res-
posta va ser clarament no, sense 
tenir gens en compte la seva situ-
ació. Aquest fet, segurament no 
representatiu, no fa res més que 
reflectir conductes socials d'una 
societat en la qual predomina 
l'egoisme i l'individualisme. Una 

cultura sènior forçosament ha de 
denunciar aquest comportament 
contrari a l'altruisme. La saviesa 
dels anys, producte d'una llarga 
experiència vital, reconeix que ge-
neralment són més favorables per 
satisfer interessos individuals els 
plantejaments altruistes.

Aquesta afirmació la corrobo-
ra un estudi sociològic sobre dos 
presoners que planegen escapar. 
Si cooperen, podran escapar. Si 
un d'ells delata a l'altre, en pot 
sortir beneficiat. Davant d'aques-
tes suposicions tots dos poden 
mútuament delatar-se, esperant 

aconseguir avantatges personals, 
El desenvolupament d'aquest es-
tudi, força complex, acaba cons-
tatant que al final la situació més 
favorable individualment és la de 
la cooperació i l'altruisme. Aquesta 
crítica a l'egoisme també cal fer-
la a persones grans caracteritza-
des per donar una imatge clàssica 
d'egoista carcamal, que només es 
preocupa dels seus propis interes-
sos sense tenir en compte que per 
aconseguir-los pot perjudicar els 
dels demés.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Altruisme oposat a egoisme

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

99.000€

BUEN PISO POR CALIDAD Y PRECIO
Ref. 12711 Z. ROCABLANCA: Atención a este piso en exclu-
siva. 1er piso en edifi cio esquinero. 85 m2, amplio recibidor, 
3 habit. (2 dobles) Salón rectangular, balcón 9m2 exterior 
Cocina lacada reformada, galería Baño completo reformado. 
Suelos de gres. Ventanas de aluminio. Puertas de roble.

T

ZONA MARÍTIMA

243.900€

Ref. 12702 CENTRO: Junto playa, vivienda 90m2 en 
buena imagen y pocos vecinos. Destaca su distribución 
y amplitud de estancias. 4 dorm. (2 dobles). Salón co-
medor 25m2. Balcón exterior. Cocina offi ce equipada 
como nueva, galería. Baño completo + aseo. Suelos gres. 
Calefacción. Parking y trastero incluidos. De los mejores 
inmuebles por situación, estado y características.! 

138.000€

¡OCASIÓN DEL MOMENTO!
Ref. 12710 JTO. PUIG I CADAFALCH: Edifi cio buena pre-
sencia y ascensor. 90 m2 actualiz. Distribución, imagen y 
luminosidad. Salón 20m2. Balcón. Gran cocina 14m2 impe-
cable y galería. 3 dor. (2 dobl). Baño compl.+ aseo. Suelos 
gres. Ext. aluminio doble. A.A Trastero superior.

T
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Una de les parades de la Fira de la Maduixa Un contenidor de robaCedida  Cedida 

 Les maduixes de la nostra co-
marca són les millors del món i 
és per això que Sant Pol dedica 
tres dies d'activitats al nostre fruit 
més preuat, en una iniciativa que 
té com a part més destacada la 
Fira de la Maduixa que aplegarà 
nombroses activitats i expositors. 
L'acció començarà ja avui diven-
dres a la tarda amb el Concurs de 
Pastissos i postres de maduixa, a 
la Biblioteca de Can Coromines. 
Serà el pròleg de la jornada central 
de la Fira de la Maduixa.

A més de les parades i del propi 
producte, les activitats i tallers són 
el punt fort d'aquest certamen. Hi 

Tres dies d'activitats i tallers per a tota la família com-
plementant la Fira de la Maduixa a la Punta

La maduixa del Maresme és la gran 
protagonista a Sant Pol

 El 2016 s'han superat els 68.193 
kg recollits l'any anterior, reunint
fi ns a 81 tones de roba i calçats 
usats només a Vilassar de Mar. 
L'organització no governamental 
Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo des del 2012 gestiona la re-
collida de la localitat i actualment 
té un conveni amb l'Ajuntament 
que li permet mantenir 19 con-
tenidors a la zona. Amb aquests 
s'han recollit 73.174 kg i els 8.674 
kg restants s'han obtingut dels 3 
contenidors que té en conveni 
amb les empreses dels voltants.

