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86.000€

VIVIENDA CON ASCENSOR
Ref. 12652 JTO. GATASSA: Piso de 75m2 
con ascensor. 3 habitaciones (2 dobles). Re-
formado. Baño con plato de ducha. Cocina de 
roble con galería. Suelos de gres. Puertas de 
sapelly provenzal. Ventanas de aluminio blan-
co. Excelente relación precio y estado. Ubica-
do en una zona con muchos servicios.

T

127.260€

VISTAS AL MAR
Ref. 12656 1ª LÍNEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial frente al 
mar. Piso alto y exterior sobre espacios abiertos. 
3 dor. (2 dobl). Salón com. ”llar de foc”. Balcón/
Terraza ideal veranos. Cocina equip. Baño com-
pleto. Disfruta de entorno agradable, zonas co-
munes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

T106.000€

CUALIDADES INTERESANTES
Ref. 12665 MOLINS: Vivienda de 90m2 en 
perfecto estado de conservación, sin necesidad 
de reformas. Exterior prácticamente en su tota-
lidad. Salón 20 m2. Balcón. Cocina bien conser-
vada con galería anexa. 3 dormitorios, 2 dobles. 
Cuarto de baño completo más aseo. Trastero. 
Terracita en parte superior de 16 m2. 

T

147.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS
Ref. 12709 Z. JUZGADOS: Buen piso de 84 m2 
alto y exterior en esquina. Distribución cuadrada 
y luminosidad en todas las estancias. (3 dor-
mit). (2 dobles). Salón comedor amplio. Balcón. 
Cocina de buenas medidas en perfecto estado, 
galería anexa. Baño completo. Suelos de gres.  A 
un paso del centro. Cercano a estación RENFE!!

T 171.000€

GRAN OPORTUNIDAD
Ref. 12678 ROCABLANCA: Vivienda total-
mente reformada, como nueva. Distribución 
práctica y funcional. 4 dormit (2 dobles). Baño 
completo y reformado. Cocina offi ce, gran gale-
ría. Salón com. 20 m2 con balcón exterior. To-
talmente exterior, cerca de todos los servicios: 
transporte, colegios... Parking opcional. 

T

229.000€

EXCELENTES VISTAS
Ref. 12708 Z. VIA EUROPA: orientado per-
fectamente y exterior, en edifi cio a los 4 vien-
tos. Salón com. 24 M2 con balcón tipo terracita 
ideal veranos. Cocina offi ce con galería. 3 dor-
mitorios (2 dobles). 2 Baños, 1 suitte. Suelos de 
gres. Calefacción. Parking para coche y moto y 
trastero incluidos en el precio.

T224.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS Y PRECIO
Ref. 12717 ZONA VIA EUROPA: Bonito piso 
gran metraje, 140 m2, gran salón comedor 26 m2 
con balcón tipo terracita. Amplia cocina offi ce, 
galería anexa. 4 dorm. (2 dobles). 2 baños com-
pletos, 1 suitte. Patio de 14 m2 y terraza sup. 30 
m2 con trastero. Vivienda defi nitiva. Parking incl. 

T

89.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12712 Z/ROCAFONDA: Piso alto con 
ascensor. Sup. 75m2 distribuidos en 3 dormit. 
2 dobles. Baño reformado con plato de ducha. 
Cocina roble buen estado con galería. Salón 
con balcón 6m2 con vistas despejadas. Muy 
soleado y con mucha ventilación. Buen piso 
por características. Buen estado general.

T

115.500€

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 Z. CERDANYOLA NORTE: Vi-
vienda 75 m2 + terraza superior 20m2 soleada. 
Calle tranquila y sólo 3 vecinos. Buen estado de 
conservación, sin reformas recientes. 3 dormit 
(2 dobles). Salón comedor. Balcón exterior. Co-
cina conserv. fórmica tradicional. Baño con ba-
ñera estado original. Galería posterior.

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

309.000€

ÁTICO ÚNICO EN MATARÓ
Ref. 12713 CAMÍ DE LA SERRA: Sup. 195m2. 
110 m2 de piso en planta + 40 m2. estudio + 45 
m2 entre terraza y balcón. Totalmente refor., ex-
celentes acabados. 3 habit. (2 dobl) + vestidor. 2 
baños compl (1 suitte) Amplio salón en estudio 
con chimenea y despacho. Comedor 28m2., bal-
cón.  Jacuzzi en tza superior. Parking incl.

T

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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127.260€

VISTAS AL MAR
Ref. 12656 1ª LÍNEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial frente al 
mar. Piso alto y exterior sobre espacios abiertos. 
3 dor. (2 dobl). Salón com. ”llar de foc”. Balcón/
Terraza ideal veranos. Cocina equip. Baño com-
pleto. Disfruta de entorno agradable, zonas co-
munes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

171.000€

GRAN OPORTUNIDAD
Ref. 12678 ROCABLANCA: Vivienda total-
mente reformada, como nueva. Distribución 
práctica y funcional. 4 dormit (2 dobles). Baño 
completo y reformado. Cocina offi ce, gran gale-
ría. Salón com. 20 m2 con balcón exterior. To-
talmente exterior, cerca de todos los servicios: 
transporte, colegios... Parking opcional. 

89.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12712 Z/ROCAFONDA: Piso alto con 
ascensor. Sup. 75m2 distribuidos en 3 dormit. 
2 dobles. Baño reformado con plato de ducha. 
Cocina roble buen estado con galería. Salón 
con balcón 6m2 con vistas despejadas. Muy 
soleado y con mucha ventilación. Buen piso 
por características. Buen estado general.

309.000€

ÁTICO ÚNICO EN MATARÓ
Ref. 12713 CAMÍ DE LA SERRA: Sup. 195m2. 
110 m2 de piso en planta + 40 m2. estudio + 45 
m2 entre terraza y balcón. Totalmente refor., ex-
celentes acabados. 3 habit. (2 dobl) + vestidor. 2 
baños compl (1 suitte) Amplio salón en estudio 
con chimenea y despacho. Comedor 28m2., bal-
cón.  Jacuzzi en tza superior. Parking incl.

• 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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La presentació del cartell de Les Santes és el tret de 
sortida fi ns a la Festa Major de Mataró. Encara que-
den més de dos mesos, però sembla que les ganes es 
precipitin. El cartell és, a més, l'obra més comentada 
de tot l'any a la ciutat. Mai agrada a tothom i posar-hi 
cullerada es converteix en una tradició infal·lible. Des 
de fa nou anys, a més, la presentació de la imatge 
ofi cial també és un altre tret de sortida.

Si ja hi ha cartell de Santes, 
toca Concurs del Cartell Alternatiu 

L’ENQUESTA

Perceps en el teu entorn 
la disminució de l'atur?

44 % No.
56% Sí.

JOVENTUT FEMENÍ

LA PREGUNTA

T'agrada el cartell de Les 
Santes 2017?

CAS PIEDAD MOYA

El Cafè de Mar va acollir una taula rodona sobre la presència del col-
lectiu de gent gran als mitjans de comunicació. L'acte comptava amb 
professionals dels mitjans locals com a ponents.

APLAUDIT:  Temporada immacu-
lada de l'equip groc-i-negre, com-
pletant un ascens molt esperat a 
la Divisió de Plata estatal.

CASTIGAT: La recerca infructuosa 
al terreny de Dosrius deixa sense 
tancar una història especialment 
feridora pels familiars directes.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Amb la imatge ofi cial de la Festa Major coneguda, 
toca arrencar els motors de la imaginació per al 9è 
Concurs del Cartell Alternatiu de Santes que organitza 
el Tot Mataró. Una oportunitat perquè tothom, sigui 
de l'edat que sigui, faci una proposta i l'ocasió perquè 
siguin els mataronins els que escullin la guanyadora. La 
setmana que ve es presenten les bases del certamen. A 
pensar cartells, toca. Imaginació al poder!

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1772.indd   1 17/5/17   17:26
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HISTÒRIA VIVA
Mataró es reconcilia amb el Clos Arqueològic i es 
conjura per potenciar el seu passat romà
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Incertesa per Caixa Laietana
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 Foto antiga Les portades

  En aquesta foto del MASMM hi 
podem veure l'antic camp de l'Ilu-
ro Sports Club, estrenat fa un segle 
just, el 1917 i que com un article 
històric de totmataro.cat recorda el 
Diario de Mataró presentava com 
"uno de los mejores de Cataluña". 
Aquest camp, com es pot veure a 
les fotografi es, estava sobre l'actu-
al Ronda, tocant al convent de les 
Caputxines, i també molt a prop 
de la Llar Cabanellas, més cone-
gut l'"Asil de les Germanetes dels 

L'antic camp de l'Iluro

Pobres" I el més curiós és que el 
camp fi ns i tot tenia una petita tri-
buneta coberta... que ara al camp 
actual del CE Mataró es troba tant 
a faltar.

Anteriorment hi havia jugat el 
Mataró FC, però la desaparició 
d'aquest club va permetre que 
el passés a ocupar l'Iluro, el club 
que estava agafant la supremacia 
futbolística local, i que fi ns llavors 
jugava més als afores de la ciutat.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1772.indd   1 17/5/17   13:24



núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

 EL TOT 1772.indd   2 16/5/17   18:04



A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats Parcel·les de 450m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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Mig any d'obres al Centre Catòlic
L'Ajuntament qualifica d'equipaments la pastilla de la Sala Cabanyes, el Balmes i la 
Gàbia dins el pacte pel Cafè Nou i el Pati per facilitar l'operació

Urbanisme: Cugat Comas

  L'episodi final del serial histò-
ric sobre el Cafè Nou està a punt 
de concretar-se. El Centre Catòlic 
inicia obres estructurals a les co-
bertes de les seves instal·lacions, 

que comprenen la Sala Cabanyes, 
l'escola Balmes i "la Gàbia" durant 
els pròxims mesos. Els treballs han 
d'acabar a l'octubre –per tant hi 
haurà Pastorets– i el cost total s'en-
filarà per sobre dels 800.000 eu-
ros. D'aquests, 700.000 són els que 

surten del pacte sobre el Cafè Nou 
i el seu pati que es va signar posant 
fi a un conflicte de legitimitats en-
tre Patronat de la Sagrada Família, 
Fundació Unió de Cooperadors, 
Centre Catòlic i Ajuntament de 
Mataró, ja fa quatre anys.

 Daniel Ferrer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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La regidora Núria Calpe explicava l'operació urbanística feta 
assegurant que "hem adequat el planejament per consolidar 
els espais que ja tenim en un punt tan important de la ciutat i 
d'aquesta manera la ciutat no hi perd res de res". En un futur 
el Cafè Nou –pendent de fons europeus– ha de ser un centre 
de promoció turística amb altres usos culturals i la Presó ha 
d'esdevenir l'Espai dels Artistes. Calpe definia l'entesa per 
aquestes obres, que el Centre Catòlic afrontarà gràcies al 
pagament fraccionat dels 700.000 euros de l'Ajuntament per 
compensar la cessió del Pati i el Cafè Nou com "una manera 
de tancar el cercle de forma molt satisfactòria per a la ciutat, 
mantenint els equipaments".

Una operació 
per "tancar el 
cercle"

 Daniel Ferrer 

L'Ajuntament, a més, ja va comple-
tar l'actualització urbanística que 
permet qualificar d'equipaments 
la pastilla del Centre –que fins ara 
era terciària– i bescanviar qualifi-
cacions previstes inicialment, pas-
sant la zona verda al Pati del Cafè 
Nou i els usos terciaris a l'edifici 
de l'antiga Angeleta Ferrer, a la 
Plaça de Cuba.

Les obres més importants
Per a Antoni Blanch, president del 
Centre Catòlic, no hi ha dubtes: 
"són les obres estructurals més 
ambicioses de la nostra entitat". 
L'estructura i la coberta, malmesa, 
havia arribat a ser un maldecap 
important en forma de goteres o 
apuntalaments. Ara el continent 
s'arranjarà quasi per complet, 
aplicant materials més moderns 
per assegurar dècades de funci-
onament per al Centre Catòlic. 
Assegurant els sostres i qualificant 
la pastilla urbanística, deixa clar 
Blanch, "queda clar que aquí nin-
gú venia a especular ni tenia més 
interessos que assegurar els usos 
que ja tenen actualment aquestes 
instal·lacions".

Les reformes del Centre Catòlic 
s’executaran per fases. La prime-
ra etapa serà la coberta de la Sala 
Cabanyes, que es retirarà i es cons-
truirà de nou. Aquesta serà la part 
més complexa de les reformes, 
amb una actuació a la coberta del 
teatre, on s’instal·larà una gran 

bastida. Per aquest motiu, en els 
darrers dies ja s’ha buidat l’esce-
nari i el pati de butaques del teatre. 
A partir del 22 de juny, quan hagi 

finalitzat el curs escolar, es pro-
cedirà a la reforma de la coberta 
de la pista de bàsquet i del segon 
pis de l’Escola Balmes. 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

Obertura 1-2 Obres Centre Catòlic.indd   3 16/5/17   18:31



L'Alcalde Abril ja té escultura
El monument serà una cadira de bronze foradada per 5 trets en record al republicà, 
que va ser afusellat fa 78 anys 

Història: Laia Mulà

  La Plaça Tomàs i Valiente, situa-
da davant els Jutjats, serà l'empla-
çament de l'escultura de bronze 
que homenatjarà l'alcalde Josep 

Abril, el qual va ser afusellat el 
1939 pel franquisme. El monument 
serà una escultura de bronze en 
forma de cadira i contindrà 5 fo-
rats en representació de les bales 
disparades durant l'afusellament.

Amb una cadira provisional, en 
espera de la de bronze, l'escultura 
es va presentar en un acte amb 
l'alcalde, David Bote, el regidor 
de Cultura, Joaquim Fernàndez, 
l'autor de l'escultura, Perecoll, la 

La presentació del monument a l'Alcalde Abril, amb una cadira provisional, dimarts passat Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1772.indd   2 17/5/17   18:02



Josep Abril va ser un dels fundadors d'ERC i va ser afusellat 
il·legalment al Camp de LA Bota. El Ple Municipal va aprovar 
per unanimitat el 2007 erigir un monument per reivindicar la 
memòria de l'alcalde però la iniciativa no havia tirat endavant 
fins ara. A més, l'Ajuntament va nomenar-lo Fill Adoptiu de la 
Ciutat a títol pòstum l'any 2012.

Reivindicar 
la memòria 
històrica

néta de l’alcalde Abril, Carme Abril 
i dues besnétes, Estel Vila i Núria 
Benaiges. Bote va destacar que 
Josep Abril “era un representant 

de la nostra ciutat” i va afegir que 
“va ser capaç de mantenir viva la 
fl ama de la democràcia en una 
època molt difícil”.

El simbolisme de la figura
Segons va explicar l'autor en l'ac-
te de presentació de l'escultura, 
Perecoll, la cadira simbolitza la 
institució: “L'alcalde representa-
va la democràcia i la llibertat” i no 
només el van matar a ell, sinó al 
que representava. Per aquest mo-
tiu, va descartar fer un bust d'Abril 
i va presentar la proposta de la 
cadira majestuosa com a símbol 
de la institució que encapçalava.

Perecoll

"La idea era no fer-li un 
monument a ell, ja que a 
qui estaven matant era 
a la institució. He buscat 
que la gent pugui interac-
tuar amb la pròpia obra"

Daniel Ferrer 

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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El Departament rectifica: segona línia a 
l'Angeleta i mateixos grups de P3  
La pressió de la ciutat, entre entitats i partits fa recapitular la decisió inicial de tancar grups 
al Tomàs Viñas i l'Antonio Machado

Educació: Redacció

 Final feliç, o si més no d'acord 
amb les aspiracions de la ciutat, 
a un altre episodi del serial de la 
planifi cació escolar. Dimarts a 
la tarda el Departament d’Ense-
nyament es feia enrere de la seva 
posició defensada durant les úl-
times setmanes i anunciava que 
fi nalment no tancarà grups de P3 
a la ciutat i atorgarà una segona 
línia a l’Angeleta Ferrer de cara al 
curs que ve. 

En un breu comunicat de prem-
sa reaccionava així fi nalment a la 
pressió que han fet entitats, sin-
dicats i tots els grups municipals 
de l’Ajuntament, crítics amb la 
intenció inicial de tancar una línia 
del Tomàs Viñas, una de l’Antonio 
Machado i mantenir una sola línia 
a l’Angeleta.

Serveis Territorials explica que 
“L’oferta inicial del Departament a 
P3 ha estat de 779 places i el nom-
bre de sol·licituds, 716” i assegura 
que “El Departament d'Ensenya-
ment seguirà treballant tot allò que 
afecti l'oferta educativa de Mataró 

amb diàleg amb el govern munici-
pal en el marc de la Taula mixta de 
planifi cació, i seguint els criteris 
de l’acord signat amb les entitats 
municipalistes amb l’objectiu de 
preservar els diferents projectes 
educatius de la ciutat”.

La pressió
Hores abans d'aquest anunci, la 
indignació era la tònica entre la co-
munitat educativa. S'acumulaven  
les protestes de sindicats, asso-
ciacions com FAPAC o la FEM i 
de tot l'arc parlamentari munici-
pal.  Els regidors de tots els grups 

municipals de Mataró van pre-
sentar de manera conjunta una 
carta per a fer pressió a la seu de 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
al Maresme-Vallès Oriental perquè 
el Departament reconsiderés la 
decisió provisional i reprengués 
les negociacions sobre planifi ca-
ció escolar a la Taula Mixta entre 
administracions. Miquel Àngel 
Vadell, regidor d'Educació i Treball 
té clar que “volem igualtat d’opor-
tunitats per tots els infants” i per 
això “defensarem l’escola pública 
de la ciutat”. Hores després, Serveis 
Territorials rectifi cava.

L'Angeleta Ferrer estrenarà la nova escola amb dues linies, finalment Daniel Ferrer

Tots els grups municipals van fer pinya per la planificació Daniel Ferrer

CulturaCiutat núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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El districte TecnoCampus vol ser un pol de 
creixement per a la ciutat 
Presenten el Pla Estratègic 2022 identificant quatre àmbits estratègics d'actuació en els 
anys vinents per al Parc Tecnològic

Educació: Redacció

  El nou Pla Estratègic 2022 del 
TecnoCampus, que va ser aprovat 
pel Patronat i pel Ple Municipal, 
recull l'estratègia que seguirà en 
diversos àmbits de treball al llarg 
dels pròxims anys. El document 
estableix els quatre grans àmbits 
d'actuació proposats: un model 

acadèmic de qualitat fortament 
professionalitzador, evolucionar 
el model de parc cap al districte 
TecnoCampus, consolidar-lo com 
a motor d'innovació i desenvolu-
pament econòmic del territori i, 
per últim, garantir un model de 
fi nançament d'organització co-
herent amb els reptes de futur.

Aquests quatre àmbits es 

tradueixen en 95 accions concre-
tes a desenvolupar, incloses en el 
Pla Estratègic.

 Van presentar el Pla David 
Bote, la regidora de Promoció 
Econòmica i Innovació i Presidenta 
del TecnoCampus, Dolors Guillén, i 
el director general, Jaume Teodoro. 
Segons Teodoro, el Pla ha estat 
elaborat al llarg de cinc mesos 
“escoltant moltes opinions dife-
rents”. Concretament, el procés 
participatiu ha implicat 126 per-
sones: experts, membres del go-
vern municipal, de la Universitat 
Pompeu Fabra, del Patronat del 
TecnoCampus, professorat i alum-
nes, entre d'altres.

El TecnoCampus no vol créi-
xer, sinó consolidar
Segons va expressar Guillén a la 
roda de premsa, la voluntat no és 
la d'augmentar el nombre d'estu-
diants, que ara ja supera els 3.000, 
sinó aconseguir un punt d'equi-
libri del parc per ser econòmi-
cament i físicament sostenibles. 
“Som un centre singular i l'hem de 
consolidar”, va concloure.

El pas de parc a districte
Segons va expressar Dolors 
Guillén, el parc és exitós i atrac-
tiu i, per aquest motiu, “hem de 
tenir present la seva expansió” 
cap al districte TecnoCampus. 
L'evolució es preveu amb acci-
ons com la creació d'espais per a la 
indústria 4.0 o la dinamització de 
l'espai marítim amb el suport del 

centre. A més, un dels temes que 
tenen presents en el plantejament 
del districte TecnoCampus és la 
creació d'una residència d'estudi-
ants que potenciï la internaciona-
lització: “encara no tenim l'espai 
però és un tema que està sobre 
la taula”, va dir Dolors Guillén, 
màxima responsable política del 
TecnoCampus.

126

126 persones han 
participat en el procés 
d'elaboració del Pla 
estratègic

El Tecnocampus aprofundeix en la seva visió mixta d'empreses i universitat Daniel Ferrer

1

El Pla Estratègic forma 
part amb entitat pròpia 
del programa Mataró 
2022
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T’agrada caminar però et 
fa mandra sortir sol?
La ciutat també és un espai 
idoni per fer exercici.
Estem formant grups per sortir a 
caminar per Mataró seguint els itineraris 
del programa “A peu, fem salut!”. Vine i 
descobreix-los acompanyat d’un 
professional de l’activitat física!

GRUP 1  Els dilluns 22 i 29 de maig i 12 i 19 de juny. A les 9.30 h
Punt de trobada: pl. d’Espanya (davant del Parc Central)

GRUP 2  Els dimarts 30 de maig i 6, 13 i 20 de juny. A les 17 h
Punt de trobada: pl. de Miquel Biada (davant l’estació de RENFE)

GRUP 3  Els dijous 1, 8, 15 i 22 de juny. A les 9.30 h
Punt de trobada: pl. de Granollers, 11 (davant la comissaria de la Policia Local)

Durada aproximada dels recorreguts: 2 hores
Nombre màxim de persones per grup: 20
Activitat gratuïta

     Informació i inscripcions 

Servei de Salut i Consum 
salutpublica@ajmataro.cat / Tel. 93 758 23 67 (de 9 a 14 h)
Consulta tots els itineraris a www.mataro.cat/salut
Des de mòbil: mapes.mataro.cat/femsalut/itineraris.html

!ENMARXA
POSA’T



la platja és un 
aliat, no una
competència

Casals
d'estiu

No estar-se quiet a casa i fer 
comunitat de dilluns a divendresi

Els estius han canviat i hi ha una àmplia oferta per escollir

 Els estius han canviat per complet respecte el que 
eren dècades enrere. La gent d'una certa edat associa 
les vacances a marxar durant moltes setmanes fora, 
si es tenia un poble o segona residència, cap allà. En 
alguns casos fi ns a tres mesos. Setmanes plenes de 
dies en els quals, en general, no es feia pas res. Si no 
es tenia poble ni segona residència, com passa en 
molts casos, a casona. Quiets, quasi parats. Els que 
tenim la sort de ser costaners, a la platja. I com que 
també tenim la serralada prelitoral a tocar, sempre 
podem buscar l'ombra de la natura, tot i que a l'estiu 
aquesta va ben cara. Així eren els estius abans. Ara no.

Els estius són, pels nostres fi lls i joves, una fi nes-
tra plena de possibilitats. Són dies que donen per a 
fer moltes coses i sobretot estan plens d'ofertes, en 
forma de cursos, casals, campus, colònies i campa-
ments amb els quals els centres educatius, espor-
tius i de lleure poden fer que siguin setmanes per 
guardar en el record.

Ara, superada la primera onada de calor de la tem-
porada, toca escollir què faran els nanos d'aquí a un 
mes. Amb qui aprofi taran l'estiu, fent comunitat, 
sense parar de créixer com a persones.
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Sortides, piscina o 
parcs aquàtics, volem 

aigua que fa calor!
La majoria d'activitats d'estiu s'adapten a 

la climatologia pròpia

 Tot i que els casals tenen el camp base en instal-
lacions esportives o escolars, tots ells són consci-
ents que a casa nostra a l'estiu no es tolera gaire bé 
estar-se moltes hores tancats entre quatre parets, a 
l'estiu amb la calor que fa.

A l'aigua!

Per això, en molts casos, dins els programes d'ac-
tivitats dels diferents casals i campus hi ha sortides 
a l'aigua. A la platja o a la piscina, a un riu en una 
sortida o en uns campaments o a parcs aquàtics, 
que sempre agraden. D'aquesta manera els petits es 
refresquen i a la vegada carreguen piles per seguir 
amb les activitats en ple juliol.

la platja és un 
aliat, no una
competència

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

ESPECIAL CASALS 1772 1,2,3,4,5,6,7,8,9.indd   3 17/5/17   16:41



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
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No és un quart 
trimestre, però et pot 

ajudar en molts 
primers

L'estiu és un període perfecte per a com-
pletar la nostra formació

 "Estudiar? Si ja ha passat Sant Joan!" hem dit, sentit 
i pensat tots en alguna ocasió. La calor apreta, l'esco-
la ja s'ha acabat i en un panorama on la platja o les 
hores lliures són la mar de llamineres, qui pot pen-
sar a estudiar? Doncs dedicar una part de l'estiu –les 
vacances escolars són molt llargues!– a la formació, 
és una idea boníssima de rendibilitat assegurada a 
mitjà termini. Ningú està parlant d'un quart trimes-
tre, ni de bon tros. Però per què no dedicar una part 
d'hores al dia a perfeccionar el nostre coneixement. 
Anglès, música, arts plàstiques, càlcul. D'opcions 
n'hi ha tantes com es vulgui i si dediquem part del 
juny i el juliol a completar el nostre coneixement al 
respecte ho notarem, oi tant, al setembre.

CASALS D'ESTIU
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I és que els programes d'estudi s'adapten a les ca-
racterístiques concretes de l'estiu i, jugant amb un 
ritme intensiu de classes i horaris, podem treure 
molt de suc de poques setmanes.

Treure's un títol

I és que aquesta accelerada de cinc setmanes pot 
servir-nos per treure'ns un títol que des-
prés ens singularitzi o ens faci guanyar 
títols, ens pot servir precisament per 
tastar àmbits acadèmics davant els 
quals tinguem dubtes d'especialitza-
ció en un futur o, en cas de necessitat, 
funcionar de reforç per a les sempre 
temudes recuperacions de setembre, 
que amenacen sempre.

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Esplais i caus: dues 
peces clau del món 

del lleure
Durant l’estiu els diversos 

Agrupaments Escoltes i 
Centres d’Esplai de la ciutat 

organitzen casals d’estiu, co-
lònies i campaments, però no 

és aquesta l’única tasca que 
realitzen

 Les activitats d’estiu són només 
la continuïtat del que ja porten a 

terme durant el curs escolar: activi-
tats i taller els dissabtes, excursions i 

sortides de cap de setmana, trobades 
de lleure i molt més.