Amb el nou conveni, l'Ajun-
tament rep per part d'Humana 
vals d'ajut social i una aportació 
econòmica de 350 euros anuals 
per contenidor. Els diners recap-
tats van destinats a accions dels 
Serveis Socials A més a més, tam-
bé ofereixen 35 vals per comprar 
roba a les botigues de l'ONG, la 
qual els Serveis Socials repartei-
xen entre les persones que ho 
necessiten.

El 2017, a més
Durant el primer trimestre del 
2017, ja s'han recollit 16.185 kg, la
qual cosa suposa un increment 
de més del 16% respecte dels tres 
primers mesos de l'any passat. | 

M. Camacho

Humana és l'ONG que fa la 
recollida

81 tones de roba 
usada recollida a 
Vilassar de Mar

haurà tallers de diferent tipus com 
el de melmelades i pels més petits 
també hi haurà infl able i tallers 
infantils. Al migdia hi haurà actu-
ació castellera amb els Castellers 
de l'Alt Maresme, més coneguts 
com els Maduixots.

A la tarda de dissabte hi haurà 
des de berenar infantil amb iogurts 
de maduixa a tast de còctels, sucs 
i batuts i música jazz. Ja diumen-
ge seguirà la Fira de la maduixa 
a la Punta però també es farà la 
Trobada de Puntaires, la madui-
xada popular, animació infantil 
i música de fanfàrria amb la Big 
Bang Valona.

MaresmeMaresme núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2522: Eixample: Planta baja con patio, 
reformada y con instalaciones nuevas. 2 
hab. dobles, 1 baño, cocina office con 
patio., amplio salón comedor. Exterior, so-
leada y comunidad reducida. 95.000€

TODA REFORMADA

Ref. 2582: Centro - Estación: Vivienda re-
formada en edificio con ascensor. 4 hab 
(2 dobles), 1 baño, cocina indep., amplio 
salón comedor con balcón.  A un paso de 
la playa y del centro ciudad. 170.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2585: Eixample: Edifi cio con ascen-
sor, imagen impecable. 3 hab (2 dobles), 
1 baño reformado, cocina indep. gale-
ría, salón comedor, balcón. No dudes 
en visitarlo, oportunidad!! 145.000€

ZONA JUZGADOS

Ref. 2560: Centro-Eixample: Vivienda toda 
reformada, exterior y soleada, 3 hab., salón 
comedor con balcón de 16m2, cocina 
indep, 1 baño, calefacción. En edificio con 
ascensor y zona tranquila. 186.000€

JUNTO AVDA. PRINCIPAL

Ref. 2569: Centro: Vivienda en comunidad 
reducida y con terraza. 4 hab. (2 dobles), 
1 baño completo, cocina off. ind., amplio 
salón comedor.  Vivienda para actualizar,  
muchas posibilidades. 160.000€

JUNTO PLAZA STA. ANNA

Ref. 2558: Centro: Vivienda de 120m2 para 
entrar a vivir, ascensor y vistas despejadas, 
4 hab., 2 baños completos, salón come-
dor con balcón, cocina ind. y galería, piso 
definitivo, venga a visitarlo!! 220.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

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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la nostra destinació, les dades del 
2016 constaten un increment del 
visitant nacional. Dins aquest col-
lectiu, els residents a la província 
de Barcelona són els que més vi-
siten la comarca. Representen el 
69,4% del total de turistes nacio-
nals. El turista gironí representa 
el 2,5%, el lleidatà el 2,4% i el tar-
ragoní l'1,5%.

Parelles grans durant 7 dies
Parelles grans que s’hi estan una 
setmana, el perfi l més habitual
El turista del Maresme és home 
(58,2%) i té una edat mitjana de 
47,4 anys. Viatja al Maresme no-
més amb la seva parella (41,1%) o 
només amb la seva família (33,5%) 
i pernocta a la comarca una mit-
jana de 6,9 nits. 

Bona nota
La destinació compleix les expec-
tatives i assoleix una bona nota 
(8,2). El caràcter i amabilitat de 
la gent conjuntament amb la se-
guretat ciutadana són els aspectes 
que obtenen una valoració més 
positiva (8,4). | Redacció.

  El turista català o d'altres co-
munitats espanyoles ha aug-
mentat el darrer any al Maresme. 
Les dades del "Perfi l del Turista 
2016" que elabora LABturisme 
de la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb el Consorci de 
Turisme del Maresme mostren el 
marcat perfi l internacional de la 
destinació, però refl ecteixen també 
l'increment del 3,7% del visitant 
nacional. El Maresme és, després 
del Barcelonès, la comarca amb 
major activitat turística, tant en 
oferta com en demanda i, veient 
la procedència dels seus visitants, 
la més internacional de l'entorn 
de Barcelona.