Els diversos centres realitzen una tasca bàsica pels 
infants i joves de la ciutat perquè brinden als nens i 
nenes la possibilitat d’adquirir nous valors i els per-
meten viure experiències que a l’escola o a la seva 
llar no poden experimentar. Concretament Mataró 
compta amb una dotzena d’esplais i caus repartits 
en els diversos barris, tres d’ells són Agrupaments 
Escoltes (l’Arrels, l’Antoni Comas i La Soca), sis cen-
tres d’esplai (el CRAJEC, el Garbí, el Rabadà, La Tribu, 
l’Olla de Grills i l’Erol) i tres Associacions de Lleure 

la taula
d'entitats del 

lleure els uneix
(l’Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t, l’Associa-
ció Pamayuga i l’Associació Mà Oberta - Cor Obert). 
L’any 2015 va néixer la Taula d’Entitats de Lleure on, 
per primera vegada, tots els centres d’educació en el 
lleure van unir-se per realitzar activitats conjuntes i  
compartir experiències i coneixements .

CASALS D'ESTIU
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la taula
d'entitats del 

lleure els uneix

Casals escolars: 
seguir a l'escola 

després de Sant Joan
Aquest any s'organitzen un total de 

18 Casals d'Estiu, els preus dels quals 
oscil·len entre els 140 euros i els 

190 euros per tot el casal

  La majoria de centres d'educació infantil i primària 
organitzen casals entre la fi nalització del curs i 
la penúltima setmana de juliol, enguany 
concretament entre el 26 de juny i el 21 
de juliol. En aquest cas, els centres de-
signen un o diversos directors de lleure 
que seleccionin i organitzin un equip de 
monitors per dinamitzar el Casal d'Estiu 
i preparin un gran ventall d'activitats, 
gimcanes, jocs, sortides i molt més.

núm. 1772 del 19 al 25 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 Jo-

sep torna aquest any amb 
més força que mai. Ho fa or-
ganitzat per l’Associació de 
Pessebristes i Casal de Va-
cances amb la col·laboració 
de l’Escola de música mo-

derna 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 ca-
sal. Enguany la temàtica és “La màquina del temps” 
a través de la qual coneixerem diferents personat-
ges (romans, modernistes, gent del futur...) i viurem 
moltes aventures en format de Gimkanes, jocs tradi-
cionals, manualitats i una bona rua. El preu de tot el 
casal complert és de 180 euros tot i que s’ofereix la 
possibilitat de fer mitja jornada per 140 euros pagar 
cada setmana individualment per 55 euros.

 

CASAL D’ESTIU
DIBUIX  PINTURA  FANG  MANUALITATS
INSCRIPCIONS OBERTES!
Del 26 de Juny
al 28 de juliol
de 10 a 13h.

Camí Fondo, 4 · Mataró · lospequesdelapedrera@gmail.com · tel. 685 975 120

Per setmana
amb material inclòs.45€

PEDRERA
ESCOLA BELLES ARTS

CASALS D'ESTIU
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Les arts plàstiques 
també tenen 
el seu casal a 

Belles Arts Pedrera 
Els nens també tocaran les arts visuals, 

escèniques o les manualitats

 L'Escola de Belles Arts Pedrera organitza un any 
més un exemple de Casal d'Estiu dedicat a les arts 
plàstiques. Es tracta d'un programa que es basa en 
multiplicitat d'activitats apostant perquè siguin di-
ferents del corrent, divertides i didàctiques, ideals 
per als amants de les arts visuals, les arts escèniques, 
la plàstica i les manualitats. És una opció ideal per a 
aquells nens i nenes amb grans dosis d'imaginació, 
amants de Visual i Plàstica. 

Al llarg del Casal d'estiu es tocarà dibuix i pintura, 
murals, fang, estampació sobre diferents suports, 
teatre (creació de situacions teatrals, construcció de 
decorats i representació d'obres setmanals), i. mol-
tes altres sorpreses. El Casal d'Estiu de Belles Arts 
Pedrera és sempre diferent i assegura la diversió de 
tots aquells que hi prenguin part. 

Del 26 de juny al 28 de juliol

El Casal es farà de dilluns a divendres, de 10 a 15 h, 
del 26 de Juny al 28 de Juliol.

CASAL D’ESTIU
DIBUIX  PINTURA  FANG  MANUALITATS
INSCRIPCIONS OBERTES!
Del 26 de Juny
al 28 de juliol
de 10 a 13h.

Camí Fondo, 4 · Mataró · lospequesdelapedrera@gmail.com · tel. 685 975 120

Per setmana
amb material inclòs.45€

PEDRERA
ESCOLA BELLES ARTS

 DIRIGIT A NENS/ES
ENTRE 3 I 4

ANYS

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Ni a l'esplai ni a 
l'escola: Casals per a 

aprendre i créixer
Si el que vols és continuar aprenent du-

rant l'estiu d'una manera divertida i diste-
sa o practicar aquell esport o hobby que 
tant t'omple, pots escollir Casals d'Estiu 

amb una temàtica concreta

L'oferta és
àmplia i cada cop

més variada

 L'oferta és àmplia: Campus Xnergic al TecnoCampus, 
cursos infantils de natació a la Piscina Municipal, 
cursos de Teatre a l'Aula de Teatre, Campus de bàs-
quet o esports, cursos d'idiomes i molt més.

Les opcions del TecnoCampus

Si t'agradaria descobrir totes les possibilitats que 
ofereixen les noves tecnologies i els programes in-
formàtics, el teu casal ideal és el Campus Xnergic 
del TecnoCampus, on s'hi realitzen cursos d'ani-
mació 3D, programació de videojocs, construcció 
de Drons, Robòtica, i d'altres activitats.

Teatre, també

Pels amants del teatre o el teatre musical, l'Au-
la de Teatre de Mataró prepara Monogràfi cs 
d'estiu per joves de 12 a 17 anys. El curs de 
teatre musical prepararà 'Hairspray, el 
musical!' i els membres del curs de teatre 
al carrer crearà el seu propi espectacle.

CASALS D'ESTIU
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

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

No només això, a Anca també es va 
fer el cap de setmana passat una 
jornada de portes obertes perquè 
mares i pares poguessin veure de 
primera mà el funcionament d'un 
centre amb 13 anys d’experiència 
en la docència per a infants en 
edat preescolar. D'aquesta mane-
ra, els pares van poder comprovar 
el  programa d’aprenentatge per-
sonalitzat a cada infant, molt fami-
liar, que prioritza un bon domini 
de la llengua anglesa. D’aquesta 
llar d’infants els alumnes en sur-
ten perfectament preparats per a 
una educació trilingüe.

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

Publicitat
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dies 

20 i 21
de maig

Parc Forestal de Mataró //

Programa d'activitats, en 
aquesta mateixa secció.

ROMERIA ROCIERA, 
PASSIÓ AL PARC FORESTAL

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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.

Festa Aiguamoll Records
Divendres 19 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 4€. Taquilla: 5€.
Nit dedicada al segell mataroní, pre-
senta 3 projectes de la ciutat: Black 
Fanegas + Golíat + Dirty & Harry.

Magalí Sare Dúo
Divendres 19 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 3€.

Magalí (coneguda per formar part 
del Quartet Melt), amb el contra-
baixista Manel Fortià.

On hem perdut la música?
Dissabte 20 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) 
Espectacle de les diferents formaci-
ons de l’Aula de Música Masafrets, 
en el qual el fi l conductor seran les 
cançons de Queen.

Toni Marbà
Dissabte 20 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Presentació del disc 'Desmentides'.

Jorge Martorell i Maria Lorenzo
Diumenge 21 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 

Entrada: 12€. Reduïda: 10€.
Concert de cambra per a gaudir 
de la versatilitat del saxo. A càrrec 
del saxofonista Jorge Martorell i 
la pianista Maria Lorenzo.

'Va de jazz i músiques 
tranquil·les'
Diumenge 21 maig / 19h / Ateneu 
Vilassanès (C. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar)
Concert a càrrec de The Lindy 
Hoppers Band, banda de swing 
especialitzada en música de ball.

Men in swing
Divendres 26 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
Banda de Vic, que emula, en grup 
més reduït, l’època de jazz de les 
grans bandes.

Guia cultural

El Parc Forestal repeteix l'en-
canteri clàssic per aquestes 

dates de cada any, on les sevilla-
nes, el bon menjar i el bon beure 
es fan amos i senyors d'un dels 
espais més màgics, en plena na-
tura, de la ciutat. Amb servei 
de bus gratuït, tornaran a ser 
centenars els mataronins que 
facin cap a les casetes on no 
pararan les sevillanes, el bon 
ambient i la passió 
rociera per la Verge 
i tot el que com-
porta. Tothom 
pendent del 
"tablao".
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Concert de Primavera
Divendres 26 maig / 20h / Capell 
de l'Antic Hospital (Mataró)
Concert solidari a càrrec de la Coral 
"La Perla de l'Havana", a benefi ci 
de Càritas Interparroquial Mataró.

TEATRE I DANSA //

17a Mostra Teatre als Instituts: 
Informació vs coneixement
Divendres 19 de maig / 19h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Viatge a través de les diverses 
seccions d’un diari. Espectacle 
d'alumnes dels instituts de Mataró.

Tallers fi  de curs Aula de Teatre 
Gratuïts amb invitació a recollir a 
Cultura (c. Sant Josep, 9). 
Dissabte 20 maig: 12.30h Can 
Gassol, 'Alícia al País de les 
Meravelles' del grup El Meu Primer 
Tast Teatral A. 19 i 21h al Fossar 
Xic, '#prohibitprincepsiprinceses" 
grup Teatre Musical de l'Aula de 
Teatre i combo de l'EMMM. 
Diumenge 21 maig: 12.30h Can 
Gassol, 'Què volem que sapi-
gueu?' del grup de Dansa Creativa 
i Moviment Expressiu B. 19h Can 
Gassol, 'Estimats Reis d’Orient: 
Volem tornar a ser petits' del Grup 
de Gent Gran. 

7a Mostra Teatre a les Escoles
Dilluns 22 maig / 18 h / Escola 
Camí del Mig: "Si el món fos".
Dimarts 23 maig / 18 h / Escola 
Cor de Maria: "Bombolles".
Dimecres 24 maig / 18 h / Escola 
Germanes Bertomeu: "Casa meva".
Dijous 25 maig / 18 h / Escoles 
Joan Coromines i Torre Llauder: 
"El meu amic" i "Valentia".

'El Bueno, el Feo y el Vasco'
Dijous 25 maig / 21.30h / Cafè 
de Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Poesia desinhibida de Danilo Facelli, 
Iñaki C. Nazabal i AlBareto.

ESPECTACLE /

DIVERSITAT: poemes, contes, 
cançons i danses!
Diumenge 21 maig / 19h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Taquilla inversa.
Espectacle participatiu amb lectura 
de poemes, contes i cançons en versió 
original i la seva traducció en català.

CONCERT SOLIDARI /

9a edició 'Músics de Casa'
Divendres 19 maig / 21h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró). 
Concert solidari Càritas Mataró. 
Pere González (piano), Lídia 
Martínez (soprano), Josep Ruiz (te-
nor), músics Orquestra de Mataró, 
Grup Amalgu i Coral La Nota.  
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INFANTIL /

Gimcana Intercultural
Dissabte 20 maig / De 16.30 a 
18.30h / Pati del Cafè Nou (Mataró)
Vine a conèixer jocs de les diferents 
cultures que habiten a Mataró a la 
gimcana de jocs d’arreu del món per 
a infants de 6 a 14 anys. Dins dels 
actes "Maig Intercultural".   

INFANTIL /

'Fets i llegendes'
Diumenge 21 maig / 10.30h / 
Museu del Càntir (Pl. de l'Es-
glésia, 9. Argentona)
Ruta màgica i divertida per des-
cobrir anècdotes i llegendes més 
curioses de la vila, amb Ona l'ex-
ploradora, i taller de manualitats.

Buc de contes
Dijous 25 maig / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Un cocodril a la 
masia", de Susanna Isern i Carles 
Ballesteros.

XERRADES I LLIBRES /

Cinefòrum: 'El abrazo de la 
serpiente'
Divendres 19 maig / 19h / Centre 
Cívic de Rocafonda (Mataró)
Projecció del fi lm dirigit per Ciro 
Guerra (Colòmbia). Dins dels 
"Divendres Culturals a Rocafonda".

'Memoria ilustrada de la Guerra 
Civil española'
Divendres 19 maig / 19.30h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre d'Antonio Prats, 
a càrrec de l'editor, Santi Sobrequés, 
i el fi ll de l'autor, Antoni Prats.

'Venus'
Divendres 19 maig / 19.30h / 
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Projecció del documental dirigit per 
Lea Glob. Dinamarca, 2016. VO en 
danès subtitulada en català.

'Trekking solidari. Portem re-
cursos al Nepal més castigat'
Divendres 19 maig / 20h / UEC 
Mataró (c. Nou, 29. Mataró)
Conferència i audiovisual a càr-
rec de Toni Espejo i Carme Fossas, 
explicaran el projecte solidari que 
estan desenvolupant al Nepal.

'Des del cor. Missatges d'amor 
per a cada dia'
Divendres 19 maig / 20h / 
Biblioteca La Muntala (Riera del 
Gorg, s/n. Sant Vicenç de Montalt)
Presentació del llibre de la mares-
menca Montse Macanàs, amb un 
missatge per a cada dia de l'any.

'Cosmonauta. Poesia completa'
Dissabte 20 maig / 12h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Francesc 
Garriga. A càrrec de Marc Romera 
i Joan Todó.

'Mites i errors alimentaris'
Dimarts 23 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.

'Amnesia voluntaria'
Dimarts 23 maig / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Presentació del llibre de Marta 
Novellas, a càrrec de l'autora acom-
panyada de Cristina Valls. 

'Els  hàbits com a recurs per 
fer que els nostres fi lls siguin 
més autònoms'
Dimecres 24 maig / 18h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada d'Eva Gálvez, psicòloga 
especialista en trastorns mentals, 
emocionals i psicosocials en infants.

5è Tots Dansen
Dies 25 i 26 de maig / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada lliure amb 
invitació
Cinquena edició del projecte de 
dansa contemporània realitzat amb 
alumnes de secundària de la ciutat.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 19 maig / 17.30h: El con-
te de la rotllana: "Posa fi l a l'agulla", 
d'Estrella Ramon i Anna Panisello.
Dimarts 23 maig / 17.30h: L'Hora 
del Conte Especial Salut Mental "Els 
dimarts, el meu tiet i els extrater-
restres" de Dídac MIcaló.
Dimecres 24 maig / 17.30h: Art 
Time: "Parlem i pintem: Modigliani" 
taller d'activitats plàstiques.
Dijous 25 maig / 17.30h: L'Hora 
del Conte "Nim i el peixet groc", 
amb l'autora Sandra Rodríguez. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dissabte 20 maig / 18h: Hora 
del conte en anglès. Storytime 
Babies (de 0 a 3 anys): "The Messy 
Playroom", amb Get It English. 
Dimarts 23 maig / 18h: L'Hora 
del Conte: "Un conte encantat!".

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Dimecres 24 maig / 17h: L'Horsa 
del conte especial 'Dibuixa’m un 
parc' amb Mercè Canal i Mon Mas.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'La nostra relació de parella 
no funciona. Què podem fer?'
Dijous 25 maig / 18h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada d'Alberto Garcia, psicòleg 
especialista en teràpia individual, 
de parella i familiar.

'Veus sense refugi'
Dijous 25 maig / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre d' Anna Cabot 
i Badia Bouia. 

VARIS /

Matinal d'esbós / Sketching
Dissabte 20 maig / De 10 a 14h 
/ Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Pintors i dibuixants faran esbossos 
de la biblioteca i dels seus voltants.

RUTES I VISITES //

Dia internacional dels Museus
Dissabte 20 maig: 12h, Visita te-
atralitzada a la vil·la romana de 
Torre Llauder. 18h, Visita guiada 
Nau Gaudí i Col·lecció Bassat. 18 
i 19h Can Serra, narració d'histò-
ries "L'alè de la balena". De 19 a 
22h Can Palauet, Visites acompa-
nyades "El relat a la carta". 20 i 
21h a Can Marfà, Visita-espectacle 
"Memòria d'una fàbrica". 22h 
Ateneu Fundació Iluro, Gimcana 
a l'exposició Homenatge a Jordi 
Tardà. 22h Ca l'Arenas, Concert 
"En el silencio" de Temple Trio.

Diumenge 21 maig: 11h Can Marfà, 
visita guiada "Mataró, capital del 
gènere de punt". 12h Ca l'Arenas, 
Visita guiada a les exposicions. 12h 
Can Palauet, "El relat d'una exposi-
ció". 12h Nau Gaudí, activitat fami-
liar. 12h Can Marfà, Taller familiar 
d'experts en etiquetatge tèxtil. 13h 
Can Serra , Visita guiada exposició 
"El viatge de la balena de Mataró".

FESTES i FIRES //

Cercavila 'Tornem a Can Marfà'
Divendres 19 maig / 20h / Des de 
l'Ajuntament (Mataró)
La Família Robafaves i els Nans 
hagin tornen a dormir tot fent una 
cercavila pels carrers de Mataró.

Romeria Rociera 2017
Del 13 al 21 de maig / Mataró
Divendres 19: 22h Parc Forestal, 
Acampada de Romeros. 
Dissabte 20: 19h escenari central, 
Quadres de ball de la Casa d'An-
dalusia de Mataró. 21h a la Caseta: 
Quadres de ball Casa d'Andalusia, 
Escola de ball Susana Salvador i 
Grup de fl amenc Con Otro Aire. 
Diumenge 21: 8h pl d'Andalusia, 
Concentració Rociera i Ofrena fl o-
ral a la Virgen del Rocío. 8.15h, 
Sortida en Romería fi ns al Parc 
Forestal. 12.30h, Missa Rociera. 17h 
escenari central, Festival de ball 
andalús. Actuacions Casa d'Anda-
lusia de Mataró, ACA Hermandad 
La Armonía i Casa Cultural Sabor 
Andaluz. Seguidament, comiat de 
la Virgen del Rocío.

Festes del barri Via Europa – 
Nou Parc Central
Divendres 19 maig: 19.30h  Crida 
a la Festa. 20.30h, Pregó. 21h  
Correfoc Infantil. Dissabte 20 
maig: 9h, Matinada Tabalera.  
11h,  Infl ables i tallers infantils. 
17.30h  Juguem amb gegantons 
i pintem caretes. Jocs de tau-
la familiars. 17.30h, Infl ables. 
18.30h, Taller de circ infantil. 20h  
Masterclass de salsa i ball d’exhi-
bició. 21.30h, Botifarrada popular.                                                                              
21.30h, Monòleg. 23h, Nit jove 
DJ Carlos & DJ Mari. Diumenge 
21 maig: 9h, Matinades. 10h, 
Masterclass pilates. 11h  Cercavila 
de gegants. 12h  Infl ables Tobogan. 
14h, Paella Popular. 17h  Infl ables 
Tobogan. 18h Taller de diables in-
fantil. 19.30h, Actuació coral de 
veus – Happy Day. 20h  Fi de Festa.

Ballada de sardanes
Dissabte 20 maig / 19.15h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
A càrrec de la Cobla Premià.

Fira Medieval de Cerdanyola
Del 22 al 28 maig / Parc de 
Cerdanyola (Mataró)
Fira temàtica medieval i activitats 
infantils.

RUTA GUIADA /

Triangle modernista al Maresme
Dissabte 20 maig / 10h / Ajuntament de 
Mataró / Preu: 16€. 
Ruta guiada per les principals obres dels 
arquitectes que van infl uir en l’arquitectura 
modernista de la comarca: Puig i Cadafalch, 
Gaudí i Domènech i Montaner. Informació i 
reserves: turisme@mataro.cat / 937582698

LLIBRES /

'Més de cent anys de l'esport 
a Mataró 1802-1950'
Dimarts 23 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Presentació llibre de Santi Carreras. 
Amb Xavier Pujadas,  historiador 
de l’esport i professor de la URL.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Geografi es del silenci'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Inauguració: diven-
dres 19 de maig a les 19h.
Teles i aquarel·les de Pere Salinas.

'Entitats'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Del 22 al 
29 de maig.
Persones i personatges del barri 
de Cerdanyola.

'Mobilitat urbana: reptes i 
solucions'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Del 23 al 31 maig. 
Exposició itinerant.

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.

'Lluís Gallifa i Grenzner'
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins al 
17 de juny. Visita guiada: dissabte 
20 maig a les 19h. 
La formació d’un arquitecte 
(1906-1916)'.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Fins al 20 de maig:
• 'Catalunya, lluites compartides'.
Fins al 21 de maig:

• 'Vintage', pintures Grego Monreal.

Josep M. Jubany: Fotografi es
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 4 de juny. 
Obra recent del fotògraf mataroní.

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

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

'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.

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.

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).

'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.

'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. 

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, dins la cele-
bració de l'Any Puig i Cadafalch.

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

Per enviar informació

MUSEUS /

Nit dels Museus
Dissabte 20 maig / De 17 a 24h 
/ Museus de Mataró i comarca 
Els museus de la ciutat i de les viles 
d'Argentona, Arenys, Caldes d'Es-
trac, etc. oferiran un horari especial 
d'obertura i activitats diverses (vi-
sites, música, activitats familiars...).
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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

85€
desde

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

ESPE
O

més que una clínica

490€IMPLANTE
DENTAL

·················································································

·················································································

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80 | T 93 751 77 42

www.marmolclinicadental.com  | 

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

• 

DESCUENTOS
ESPECIALES

Presume de
dientes blancos
y una sonrisa 
perfecta!
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ACTIVITATS //

RELIGIONS: "Les principals 
branques de l'Islam: sunnites 
i xiïtes"
Dimecres 24 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència de 
Dolors Bramon, Llicenciada en fi lo-
logia semítica. Professora de la UB.

'El colesterol'
Dimecres 24 maig / 17h / Casal 
Municipal de Santes Escorxador 
(C. De Floridablanca, 118. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Encarna Oña, 
infermera del CAP Cerdanyola. 15è 
Cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

Grup de lectura 
Dijous 25 maig / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran 
amb la novel·la "Nosaltres en la nit, 
de Kent Haruf.

CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, 
a les 8h. • Melé de petanca, di-
marts matí a les 9h. • Cursos i 
tallers: Puntes de coixí, Country, 
Balls de saló, Pintura, Dibuix, Taller 
memòria, Havaneres, Relaxació, 
Català, Club de lectura, Anglès, 
Conversa amb Anglès, Informàtica, 
Fotoshop, Modisteria, Art fl oral, 
Pintura sobre Roba, Tai-txi. 

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Ple i ratlla: divendres 16:30h. 
Tallers: Ball de Saló (dmt), Ball en 
línia (div), Sevillanes (dill i dmc), 

Taitxi (dill i dij), Sardanes (dmc), 
Puntes Coixí (dmt), Informatica 
(dij), Català (dij), Labors (dill i dij) 
i Taller de Memòria. 

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 22 a les 
17h Espectacle de màgia. Dimarts 23
a les 17h, actuació Coral "Gatassa". 
Dijous 25 a les 17h, "Show del per-
sonal" amb actuacions de varie-
tats. Dimarts 30 a les 17h, actuació 
del grup de play-back "Gatassa". 
Dimecres 31 a les 10.30h, Mostra del 
grup de teràpia amb animals ITCAN. 
Dijous 1 de juny a les 17h, Audició de 
piano a càrrec de Conchita Frediani. • 
Excursions: 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 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).

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€. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

www.totmataro.cat/gentgran
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Sèniors

Una nova realitat

Qui més qui menys, se n'adona de 
la realitat negativa que ens envolta. 
Atur estructural crònic i precarietat, 
que afecta sobretot a la joventut i a 
les persones aturades majors de 40 
anys. Una classe política massa so-
vint corrupta, que només defensa la 
seva poltrona i butxaca, promovent 
una creixent desigualtat social, afa-
vorint els interessos dels rics contra 
els dels pobres. Un estat del benestar 
que a poc a poc s'està desmuntant. 
Una Catalunya que vol reconsiderar 
la seva relació amb Espanya, mitjan-
çant un referèndum que se li nega. 
Populisme i demagògia política, 
que apel·lant als instints més bà-
sics humans, promet millores, que 
d'antuvi se sap que no es podran 
realitzar. Creure que les properes 
generacions viuran pitjor que les 
actuals. Moltes altres coses més.

La vida s'ha convertit en un pre-
sent problemàtic que comença a 
configurar una nova realitat desco-
neguda. Existeixen però, alternatives 
alliberadores, petits punts de llum 
en la foscor, que mostren nous ca-
mins, utilitzats per persones vital-
ment compromeses i agosarades, 
amb moltes ganes de viure, dispo-
sades a involucrar-se en projectes 
innovadors i creatius. És el moment 
adequat per aventurar-se en el món 
de la transformació digital, com una 
gran oportunitat històrica que cal 
aprofitar. Cal apostar per canvis 
radicals, com els d'una alternativa 
municipalista (www.portalpremia.
net/arxius/alternativamunicipalis-
ta.pdf), que defensa la vida local 24 
hores, incloent-hi el treball i també 
la creació de ciutats solars energè-
ticament autosuficients.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran

Gent Gran 1772.indd   2 17/5/17   12:10



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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Injecció de dos milions d’euros a Rocafonda  
Bote i el vicepresident Oriol Junqueras visiten el barri on es desenvoluparà part de les 
inversions pendents de l’antiga Llei de Barris

Societat: Redacció

 Els barris de Rocafonda i el 
Palau-Escorxador tenen pen-
dents de fer diverses obres de 
l’antiga Llei de Barris que aquest 
2017 Ajuntament i Generalitat han 
acordat de començar a resoldre. 
Els dos milions que s’invertiran 
en aquest pla, en diverses parti-
des, són l’apartat de més pes dins 
el catàleg d’inversions d’aquest 
any i també per això es va voler 
anunciar les futures obres amb 
una visita d’alt rang, la del vice-
president i conseller d’Economia 
Oriol Junqueras que va passejar-se 
pel barri amb l’Alcalde David Bote.

Els projectes que s’executaran 
són, d'una banda, la remodela-
ció de la plaça de Joan XXIII i la 
reurbanització d’un tram de la 
ronda de Miguel Cervantes, amb 
un pressupost de 910.000 euros, 
una nova convocatòria d’ajuts a la 
rehabilitació, instal·lació d’ascen-
sors i altres millores en les comu-
nitats de veïns, amb 460.000 eu-
ros de pressupost, i la continuïtat 
de programes socials vinculats a 
la Llei de barris on s'invertiran 
538.000 euros.

Mataró reactiva així algunes 
de les propostes previstes al 
Projecte d’intervenció integral de 
Rocafonda-El Palau-Escorxador 
que, amb una inversió prevista 
de 13,8 milions d'euros, havien 
quedat pendents per manca de 
pressupost.  Actualment, el 78,5% 
de les obres del projecte ja estan 
executades (amb una inversió de 
10,8 milions d'euros) i el consisto-
ri té de termini fi ns a fi nals d'any 
per fi nalitzar les que resten per 
poder acollir-se al fi nançament 
de la llei de barris.