El 60,1% dels turistes que per-
nocten a la comarca provenen d'al-
tres països, destacant el visitant 
britànic que en el darrer any ha 
reforçat el seu liderat passant del 
14,9% al 18,3% del total d'interna-
cionals. El mercat francès ha pres el 
segon lloc al dels Països Baixos. El 
visitant francès representa el 12,1% 
i el dels Països Baixos ha perdut 
pes fi ns a situar-se en el 6,7%.Tot 
i el marcat perfi l internacional de 

Sis de cada deu turistes segueix provenint d’altres 
països, que valoren sobretot l'amabilitat de la gent

El visitant nacional guanya pes 
entre el turisme al Maresme

  L'Agència Catalana del Consum 
ha obert un total de 108 expedients 
sancionadors a empreses submi-
nistradores per haver comès infrac-
cions relacionades amb mesures 
urgents per combatre situacions de 
pobresa energètica a tot Catalunya. 
8 d’aquests casos es concentren a 
la comarca del Maresme. Es tracta 
sobretot d''empreses comercia-
litzadores d'electricitat (Endesa 
Energia i Endesa Energia XXI) i 
amb menor mesura de gas (Gas 
Natural Servicios i Gas Natural Sur) 
que han tallat el servei a famílies 
vulnerables sense l'informe previ 
dels serveis socials.

Al Maresme, on s'han obert 8 
expedients, a Arenys de Mar (2), 
Premià de Mar (3), i a Sant Cebrià 
de Vallalta, Calella i Premià de Dalt.

10.000 euros per expedient
En gairebé el 95% dels casos són 
els mateixos serveis socials els que 
denuncien la situació a Consum. 
Aquesta xifra engloba tot el període 
que va des de fi nals del 2015 quan 
va entrar en vigor la llei 24/2015 
fi ns al 31 de març del 2017. Totes 
són infraccions greus per un im-
port de 10.000 euros per expedi-
ent. De moment no n'hi ha cap en 
ferm, ja que la majoria han estat 
recorregudes per l'empresa | ACN.

Són infraccions greus, tot i 
que les han recorregut

8 expedients per 
incomplir la llei de 
pobresa energètica

El Maresme és la segona comarca amb més turisme

Cases on fa massa fred  Cedida 

Arxiu

Maresme núm. 1771 del 12 al 18 de maig de 2017
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L’Arnau, un jove de Mataró que dedica el seu temps lliure a col·laborar amb la Creu Roja

Arnau Porta
vocació de socórrer

Laia Mulà

 L’Arnau Porta pertany a la Creu Roja i des de fa 
anys dedica el seu temps lliure a la secció de Socors 
i Emergències de l’organització fent tasques diver-
ses: com a socorrista, patró d’embarcacions i ma-
riner, depenent de les necessitats del moment. Està 
implicat en l’organització des del 2013 i confessa 
que sempre s’ha interessat “per a aquest tipus de 
tasques”. Ambiciós i amb les idees clares, intenta 
donar sempre el millor de si mateix. Tot va comen-
çar quan els van proposar entrar a “serveis preven-
tius”, explica, i posteriorment, a treure’s “el títol de 
socorrista aquàtic per entrar a salvament marítim”. 
Des de llavors, l’Arnau dedica el seu temps lliure de 
manera voluntària a la Creu Roja mentre estudia el 
darrer curs del Grau de Geografia. 

A més de la tasca voluntària durant el curs, els es-
tius se’ls passa íntegrament a la Creu Roja treballant 
per les platges de Mataró. Té clar que així ajuden 
“als que més ho necessiten” i que intenten donar el 
millor de si "per ajudar a qualsevol persona que es 
trobi en una situació de perill”. 

L’Arnau admet haver viscut situacions d’inquietud 
o desconcert en haver rebut algun avís d’emergèn-
cia, però afirma que sempre posen la seguretat per 
davant de tot. Les directrius bàsiques dels membres 
del servei són “el PAS”, que es basa a Protegir, Avisar 
i Socórrer: “protegir-se a un mateix i a les altres per-
sones és prioritari”, comenta.

La Creu Roja a Mataró està formada per dues 
seccions principals: la Social i la part de Socors i 
Emergències, la branca de la qual forma part. En 
aquest espai ofereixen Servei Preventiu, Servei 
Marítim surten quan hi ha emergències i també 
fan tallers de prevenció, explica.