Remodelació de Joan XXIII
La plaça actual presenta un des-
nivell de 4 m entre el punt més 
elevat i el més baix. La proposta 
de remodelació preveu rebaixar 
aquest desnivell i facilitar l’accés 
a la plaça. A la banda de dalt el 
desnivell es resoldrà amb rampes, 
escales i grades, mentre que a la 
banda inferior, la plaça quedarà 
integrada amb el carrer de Joan 
Miró, amb accés a peu pla. A la 
zona central de la plaça s’instal-
laran jocs infantils. La superfície 
total d’actuació és de 3.240 m², ja 
que inclou també actuar sobre els 

carrers de Joan Miró o de Martin 
Luther King.

Pel que fa a la reurbanització de 
la ronda de Miguel de Cervantes 
s’actuarà en el tram comprès en-
tre la carretera de Mata i el carrer 
de Francisco Herrera. Es preveu la 
urbanització de voreres al costat 
de la riera de Sant Simó, amb la 
instal·lació de nou enllumenat, 
arbrat i mobiliari urbà, i la pavi-
mentació amb asfalt sonoreductor. 

Ajuts a la rehabilitació
A banda de les dues actuacions 
urbanístiques, l’Ajuntament ha 
publicat i té en marxa la convo-
catòria per a la concessió d’ajuts 
per a les obres de manteniment, 
rehabilitació i millora de l’accessi-
bilitat d’habitatges en els barris de 
Rocafonda-El Palau-Escorxador. 
La convocatòria compta amb un 
pressupost màxim de 460.000 eu-
ros i el consistori podrà avançar 
fi ns al 75% dels ajuts atorgats. 
Per últim, l’Ajuntament invertirà 
538.000 euros per donar continuï-
tat als programes socials vinculats 
a la Llei de barris que s’han anat 
executant els darrers anys, com per 
exemple polítiques de joventut.

Junqueras i Bote saludant un veí de Rocafonda, durant la visita Daniel Ferrer

CulturaCiutat núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Pel cap de la Policia Local les reivindicacions 
laborals de la plantilla estan "magnificades"  
Mateo Sánchez tanca files al voltant dels comandaments, acusats de "mobbing" per part 
dels sindicats

Societat: Redacció - ACN

  El cap de la Policia Local de 
Mataró, l'intendent major Mateo 
Sánchez, defensa la tasca de tots 
els comandaments del cos des-
prés que un gruix signifi catiu de 
la plantilla hagi acusat la cúpula 
policial de fer 'mobbing' als agents. 
Ho va fer durant la celebració del 
Dia de la Policia, que una setan-
tena d'agents va seguir amb una 
sonora protesta des de l'exterior 
del recinte del TecnoCampus. 

La mala maror a la Policia Local 
es veu també marcada per les rei-
vindicacions laborals i econòmi-
ques que fan els sindicats i que ja 
s'han començat a negociar amb 
el govern municipal. L'intendent 
major assegura que algunes de 
les reivindicacions són "legiti-
mes", però d'altres estan "mag-
nifi cades en benefi ci de l'estratègia 
negociadora".

La feina dels comandaments, 
diu Sánchez, és sovint "enriqui-
dora" però a vegades també molt 
"ingrata", sobretot quan no se'ls 
reconeix la seva tasca de lideratge 

en el si del cos: "La seva funció no 
és plenament reconeguda, espe-
cialment, quan cal corregir actu-
acions o conductes contràries a 
l'interès del servei o de les direc-
trius rebudes". Amb tot, el cap de 
la Policia Local, va mostrar el seu 
ple suport als caps de més alt rang 
jeràrquic i ha fet una crida a la 
resta del cos a "l'empatia, la trans-
parència i la solidaritat, per sobre 
d'interessos sectorials" per poder 
continuar desenvolupant la tasca 
de servei públic de la Policia Local.

Per una solució ràpida
Sánchez, que va presidir el Dia de 
la Policia Local de Mataró al cos-
tat de la regidora Núria Moreno i 
l'alcalde, David Bote, va demanar 
una "ràpida solució al confl icte 
que sigui satisfactòria per a totes 
les parts". També els represen-
tats polítics de l'Ajuntament van 
fer crides a la "responsabilitat". 
Bote es va mostrar convençut que 
se sabrà "trobar el camí" per a la 
normalització de la situació en 
el sí del cos, mentre que la titular 
de Via Pública, Núria Moreno, va 

demanar la "implicació" de tots els 
membres de la Policia Local per 
fer possible un acord que, a hores 
d'ara, sembla encara molt llunyà.

Reunions bilaterals
Sindicats i Ajuntament  mantenen 
reunions per resoldre la situació. 
El portaveu sindical de la Policia 
Local, Manuel Ángel Lizcano, veu 
"bones intencions" per part del 
govern municipal, però exigeix 
"concrecions" en relació a les tres 
principals reivindicacions. Segons 
Lizcano, la situació d'assetjament 
i mal ambient de treball és un as-
pecte a tractar en el llarg termini 
perquè no és fàcil de resoldre i de-
mana poder "assentar les bases" 
per reconduir l'ambient de treball 
a la comissaria. D'altra banda, de-
mana solucions "a curt termini" 
per a l'aplicació del complement 
salarial de perillositat i adequació 
d'horaris de la Policia de Barri.

Una setantena dels 173 agents 
locals es va manifestar a les portes. 
L'Alcalde s'hi va aturar a parlar. Es 
van sentir càntics contra l'inten-
dent major.

Agents de policia protestant davant l'intendent major i la regidora Moreno ACN

CulturaCiutat núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Els Centres Locals de Serveis a les
Empreses van generar més de 5.000 llocs 
de treball i la creació de 3.400 empreses
Solucions per a empreses
i emprenedors, al BIZBarcelona
La Diputació de Barcelona estarà present el proper 31 de maig i 1 de juny, al recinte de 
Montjuïc de Fira de Barcelona, al Saló BizBarcelona amb l'objectiu d'ampliar l'abast ter-
ritorial de la iniciativa i difondre l'activitat que realitzen els centres locals de serveis a les 
empreses de tota la demarcació.

L’estand de la Diputació dedicat als Centres 
Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la 
demarcació es convertirà, en aquest dos dies, 

en un espai per difondre entre les persones empre-
nedores i les empreses les activitats dels CLSE de la 
demarcació i per donar a conèixer i comercialitzar 
entre els assistents l'oferta de vivers, centres i hotels 
d'empreses i espais de Coworking d'iniciativa local.

Enguany, la transformació serà el gran leitmotiv 
de BizBarcelona, sota el lema “Suma’t al moviment 
transformador”. Així, els continguts i activitats de 
BizBarcelona, adreçats per igual a emprenedors i 
pimes, mostraran com els nous contextos de canvi 
obliguen a buscar noves solucions i reinventar-se 
per adaptar els projectes als nous temps des de les 

opcions d'una economia verda i circular que aposti 
per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, i 
d'una economia plural quant a diversitat de models 
de negoci i pràctiques empresarials. 

Creació de més de 3.400 empreses

La microempresa i la petita i mitjana empresa són 
claus per desenvolupar el teixit empresarial dels 
territoris i generar llocs de treball. Per això, l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació 
de Barcelona apropa recursos tècnics i econòmics 
als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), 
que acompanyen les persones emprenedores i em-
presàries en la gestació, creació, posada en mar-
xa i consolidació d'activitats econòmiques, amb 

© iStock / Geber86 / Diputació de Barcelona
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l'objectiu de desenvolupar el teixit empresarial 
del seu territori.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses han 
contribuït a crear més de 3.400 empreses al llarg 
de l'any passat que, en termes d'ocupació, s'han 
concretat en 5.046 llocs de treball nous. 

Quant a usuàries, prop de 64.200 persones empre-
nedores i més de 34.000 empreses han estat ateses 
pels CLSE de la demarcació al llarg de 2016. A més, 
s’han realitzat 1.549 accions de foment de la cultura 
emprenedora, prestat 81.979 serveis d’informació 
a persones emprenedores  i atès 33.224 consultes 
a persones emprenedores.

Pel que fa a la formació, s’han realitzat 2.722 cursos 
de formació empresarial a 32.396 participants, amb 
un total de 22.225 hores de formació impartides.

Posant més xifres, a través dels  Centres Locals de 
Serveis a les Empreses s’ha donat suport a l’elabo-
ració de 4.721 plans d’empresa assessorats, s’han 
prestat 5.926 serveis de tramitació de subvencions 

o de constitució d’empreses i s’han acompanyat 
10.953 projectes empresarials, tant de creació com 
de consolidació d’empreses.  

1.700 mòduls d’empresa

A la demarcació de Barcelona, hi ha 44 municipis 
que disposen d’un total de 66 espais d’allotjament 
empresarial d’iniciativa local en funcionament o a 
punt d’iniciar l’activitat, que ofereixen més de 1.700 
mòduls d’empresa. En concret, hi ha 1.653 per a 
empreses de servei i 75 per a empreses industrials. 

Actualment, la demarcació compta amb 98 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses que cobreixen la 
pràctica totalitat de la població. Aquests centres, en 
funció dels serveis oferts, es classifiquen en centres 
de serveis avançats (27 a tota la demarcació i que 
presten serveis tant a persones emprenedores com 
empreses), centres de serveis bàsics (50 centres que 
focalitzen la seva acció a les persones emprenedores) 
i altres ens locals proveïdors de serveis (21 centres 
que presten algun tipus de servei empresarial amb 
caràcter més puntual).

© iStock / PonyWang / Diputació de Barcelona

Estudi GEM

El BizBarcelona tornarà a ser un any més l’escenari de presentació de l’estudi GEM,  (Glo-
bal Entrepeneurship Monitor) que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
que analitza el procés de creació d’empreses a nivell català i l’estudi dels determinants de 
la seva intensitat a cada un de la seixantena de països que hi participen. 
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 El Joventut femení torna a la segona categoria 
 de l'handbol estatal 29 anys després  
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el Esporttot
Jordi Fernàndez
Handbol  Joventut H MataróEl Personatge

"Mai havia 
aconseguit 
una temporada 
sense perdre 
cap partit"

El passat diumenge l'equip femení 
del Joventut va aconseguir l'ascens 
a la Divisió Plata estatal, on feia 29 
anys que hi havia jugat per darrera 
vegada quan se'n deia 1a Estatal. 
En aquella ocasió, temporada 87-
88, l'equip que dirigia el mataro-
ní Quico Valera, fins i tot va anar a 
Sevilla a lluitar per tercera vegada 
per l'ascens a la Divisió d'Honor. 
Però per tercera vegada es va tor-
nar sense premi... i va ser un cop 
dur, que va significar la dissolució 
del sènior femení. Durant uns anys 
les jugadores sèniors van anar a 
jugar a Llavaneres, però a Mataró 
es va continuar treballant la base. 
Perquè el club mataroní era tot un 
referent a nivell català amb títols i 
podis, també a nivell estatal. L'any, 
1998 el Joventut va rebre el premi 
al Millor Club català pel seu treball 
amb la base. I la gent estava con-
tenta de formar-ne part.

La temporada 92-93 es va recu-
perar l'equip sènior, i des d'alesho-
res va lluitar quasi sempre entre els 
millors de la 1a Catalana (l'actual 

Lliga), aconseguint el títol l'any 
2000. També es van jugar quatre fa-
ses d'ascens, la darrera l'any 2003, 
però sense èxit. 

Però, pocs anys després, jugado-
res amb projecció que sorgien de 
la base, escoltant elles i els pares 
"cants de sirena", van començar 
a emigrar a clubs del Vallès. I hem 
vist nenes, i sovint també pares, 
lluint amb orgull els xandalls de 
clubs forans, perquè guanyaven 
uns títols... que uns anys enrere 
s'aconseguien aquí. 

Aquest cap de setmana al 
Pavelló Teresa Maria Roca s'ha 
viscut un ambient, en partits fe-
menins d'handbol, com potser no 
s'havia viscut des de la final del 
campionat de Catalunya juvenil al 
Millán l'any 1990 quan el Joventut 
va quedar campió. 

Ara aquest ascens del primer 
equip, a part de recuperar una ca-
tegoria perduda, hauria de servir 
perquè altra vegada, com havia 
passat abans, la gent se senti orgu-
llosa de formar part d'aquest club.

Recuperant una categoria perduda
El Joventut femení torna al segon nivell de l'handbol estatal

Agenda
CASA

HOCKEY PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CH MATARÓ- RIVAS
Dissabte 20 | 17.45 h | Pavelló Jaume Parera 
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CHM - TORDERA
Dissabte 20 | 20.00 h | Pavelló Jaume Parera 

BÀSQUET Copa Cat. Fase Ascens
MATARÓ PARC BOET - SESE
Dissabte 20 | 19.15 h | Pavelló Eusebi MIllán

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - CE MATARÓ
Diumenge 21 | 17 h | Municipal del Centenari

FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - CABRILS
Diumenge 21 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

FUTBOL SALA 3a Divisió
FUTSAL ALIANÇA- PREMIÀ M.
Diumenge 21 | 12.15 h | Pav. Teresa M. Roca

FORA
BÀSQUET Copa Cat. Fase Final
BARÇA CBS - PLATGES MATARÓ
Dissabte 20 | 18.05 h | Pav. Sant Feliu Llobregat

BÀSQUET 1a Catalana Femenina
SANT CUGAT - MATARÓ PARC 
BOET
Dissabte 20 | 19 h | Pav. Sant Cugat

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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21 JOVENTUT MATARÓ

10 RIBERA L'ALCÚDIA

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich, 
Ona Muñoz (7), Irene Hernàndez (1), 
Sandra Fargas (2), Saray Romero (2), 
Clara Poo (6), Zara Verdugo (1), Glenda 
Alís, Isa Latorre (1), Laia Nonell, Katina 
Juárez, Marina Seda, Roser Villalba, 
Marina Hernàndez (1), Marta Espejo.
PARCIALS CADA 5': 1-0, 2-1, 4-1, 7-2, 
9-3, 13-3 descans; 14-3, 15-4, 18-4, 20-6, 
21-7, 21-10.

Fases d'Ascens a 
Divisió Plata

El Joventut va aconseguir l'ascens 
a Divisió Plata Estatal en unes fases 
celebrades al Pavelló Teresa Maria 
Roca, on el públic va gaudir durant 
els tres dies amb l'actuació de les 
jugadores locals. 

En el primer partit va haver-hi 
nervis inicials, però quatre gols de 
Clara Poo van obrir forat i van do-
nar tranquil·litat i al descans ja es 
guanyava de 10, i el triomf estava 
ben encarrilat. A la represa es va 
arribar a dominar de 15 i només al 
final les canàries van poder maqui-
llar el resultat.

Joventut Mataró campió

1a jornada (12 maig)
Ribera Alcúdia - Dominicos ............27-20
JOVENTUT MATARÓ - Perdoma .......29-17

2a jornada (13 maig)
Ribera Alcúdia - Perdoma ................ 18-19
JOVENTUT MAT. - Dominicos .......... 33-18

3a jornada (14 maig)
Perdoma - Dominicos.......................20-23
JOVENTUT MAT. - Ribera Alcúdia.... 21-10

Classificació sector D
JH MATARÓ 6; Ribera l'Alcúdia 2; Perdo-
ma Tenerife 2; Dominicos Zaragoza 2.

Pugen a Plata: JOVENTUT MATARÓ, 
SANT QUIRZE, Cleba León B, Siero, Mós-
toles i Roquetas com a campions i Ro-
casa B i Bera Bera B com a millors 2ns.

El Joventut puja a Divisió Plata

33 JOVENTUT MATARÓ

18 DOMINICOS ZARAG.

JOVENTUT MATARÓ: Marta Espejo 
i Laia Argelich porteres; Ona Muñoz 
(7), Clara Poo (7), Irene Hernàndez, Isa 
Latorre (3), Sandra Fargas (8), Saray 
Romero (5), Laia Nonell (2), Zara Verdu-
go, Marina Seda, Katina Juàrez, Glenda 
Alís, Roser Villalba, Marina Hernàndez.
PARCIALS CADA 5': 3-2, 5-5, 6-7, 10-9, 
14-10, 14-12 descans; 18-13, 21-15, 24-16, 
28-17, 29-18, 33-18.

29 JOVENTUT MATARÓ

17 PERDOMA TENERIFE

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich, 
Ona Muñoz (8), Irene Hernàndez, San-
dra Fargas (5), Saray Romero (7), Clara 
Poo (4), Zara Verdugo (1), Glenda Alís 
(1), Isa Latorre (2), Laia Nonell, Katina 
Juárez, Marina Seda, Roser Villalba, 
Marina Hernàndez, Marta Espejo (ps).
PARCIALS CADA 5': 3-0, 5-3, 9-4, 
13-4, 14-5, 17-7 descans; 17-8, 19-9, 21-10, 
26-11, 27-15, 29-17.

En el segon partit les jugadores 
aragoneses van plantar cara durant 
tota la primera part i un tros de la 
segona, fins al 18-15 passats els 5 
minuts de la represa. Però amb 
la defensa 5:1 mataronina, amb 
Zara Verdugo d'avançada, es va 
col·lapsar l'atac aragonès que no-
més va marcar sis gols a la represa. 
L'equip local va recuperar pilotes i 
va poder córrer al contraatac per 
obrir el marcador i acabar guanyant 
amb solvència, amb Ona Muñoz i 
Sandra Fargas com a golejadores 
destacades.

En el tercer partit valia amb l'empat, 
però l'equip va sortir mentalitzat 
per guanyar. I l'equip mataroní el 
va guanyar des del darrere, amb 
una defensa 6:0 impecable, on les 
valencianes no trobaven forats. I 
a més les mataronines sortien al 
contraatac i al descans dominaven 
per 13-3. A la represa van anar pas-
sant els minuts, fins al final esperat, 
moment en el qual es va desbordar 
l'alegria per celebrar aquest meres-
cut ascens de l'equip que ha dirigit 
esplèndidament tota la temporada 
Jordi Fernàndez.

La plantilla que ha aconseguit l'ascens a Plata. | DANIEL FERRER

D'esquerra a dreta, Clara Poo i Ona Muñoz en accions de joc. | DANIEL FERRER
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el Esporttot BÀSQUET

Els grocs derroten a 
domicili el Sitges en el partit 
de tornada de l'eliminatòria 
de permanència

Després de la victòria per un sol 
punt aconseguida en el partit d'ana-
da, els nois de Charly Giralt es ju-
gaven la salvació en el partit de 
tornada al Pins Vens de Sitges. 
Pràcticament només els valia la 

Equip i afició eufòrics després d'aconseguir la permanència a EBA. | @UEMATARO

El Mataró Feimat jugarà un 
any més a lliga EBA

45 SITGES

56 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (5), Guallar (-), 
Serratacó (21), Cabrera (7), Rodríguez (-), 
Ventura (-), Ariño (6), Romero (14), Espiga 
(-), Tardio (3) i Miralles (-). 16/34 en tirs de 
2, 3/17 en tirs de 3 i 15/21 en tirs lliures.

PARCIALS: 12-18, 13-10, 8-13 i 12-15.

62 SESE

73  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Canals (5), 
Smith (1), Hermoso (7), Naharro (16), 
Champagnie (10), Franch (-), Corella (-), 
Rubio (21) i Forcada (13). 12 de 28 en 
tirs 2, 9 de 33 en tirs de 3 i 22 de 26 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 16-12, 15-22, 16-20 i 15-19.

Els mataronins s'imposen a la 
pista del SESE per 62 a 73 i el 
camí cap a l'ascens continua 
sense entrebancs

El Mataró Parc Boet començava el 
seu camí a les fases d'ascens de lli-
ga EBA aquest passat dissabte a la 
pista del SESE en el partit d'anada 
dels quarts de final.

En un pavelló completament ple, 

El Mataró Parc Boet posa un 
peu i mig a la Final a Quatre

victòria, així que l'havien de bus-
car des del primer minut.

 Un partit que va respirar tensió 
des de l'inici, amb atacs feixucs i 
molta dificultat per anotar. Malgrat 
tot, els mataronins van realitzar el 
seu millor bàsquet de l'enfronta-
ment durant aquest quart, acon-
seguint les primeres rendes en el 
marcador, tot i que, en el segon 

quart, una mínima reacció visitant 
enviava el partit al descans, 25 a 28.

A la represa, era molt important 
sortir molt intensos a la pista i, tot i 
que ofensivament les coses no sor-
tien de la millor manera, la defensa 
mataronina anul·lava el conjunt del 
Garraf, deixant-los amb només 8 
punts i aconseguint escapar-se fins 
als 8 al final del període, 33 a 41.

A l'últim quart, els mataronins 
van ser capaços d'aguantar els in-
tents locals de reaccionar, arribant 
al 45-56 definitiu, amb el posterior 
esclat d'eufòria per haver aconse-
guit la permanència.

Els mataronins comencen amb molt bon peu les fases d'ascens. | TOT MATARÓ

el partit va començar amb molta 
intensitat i errors per part dels dos 
equips. Malgrat tot, els barcelonins 
portaven la iniciativa els primers 
minuts aprofitant-se del factor pista 
i dels errors des del triple del con-
junt d'Alberto Peña, que va anar a 
remolc pràcticament tot el primer 
quart, que finalitzava 16 a 12.

Just a l'inici del segon període 

els barcelonins van situar 9 punts 
d'avantatge al marcador, però als 
taronges els hi van començar a en-
trar els triples revertint la situació. 
Al descans, ja dominaven per 31-34.

A la represa, malgrat els intents 
locals per refer-se al marcador, els 
mataronins van anar aguantant les 
envestides aconseguint, fins i tot, 
augmentar la diferència al final del 
quart, 47 a 54.

A l'últim període els maresmencs 
van mantenir el cap prou fred per 
aconseguir la victòria d'11 punts, un 
gran marcador de cara a la tornada. 
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www.eltotesport.com |  P. 5BÀSQUET - FUTSAL

Les mataronines buscaran 
donar la sorpresa contra l'am-
fitrió, el Barça CBS, en la pri-
mera semifinal.

El Platges de Mataró disputarà 
aquest cap de setmana la Final a 
Quatre d'ascens a Lliga Femenina 2. 
Les noies d'Adrià Castejón, que es 
van classificar amb l'última plaça 

Imatge de l'enfrontament de la primera volta al Mora. | ARXIU

El Platges de Mataró buscarà 
l'ascens a Lliga Femenina 2

3A DIVISIÓ
NACIONAL
La classificació es 
manté igual amb un 
partit menys
28a jornada (13 i 14 de maig)
Arrels - Montsant .................................. 2-2
Centelles - CANET .................................2-10
Montcada - ALIANÇA MATARÓ ............. 1-9
Vacarisses - Lliçà d'Amunt ..................6-1
C. PREMIÀ - Castellar ............................. 1-7
Sant Cugat - PINEDA .............................9-4
Isur - ARENYS DE MUNT ....................... 2-2
S. JOAN VILASSAR - Fund. Grama.. 18/05

Classificació 
A. MATARÓ i CANET, 66; Vacarisses, 58; 
Lliçà d'Amunt, 54; Isur, 45; F. Esp. Grama 
i Montsant, 44; Montcada, 41; Castellar, 
39; C. PREMIÀ, 36; S. Cugat, 33; Arrels, 
31; S.JOAN VILASSAR, 25; ARENYS MUNT, 
24; Centelles, 23; i PINEDA, 11.

29a jornada (20 i 21 de maig)
L'Aliança Mataró rebrà la visita del 
Cover Premià en la penúltima jornada, 
aquest diumenge 21 a les 12.15h.

L'Aliança Mataró goleja a 
Montcada i continua líder

L'average general pot decidir. | ARXIU

1  MONTCADA

9  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés (por-
ter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez (1), 
Oriol López (3), Marc Caballeria (2), Miguel 
Ángel Rodríguez (2), Cristian Villarín (1), 
Carlos Villarín, Mahamadu Ceesay, Amar 
Ceesay, Pol Novo i Alejandro Medina.

Els mataronins tornen al 
camí de la victòria amb una 
golejada contundent.

El Futsal Aliança Mataró, després 
de l'empat del cap de setmana pas-
sat a casa i de veure com el Canet 
l'empatava a la taula, va tornar 
al camí de la victòria aquest cap 
de setmana passat a la pista del 
Montcada, i ho va fer d'una forma 
ben contundent, amb una golejada.

Els d'Albert Sabaté, van ser molt 
superiors als vallesans i ja de bon 
principi es van avançar al marca-
dor per partida doble. 

El Montcada va aconseguir reta-
llar una mica les diferències, però 
només va ser un miratge i els ver-
mells ràpidament van seguir aug-
mentant la diferència fins a arri-
bar al contundent 1 a 9 definitiu. 
Un resultat important si la lliga 
es decideix per l'average general.

que dóna accés junt amb Barça 
CBS, Gramenet i Cerdanyola, se 
les veuran a les semifinals amb el 
conjunt amfitrió, i màxim favorit a  
aconseguir l'ascens, el Barça CBS.  
El duel serà a la primera semifinal, 
dissabte 20 a les 18.05 de la tarda, 
contra unes blaugranes que no-
més han perdut 2 partits en tota 

la fase regular, i un d'ells a l'última 
jornada quan ja no s'hi jugaven res. 
Tocarà buscar la sorpresa, doncs, 
en un triomf que seria del tot con-
tra pronòstic, ja que a la primera 
fase van perdre al Mora per 35 a 
63 i a Sant Feliu per 83 a 66. En 
cas de sorpresa, la final es jugaria 
el diumenge 21.

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
també busca l'ascens a Copa 
Catalunya
Després d'haver firmat una gran 
temporada a Primera Catalana, 
les noies del Mataró Parc Dori Dori 
Boet disputen aquest cap de set-
mana contra el Sant Cugat l'últim 
partit de la fase regular, on ja acu-
mulen 27 victòries per tan sols dues 
derrotes, i ja són campiones del seu 
grup. Un cop disputada aquesta úl-
tima jornada, les taronges s'enfron-
taran al Molins a les semifinals de 
la Final a Quatre que es disputarà 
a Lleida el 27 i 28 de maig. 
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La Sirena CNM no pot 
sorprendre el campió

Bach va ser exclosa al 1r partit. | D.F

En el primer partit pateixen 
un rigorós arbitratge

La Sirena CN Mataró tenia un rep-
te difícil i no el va poder superar, 
força castigat pels col·legiats amb 
les exclusions. Una vegada més el 
superior potencial de la plantilla sa-
badellenca es va imposar, sobretot 
en el tercer parcial.

El partit va començar amb un 
gol ràpid de Maica Garcia, però La 
Sirena no es va immutar i va cap-
girar el marcador. Al tram final de 
la primera part l'equip local es va 
tornar a avançar.

En el segon quart la defensa 
mataronina va posar nervioses a 
les vallesanes i Willemsz va aturar 
dos penals i la cosa estava iguala-
da. Però just abans del descans, 
Cordobés va desempatar.