L’engranatge bàsic: el voluntariat

Unes dues-centes persones col·laboren amb la 
Creu Roja, vint de les quals formen la secció de 
Salvament Marítim, que és la que surt al port a oferir 
ajuda quan és necessari. En totes les branques de la 
Creu Roja “cadascú s’implica amb el temps que té 
disponible perquè hi ha moltes tasques a fer, però 
totes requereixen compromís”, admet. La Creu Roja 
es fonamenta en els voluntaris que ofereixen un 
servei bàsic per a la població. “Tothom és necessari 
i té alguna cosa a aportar”, opina l’Arnau.

APunts

Defineix-te: empàtic, compromès i proactiu.

un llibre: 'El mecanoscrit del segon origen’, de Manuel 
de Pedrolo.

una pel·lícula: ‘Ángeles y demonios’.

un viatge: recórrer la península d’Escandinàvia.

un referent: Àlex Gelada, el meu tiet.

un repte: assolir tot allò que m’he proposat.

Daniel Ferrer

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

 169.000€
REF. 4240. ZONA ROCABLANCA: 
En EXCLUSIVA para nuestros clien-
tes, totalmente reformado con as-
censor, salón comedor con chime-
nea, cocina offi  ce diseño moderno 
y actual, 4 hab. 2 dobles, baño com-
pleto y aseo, trastero, calefacción.  
¡NO DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

87.000€
REF. 4472 Z. CERDANYOLA, Primer piso 
semireformado con patio de 15m2, 3 hab. 
2 dobles, baño con ducha, y cocina refor-
mada con galería anexa, balcón exterior, 
comunidad reducida. OPORTUNIDAD. 

T

399.000€
REF. 01246 Z. LA CORNISA, ESPECTACULAR 
casa 380m2 seminueva, 700m2 terreno, 
5 hab. 2 suite, 3 baños compl. y 1 aseo, co-
cina 22m2  con isla, salón 50m2, 2 terrzas 
solárium, PK 5 coches y local de 150m2.   

T

         P       PVP A CONSULTAR
REF. 4448 ZONA PUIG I CADAFALCH, OBRA NUEVA, 2 dúplex, 
bajo con  3 habitaciones, cocina offi  ce 2 baños y jardín 
60m2, 1º  con 2 terrazas 3 hab. mas estudio, 2 baños. NO 
DUDE EN VERLOS LLAMENOS. 

T

69.000€
REF. 3197 ROCAFONDA, ECONOMICO, 
primer piso de 3 hab., baño completo 
con ducha, balcón cerrado aluminio, 
bien conservado.  OPORTUNIDAD.

T

223.000€
REF. 2473 VIA EUROPA, Gran piso con 
pk y terraza independ., 25m2, 4 hab. 2 
dobles y 1 suite, 2 baños completos, coci-
na offi  ce 12m2 con galería, balcón exter. 
10m2 tipo terraza. Trastero en terraza.

T

219.000€
REF. 1412 Z. CENTRO, Piso nuevo solo 2 
años, con terraza independ. 30m2, tras-
tero, 2 hab., baño completo con ducha 
suelos parquet, cocina lacada, ascensor, 
pk incluido. Solo 3 vecinos.

T

103.000€
REF. 5126 Z. CIRERA, 1er piso bien conser-
vado, salón com. 20m2, balcón ext.  3 hab. 
1 dobles, baño con ducha, gres, calefacc., 
cocina formica blanca y lavadero, terrado 
comunitario. OCASIÓN. 

T

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

3 hab. (2 dob), bany comp.,, cuina off saló menj., quadrat, balcó,  tssa sup. 
priv, galeria i traster. Molt lluminós!!   T151142

1 hab doble + despatx, bany, cuina oberta, saló menjador, aa/cc, tanc. alumi-
ni,  parquet, ascensor, Terrassa  8m²!!  T151147 150.000€

3 hab, 2 banys compl., saló menj., cuina integr, calef., tanc. alumini, tras-
ter. Preciosa tssa 75m², barbacoa d’obra!! T250229

6 habitacions (3 dobles), 3 banys, gran cuina, menjador amb llar de foc, pati 
de 40m², garatge 3 cotxes !!!  T250245

Els M� ins

106.000€

Pis ben conservat, 101m²

Cen� e

Pis reformat amb molt de gust, 42m²

Cirera

Casa de 2 plantes, 110m²

185.587€

Havana

218.000€

En el casc antic. Menjador de 21 m², cuina disseny, 2 habit. un bany,  parquet,  
aire fred i calor, un traster + Parking!! T151168