Només començar el tercer quart 
un gol ràpid de Neushul va posar 

per primera vegada dos gols de 
diferència. La Sirena no es ren-
dia i Ciara Gibson amb una vaseli-
na sensacional va tornar a reduir. 
Però van pesar les expulsions de 
Meseguer i Bach, i el Sabadell va 
aprofitar la profunditat de banqueta 
per sentenciar en el tercer quart.

En l'últim quart les sirenes van 
treure l'orgull, i malgrat les baixes, 
van arribar a situar-se tres gols per 
sota, acabant amb una derrota molt 
honrosa per 14-10.

En el segon partit s'encallen en el 
tercer quart, però lluiten fins al final

La Sirena CN Mataró no va po-
der allargar la final i el Sabadell 
es va fer amb la seva 15a lliga de 
la Divisió d'Honor, tot i que les si-
renes van plantar cara fins al final 
a un potentíssim rival. El partit no 
va començar bé per a les de Florin 
Bonca, que van concedir tres con-
tres i un 0-3 al marcador. Això va 
suposar una llosa que ja no es va 
poder treure del damunt, tot i que 
Laura López va fer l'1-3 amb un 
xutàs espectacular. Va fer molt de 
mal el gol de Bea Ortiz a falta d'un 
segon per acabar el primer quart.

Al segon quart les mataroni-
nes van reaccionar, i amb gols de 
Meseguer i Bonamusa es van posar 
a un sol gol, però dues badades fi-
nals van enviar el partit al descans 
amb el marcador de 3 a 6.

A la represa, la Sirena va estar 
negada de cara a gol, fallant 7 xuts 
seguits. Per rematar-ho un gol de 
Cordobés, posant el 3-7, va semblar 
deixar el partit vist per sentència.

Però si alguna cosa té La Sirena, 
és que lluita al màxim fins al final, 
i Clara Cambray, amb una gran va-
selina i Marta Bach en jugada de 
superioritat, van posar el 5-7 quan 
encara quedava mig quart. Es van 
anar intercanviant gols i, en un vist 
i no vist, Clara Cambray i Ciara 
Gibson van portar l'esperança amb 
el 8-9. Però aquesta gran boia que 
és Maica Garcia va sentenciar quan 
quedaven 11 segons per el final.

14 CN SABADELL

10 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Debby Willesmz, 
Liana Dance (2), Marina Zablith, Alba 
Bonamusa (1), Clara Cambray (1), Ciara 
Gibson (4), Marta Bach (1), Ona Mese-
guer, Laura López, Maria Bernabé, Júlia 
Nieto, Júlia Soler.

PARCIALS: 3-2, 2-2, 7-2, 2-4

8  LA SIRENA CNM

10 CN SABADELL

LA SIRENA CNM: Debby Willesmz, 
Liana Dance (1), Marina Zablith, A. 
Bonamusa (1), Clara Cambray (2), Ciara 
Gibson (1), M. Bach (1), Ona Meseguer 
(1), L. López (1), Júlia Soler, Maria Ber-
nabé, Júlia Nieto, Cristina Terrado (ps).

PARCIALS: 1-4, 2-2, 0-1, 5-3Florin Bonca donant instruccions a les seves jugadores. | DANIEL FERRER

el Esporttot WATERPOLO
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TE DAMOS ALGO MÁS:
SOLUCIONES

A MEDIDA
Platos de ducha:

· 100% recortable.

· Antideslizante.

· Antibacterias.

· Colores personalizados.

· Diferentes formas.
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el Esporttot POLIESPORTIU

El Quadis CNM frega l'ascens a la 
Superdivisió Estatal

Tercer lloc al Campionat d'Espa-
nya de mitja distància per al CNM

L'equip masculí va ser tercer, com el femení, al Campionat d'Espanya. | CEDIDA

L'equip de tennis taula del Centre Natació Mataró durant les fases. | CNMATARÓ

Va guanyar els dos primers 
partits per acabar caient 
davant l'equip amfitrió, el 
Mediterráneo de València

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró, format íntegrament per 
jugadors de la pedrera va anar a 
València a competir per l'ascens a 
la Superdivisió Estatal, sabent que 

la seva tasca era molt complicada, 
ja que només pujaven dos equips 
i ells hi arribaven com a tercers 
del seu grup de la fase regular. 
Finalment no van poder aconseguir 
l'ascens, però van fer una actua-
ció sensacional, guanyant els dos 
primers partits i cedint en el partit 
final davant l'amfitrió.

Van començar la fase guanyant 
el primer partit el dissabte al matí, 
un matx maratonià de quatre ho-
res contra el Cambados (4-3); i el 
de la tarda (4-2) contra el Collado.

Només quedava un obstacle per 
poder retornar a la màxima cate-
goria. Era el darrer partit contra el 
Mediterráneo Valencia, que jugava 
a casa, amb un equip amb fitxatges 
(Libre Sancho, Liu Jing, Barroso i 
Pozuelo). Aquest partit es va jugar 
el diumenge, davant un rival que el 
dia anterior només havia jugat un 
partit, perdent contra el Vilagarcía, 
campió de l'altre grup. Després 
d'un altre matx molt emocionant 
amb dos empats durant el partit,  
a 1 i a 2, finalment els locals es van 
imposar per 4-2 i van aconseguir 
l'ascens.

Amb tot, cal felicitar a Xavier 
Peral, Yordi Jason Ramos, Sergi 
Grau i Toni Prados pel gran nivell 
demostrat.

Tant l'equip masculí com el 
femení van aconseguir la me-
dalla de bronze el mateix dia 
que es disputava el Camp. de 
Catalunya de grups d'edat 

Un grup de 8 triatletes del Centre 
Natació Mataró es van desplaçar el 
passat 13 de maig a Pamplona per 
disputar el Campionat d´Espanya 
de Mitja distància (1900-85-21). 
L'equip masculí, format per Vicenç 

Castellà, Luís Diodo i Oriol Gili, va 
aconseguir acabar en tercera po-
sició per equips. El mateix resultat 
que en noies, on van participar Aida 
Fàbrega, Núria Bruguera i Joana 
Martínez.

A nivell individual cal destacar la 
8a posició d'Aida Fàbrega en elit 
femení i el 25è de Vicenç Castella 
en elit masculí. En grups d'edat 
Joana Martínez va ser subcampiona 

d'Espanya en el grup 45-49 femení.

Bon paper al Campionat de 
Catalunya de grups d'edat
D'altra banda, el mateix dissabte 
13 es va celebrar la XXVII edició de 
l'Sprint de Sant Feliu de Guixols 
amb l'exigent circuit de ciclisme 
per la carretera de Tossa. Aquest 
any era Campionat de Catalunya 
de Grups d'Edat, on el CNM hi va 
participar amb nombrosos triatle-
tes. Quim Soler va aconseguir el 
Campionat de Catalunya en 40-44 
anys, i Francesc Juarez va ser 3er 
en el grup 35-39. Per equips, el fe-
mení va acabar 5è i el masculí 6è.

L'equip femení que va ser 5è. | CEDIDA
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4  CE MATARÓ

0  MARTINENC B

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Rueda, Isma, 
Sergio López, Parri, Fiti (Ariño 63'), 
Òscar, Bargalló (Marcelo 78'), Rodri 
(Ricky 65'), Aitor (Bustos 78').

GOLS: 19' AITOR (1-0); 50' BARGALLÓ (2-
0); 54' ÓSCAR (3-0); 79' MARCELO (4-0).

1  GUINEUETA

0  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Peque, Albertito, 
Kaddur, Ximillo, Roger, Izar, Baba (65' 
Omar), Joel, Aleix, Joan.

GOL: 51' Eric (1-0).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va aprofi-
tar bé les seves ocasions de gol

El CE Mataró va golejar el Martinenc 
B, un equip que encadenava vuit 
jornades sense perdre, per sumar 
tres punts que l'acosten a l'objectiu.

El rival no es preveia fàcil, i es va 
veure un equip que va moure bé la 
pilota, que va pressionar bé, però 
que no va gaudir de clares ocasi-
ons en tot el partit pel bon treball 
d'una defensa local molt segura. 

A l'altra àrea, després de dues 
oportunitats que no van trobar 
rematador, el primer gol va arri-
bar gràcies a una falta llançada 
magistralment per Aitor. Després 
fins al descans l'espectacle el va 
donar l'àrbitre, amb 6 targetes als 
locals, i aturant dues vegades el 
joc perquè deia que l'insultaven 

des de la grada. 
A la represa semblava que po-

dria haver-hi tensió, però els juga-
dors locals ho van solucionar amb 
dos gols ràpids. Primer Bargalló 
en jugada individual i xut des de 
la frontal, i després Òscar aprofi-
tant una assistència de Rodri. I ja 
als darrers minuts Marcelo, en la 
primera pilota que tocava després 
de llarga lesió va marcar aprofitant 
una assistència de Ricky.

La UD Cirera no va poder puntuar 
al camp de la Guineueta davant 
un equip que està lluitant per la 
promoció. 

Així els d'Antonio Gonzàlez es 
queden en zona de descens directe, 

Els de dalt no fallen

32a jornada (14 maig)

Lloreda - Besós BV ................................ 6-2
Canyelles- Esp. Can Pi ............................ 1-1
CE MATARÓ - Martinenc B  ..................4-0
Europa B - Carmelo ............................... 2-1
Fund. Grama - Badia .............................2-0
Guineueta - CIRERA................................1-0
SANT POL - Sant Adrià  ......................... 3-1
PREMIÀ MAR - LLAVANERES  ...............0-2
Sarrià - Llefià ....................................dia 24

Classificació 
Fund. Grama 67; CE MATARÓ 65; Guineue-
ta 60; Llefià 56; Europa B 48; Sant Adrià i 
Sarrià 47; PREMIÀ MAR 46; Canyelles 45; 
SANT POL i Besós BV 44; LLAVANERES 41; 
Lloreda 35, Martinenc B 34; CIRERA i Ba-
dia 33; Carmelo 24, Esp. Can Pi  19.

33a jornada (21 maig)

CIRERA - CE MATARÓ (DG 12 h)
Fundació Grama - Llefià (DG 11.45 h)
Carmelo - Guineueta (DG 12.15 h)
Badia - Lloreda (DG 12 h)

EL GRAN DERBI LOCAL
El diumenge es juga el gran derbi 
local. Els cirerencs intenten evitar el 
descens i els de groc i negre fer-se 
amb el primer lloc, si ensopega la 
Grama davant el Llefià.
Serà aquest el cinquè partit oficial 
a Cirera. Abans: victòria local (3-2) 
la temporada 90-91, empat a zero la 
91-92, i més recentment dues victòries 
del Mataró, per 0-1 (temporada 13-14)  
per 1-2 (temporada 14-15).
A la 1a volta victòria del Mataró (1-0).

Triomf esperançador
El juvenil del CE Mataró va guanyar 
el Cornellà B, 2n classificat per 1-0, i 
ha sortit de la zona de descens (13è 
amb 31). En la darrera jornada ha 
d'intentar guanyar al camp del Nàstic 
de Tarragona (10è amb 43).
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Arenys Mar- CE Mataró B  2-9; Cadet 
(Pref) CEM - Figueres 0-2; CEM B - 
S.Eulàlia 3-2; Infantil (DH): Espanyol 
- CEM 4-1. Han acabat en 8è lloc.

 Cinquena victòria seguida

abans d'afrontar el derbi local del 
pròxim diumenge.

L'equip local va dominar clara-
ment la primera part, on es va veure 
la diferència entre els dos equips a 
la classificació, però no va marcar 
fins a l'inici de la segona part, amb 
un xut ajustat al pal. 

A partir d'allà el Cirera va lluitar 
per empatar i ja cap al final va tenir 
dues bones oportunitats, la primera  
a peus d'Omar i la segona en un 
xut d'Aleix al que va estavellar-se 
al travesser.

Lliga Nac. Juvenil

Aitor anotant de falta directa. | D.F

Situació límit, amb el derbi a la vista

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA

L'Argentona segon

32a jornada (14 maig)

Young Talent - Vilassar Dalt ................5-1
Pineda - Arenys Mar ................... 0-3 (ret)
Singuerlín - Vilassar B ........................... 1-1
Argentona - MOLINOS .......................... 4-2
Turó Peira - Premià Dalt ....................... 3-1
LA LLANTIA - Districte 030 CE ............ 1-5
MATARONESA - Cabrera ........................ 1-2
Cabrils - La Salut ...................................0-2
PLA D'EN BOET - Santvicentí ............... 2-1
Classificació 
Districte 030 CE 72, Argentona 69, Young 
Talent Bad. Sud 68;  Premià Dalt 67; Sin-
guerlín 56; MOLINOS 54; LA LLÀNTIA 47; 
Santvicentí 45; Vilassar Mar B 42; MA-
TARONESA  i PLA D'EN BOE 41, Arenys de 
Mar, Turó Peira 38; Cabrils 37; La Salut 
36; Cabrera i Vilassar Dalt 32;  Pineda 0.

33a jornada (21 maig)

Vilassar B - PLA D'EN BOET(DS 18.45 h)
MOLINOS - Cabrils (DG 12 h)
Districte 030 - MATARONESA (DG 18 h)
La Salut - LA LLÀNTIA (DG 12.0 h)

Només Molinos a casa
Penúltima jornada del campionat ja 
intranscendent pel que fa als equips 
mataronins que tenen tots quatre la 
permanència assegurada, però amb 
forta lluita pels dos primers llocs i 
també per evitar el descens.

Derrota del CE Mataró
El CE Mataró (que és 8è) va perdre per 
0-1 davant el Santa Perpètua, que l'ha 
superat. El Molinos no va jugar però 
continua en tercer lloc.
Aquest cap de setmana el Molinos 
tampoc juga i el CE Mataró visita el 
Lourdes de Mollet, que és líder.