Àtic encantador de 60 m², molt lluminós

Centre

254.520€

4 hab., bany + 1 servei, cuina off, saló menj. 25m², balcó, calef., alumini, 
parquet, ascensor, garatge, A prop serveis, comerços, escoles!! T151074

Pis reformat 135m² www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Els M� ins

375.000€

Casa en exclusiva a 10 minuts del centre

350€

1.250€

1.650€

Pr� iet� i: li lloguem amb les màximes g� anties.
Truqui’ns!  93 757 83 83
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150.000€

218.000€

375.000€

350€

T302973 Centre. Local traspàs, costat Pl. Cuba, aparador 4,5m2 maniquís.

50m2 1 Sí

600€

T110304  Centre. Pis, cuina off, menj., tanc. alumini, ascensor. Tot reformat!!   

78m2 1 1

625€

T110042  Llavaneres. Planta baixa cuina. Zona comunitària, piscina.    

70m2 2 1 jardísaló menjador

725€

60m2 2 1 saló menjador parq.

 T110496  Centre. Pis cuina tanc., aa/cc, tanc. alumini. Molt lluminós!!   

balcó

1.250€

T110492 St. V. Montalt.  Dúplex, cuina, galería, calef, alumini, 2 piscines.

130m2 3 2 saló menjador parq. 2 terrasses

1.600€

T202117 Canyamars. Casa moderna, cuina off, calef, plaq.solars, Terr. 1475m²

260m2 5+est. 3 saló menjador 2 terrassesparq.

1.650€

180m2 4 2 saló menjador parq. 2 terrassa

T420112 Argentona.  Casa 4 v, cuina off , llar foc, calef., jardí 210m², barbacoa.

3.000€

T410116 St. V. Montalt.  Pis refor. cuina, galeria, aa/cc, parquet, alumini, piscina.

120m2 4 3 saló menjador parquing terrassa

saló menjador

Pr� iet� i: li lloguem amb les màximes g� anties.
Truqui’ns!  93 757 83 83
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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 - Z. Marítima R 18521

Magnífi c pis de grans dimensions a 1ª línia 
de platja. Vistes immillorables, assolellat.

Quota: 2.402€/mes

MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Peramàs 
MATARÓ - Rocafonda

R.16021
R.17738
R.17708
R.17548
R.15223 
R.17748

Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 50m2 - 3 habitacions 
Pis - 65m2 - 3 habitacions
Pis - 70m2 - 2 habitacions
Pis - 100m2 - 3 habitacions

58.000 €
65.000 €
65.000 €
66.050 €

116.000 €
139.500 €

8,28%
8,30%
7,38%
7,72%
6,21%
5,16%

214,38€�/mes
240,25€/mes
240,25�€/mes 
244,13€�/mes 
428,76€�/mes
515,00€�/mes

400€�/mes
450€�/mes
400€�/mes
425€�/mes
600€�/mes
600€�/mes

128.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 18450

Planta baixa reform. 3 hab, cuina oberta, 
menjador i bany complet. Pati 20m2 a nivell.

Quota: 329€/mes

menjador i bany complet. Pati 20m2 a nivell.

153.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18466

Pis alt amb ascensor totalment exterior, 
assolellat, cuina independent i 3 habitac.

Quota: 414€/mes

assolellat, cuina independent i 3 habitac.

360.000 €

MATARÓ - Històric R 60304

Aquest és un d’aquells pisos amb encant que  
tant ens agrada poder oferir. Pis ben conservat.

Quota: 1.201€/mes

169.680 €

MATARÓ - Camí Serra R 18491

Pis acollidor de 2 hab, vistes al mar, assolellat 
i exterior. Pàrquing i traster a la mateixa fi nca.

233.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18601

Pis defi nitiu, 4 hab, 2 banys, saló, balcó exterior, 
cuina offi ce i pàrquing a la mateixa fi nca.

Quota: 846€/mes

Planta baixa reform. 3 hab, cuina oberta, 

159.260 €

MATARÓ - Eixample R 18379

Preciós pis amb 2 hab dobles exteriors i 
immillorable orientació, amb llum tot el dia.

Quota: 619€/mes

166.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 18623

Habitatge a 1ª línia de platja, 2 hab, menjador, 
bany de 3 peces i cuina independent.

Quota: 765€/mes

Quota: 1.067€/mes

Preciós pis amb 2 hab dobles exteriors i Pis alt amb ascensor totalment exterior, 
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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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