 Pla d'en Boet aconsegueix 
la permanència

4  ARGENTONA

2  MOLINOS

UD MOLINOS: Dani Ramos, Gorka 
(Isaac Ramos 77'), Abel Moreno, Hèctor, 
Llavero, Roca, Badre, Rubén Moreno, 
Adrián (García Mesa 81'), Óscar i Manri-
que (Beltrán 81').

En un partit poc vistós l'equip lo-
cal es va avançar al quart d'hora 
de la segona part amb un gol en 
pròpia porta. Però els visitants van 
capgirar el marcador en els tres 
minuts finals.

2  PLA D'EN BOET

1  SANTVICENTÍ

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Palau, Moussa, Marc Fernàndez, Silva, 
Àlex Palau, Valencia (Cortés 63'), Ito 
Palanco (Valle 22'), Eric (Javi 74'), Vela 
(Carlos 83').

2a Catalana Fem.

L'equip groc va haver de patir de 
valent per sumar els tres punts, 
ja que els santvicentins es van 
avançar a l'inici de la segona part. 
Després el Pla d'en Boet va posar 
setge a la porteria visitant i dos gols 
de Moussa van acabar capgirant el 
marcador i donant dos punts que 
asseguren la permanència.

1  MATARONESA

2  CABRERA

UD MATARONESA: Rafa, Oriol, Carlos, 
Simón, Ángel (Mosquera 54'), Vicente, 
Koke, Campaña, Àlex, Manolo (Paco 
77'), Aldo.

Els argentonins, es van avançar, 
però van haver de patir. Els moli-
nencs amb gol d'Óscar a poc del 
descans i d'Héctor a l'inici de la 
segona part van capgirar el mar-
cador. En el darrer quart d'hora 
l'Argentona, que lluita per l'ascens, 
va remuntar amb tres gols.

1  LA LLÀNTIA

5  DISTRICTE 030 CE

LA LLLÀNTIA: Picó, Blasco, Adrià Ar-
tero (Xavier Artero 69'), Chamarro (Toni 
Martín 55'), Jordi Cano, Delfín (León 
55'), Ibra, Ángel Vega (Sergio Cobo 46'), 
Ibu, Jerreh, Said.

Partit sense història on el líder va 
imposar la seva llei. Als deu minuts 
ja guanyava 0-2, i en el darrer minut 
de la primera part i en el primer de 
la segona van fer pujar el 0-4, que 
va sentenciar. Ibu va fer el gol local.

El Pla d'en Boet se salva. | ARXIU

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. 9
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2  CP VOLTREGÀ

1  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM: Ariadna Escalas 
(portera), Xantal Piqué, Ona Castellví, 
Carla Fontdeglòria i Júlia Canal –cinc 
inicial-, Aina Florenza, Anna Fontde-
glòria (1), Aida Anton, Joana Xicota i 
Èrika Arellano (ps).

6  CHP SANT FELIU

4  MIS IBÉRICA MATARÓ

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza (2), Èric Serra, 
Oriol Lladó (2), Àlex Cantero (equip 
inicial); Conrad Xicota i Juan Sebastián 
Gómez (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

Partit ajustat i amb pocs 
gols en què l’experiència 
del Voltregà es va acabar 
imposant

Anar a Voltregà, segon classificat 
de l'OK Lliga, tot i que lluny del 
Gijón, amb les necessitats que ar-
rossega el Medicare System, sem-
pre és complicat, però les noies 
d’Albert Bou i Albert Larrea van 
jugar un gran partit i podrien ha-
ver-ne tret quelcom de més positiu. 
Després d’uns minuts de tempteig, 
en què les mataronines van intentar 
agafar el pols a les de blanc i blau, 
al minut 6 Natasha Lee transfor-
mava un penal, sense donar opció 
a Ariadna Escalas. Significava l’1-0 

Els mataronins van viatjar 
amb cinc jugadors de pista, 
i ho van acabar pagant a la 
recta final

Era un partit sense res en joc 
pel MiS Ibérica Mataró, però el 
Sant Feliu encara necessitava els 
punts per dir adéu definitivament 
al fantasma del descens, i els lo-
cals van ser els que es van acabar 
fent amb la victòria. Els homes 
de Quim López van viatjar amb 
tan sols cinc jugadors de pista –
sense Jordi Bartrès i Marc Figa–, 
i segurament van acabar pagant 
la falta de recanvis i de dos juga-
dors importants. La primera part 
va ser bona pels visitants, ja que 
s’arribava al descans per davant 
en el marcador gràcies als gols de 

i amb el que s'arribava al descans.
Al primer minut de la represa 

van encaixar el segon gol, i un 2-0 
contra un equip de la qualitat del 
Voltregà és un desavantatge difí-
cil de remuntar. Un penal a favor 
a falta de 15 minuts podria haver 
canviat el partit, però Ona Castellví 
no va aconseguir transformar-lo. 
Minuts després Carla Fontdeglòria 
va tenir una directa a favor, sense 
èxit. Va ser Anna Fontdeglòria la 
que anotava l’únic gol visitant quan 
faltaven 5 minuts pel final.

Queden dues finals
Jornada 24
Cerdanyola - Rivas Las Lagunas ............5-1
Las Rozas - Palau Plegamans .................1-0
Sferic Terrassa - Alcorcón ......................3-0
Gijón - Bigues i Riells ................................5-1
Liceo - Manlleu........................................... 2-2
Sant Cugat - Vilanova ..............................0-5
Voltregà - MATARÓ ..................................... 2-1

Classificació
Gijón 66; Voltregà 57; Palau Plegamans 
49; Manlleu 39; Bigues i Riells 37; Las 
Rozas 36; Vilanova 31; Liceo 28; Alcorcón 
i Sferic Terrassa 27; Cerdanyola 26; 
MATARÓ 24; Rivas 23; Sant Cugat 7.

Visita d'un rival directe
Aquest dissabte a les 17.30 les mata-
ronines reben el Rivas Las Lagunas 
madrileny amb l'obligació de guanyar si 
volen seguir pensant en conservar la ca-
tegoria, ja que a falta de dues jornades 
han tornat a caure en zona de descens, 
tot i que tenen quatre equips a l'abast.

S'acaba amb el derbi
Jornada 25
Arenys de Munt - SHUM Maçanet .........6-0
Sant Feliu - MATARÓ..................................6-4
Calafell - Vilanova ...................................... 1-2
Sant Cugat - Palafrugell .......................... 6-3
Asturhockey - Alpicat .............................. 4-2
Tordera - GEiEG .......................................... 4-3
FC Barcelona B - Raspeig ........................ 6-2

Classificació
Palafrugell 49; Sant Cugat 46; Asturhoc-
key 44; Arenys de Munt 43; Tordera 40; 
Sant Feliu 39; MATARÓ 37; Calafell i Alpi-
cat 36; SHUM Maçanet 35; FC Barcelona B 
i Vilanova 34; GEiEG 18; Raspeig 4 punts.
Derbi comarcal al Jaume Parera
El Mataró tanca la lliga amb el sempre 
apassionant derbi comarcal amb el 
Tordera, dissabte a les 20h.

El Medicare System Mataró 
no pot sorprendre el Voltregà

Continuen en situació límit. | ARXIU

1a Estatal Masc.

Florenza i Lladó (1-2).
A la represa el Sant Feliu va em-

patar de seguida, i als deu minuts 
es posaven per davant. Lladó va 
poder empatar al cap de poc, però 
la recta final del matx va ser ne-
fasta pels mataronins, ja que van 
encaixar tres gols en menys de cinc 
minuts que sentenciaven el matx 
(6-3) a falta de tres minuts. El 6-4 
de Florenza ja seria definitiu.

El MiS Ibérica Mataró perd a Sant Feliu

el Esporttot HOQUEI PATINS
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L'Iluro HC perd els dos partits i no 
podrà lluitar per l'ascens

L'Iluro abans de començar les fases contra el Terrassa, i en acció de joc contra el propi Terrassa i el Lagunak. | DANIEL FERRER

L'equip taronja no va poder 
marcar cap gol en els dos 
partits disputats en la fase 
prèvia jugada aquí a Mataró 

El passat divendres l'equip femení 
de l'Iluro Hockey Club afrontava 
l'inici de les fases prèvies d'ascens 
a la 1a Estatal d'hockey herba. 

Al primer partit les coses no 

varen sortir bé. Un partit molt igua-
lat, amb poques opcions pels dos 
equips que finalment es resolia a 
favor de les de Terrassa mitjançant 
un penal córner. Les taronges lluny 
d'abaixar els braços varen sortir a 
guanyar al Lagunak, però de nou 
la falta de gol i l’encert de les bas-
ques en un dels pocs contraatacs 

que varen disposar van acabar de 
decantar la balança. D'aquesta ma-
nera, l'Iluro HC s'acomiadava de 
les fases disputades aquí a Mataró 
sense haver pogut marcar ni tan 
sols un gol. Però de la joventut 
d'aquest equip cal esperar molts 
progressos i que tingui una altra 
oportunitat ben aviat.

El conjunt aleví dels Lluïsos després d'aconseguir el subcampionat. | GA LLUÏSOS

Van deixar, tant un com 
altre equip, més d'una 
vintena d'equips per darrere 

El passat cap de setmana es va 
disputar al Prat de Llobregat el 
Campionat de Catalunya de Clubs 
en les categories de base i els 
equips alevins i benjamins mas-
culins del GA Lluïsos Mataró van 
tenir un gran èxit en classificar-se 
tots dos equips en segon lloc, fent-
se per tant amb el subcampionat 
català.

L'equip aleví va quedar en segon 
lloc amb 272 punts només amb el 
Manresa per davant, amb 293, i 
va deixar per darrere 26 equips. 
És aquest el quart podi en aques-
ta categoria dels Lluïsos després 
dels del 2005, 2011 i 2012.

A nivell individual cal destacar el primer 
lloc de Nicola Rivolta en 60 m tanques 
(10.36), i els segons de Marx Ordoyo en 
2000 m (7:06.69) i Pol Galeote en pilota 
(27.44 m) i els tercers d'Ivan Molina en 
2000 m marxa (11:13.85) i el 3x600 amb 

Jan Fernàndez, Mathis Itchart i Nicola 
Rivolta (5:46.45). Van completar l'equip 
Pau Peroma, David Àlvarez, Èric Colomer, 
Javier Patrón i Joel Moragas. La monitora 
és Xènia Pelegrí.

I l'equip benjamí encara va estar més 
a prop del títol,  ja que només un punt 
els va separar del Barberà que va ser 
el campió, i per sota van quedar 27 
equips. És la tercera vegada que 
l'equip benjamí puja al podi cata-
là després dels anys 2016 i 2009.

No va haver-hi cap guanyador però van 
quedar segons Asier Hernàndez en 1 km 
marxa (5:59:1) i el relleu 4x60 m (38.9 ma-
nuals), amb el mateix Asier, acompanyat 
per Guiu Coll, Luca Itchart i Rubén Pereira. 
Van completar l'equip Joel Garcia, Sergi 
del Río i Pau Sànchez.

Alevins i benjamins del GA Lluïsos 
subcampions de Catalunya

El conjunt benjamí. | GA LLUÏSOS
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El Hwarang va aconseguir dos bronzes. | CEDIDES

El pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona, com ja acostuma a 
ser habitual, va ser la seu de 
l'esdeveniment

El passat diumenge 14 de maig es va 
disputar al pavelló de la Mar Bella 
de Barcelona el Trofeu Federació 
Catalana de Taekwondo Sènior, en 
modalitat de combat.

Com no podia ser d'altra ma-
nera, els clubs mataronins del 
Tonbal, el Hwarang i l'Esportiu 
Taekwondo Mataró hi van portar 

diversos participants realitzant una 
bona actuació aconseguint quatre 
medalles.

El Hwarang va ser el més desta-
cat, amb dos metalls. Marc Sánchez 
va ser bronze en gall masculí i 
Albert Paytuví també va finalit-
zar en tercera posició en pesat.

Pel que fa al CET Mataró, Emilia 
Ingrid, de només 14 anys, Vahl tam-
bé es va endur el bronze.

Finalment, el Tonbal també hi va 
sumar una medalla de plata.

Torna a ser el número 19 del 
rànquing mundial

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas va disputar la setmana pas-
sada el Màsters 1000 de Madrid, 
on va caure eliminat a primera 
ronda a mans de l'argentí Diego 
Schwartzman, número 40 del ràn-
quing ATP per 6-1 i 6-3.

Amb aquesta derrota, l'Albert, 
que havia pujat fins a la posició 
número 17 del rànquing ATP des-
prés d'arribar als quarts del Godó, 
perd dos llocs i torna a ocupar el 
número 19.

També cau a primera ronda del 
Màsters 1000 de Roma
I aquest passat dimarts, l'Albert 
també iniciava la seva competició 
al Màsters 1000 de la capital ita-
liana, també en terra batuda, i un 
altre cop no ha pogut superar la 
ronda, auqest cop sent eliminat 
per el nord-americà John Isner, 
núm. 24, en tres sets: 6-7, 7-6 i 6-1.

Ramos cau a prime-
ra ronda a Madrid

4 medalles mataronines al 
Trofeu Fed. Catalana Sènior

Bàdminton | Dues medalles 
d'or per a Glòria Latorre al 
Campionat d'Espanya Sènior
Els passats 29, 30 d'abril i 1 de 
maig es va celebrar a Tenerife 
el Campionat d'Espanya Sènior. 
La mataronina Glòria Latorre es 
va endur dues medalles d'or, de 
les tres modalitats en les que va 
participar. En els dobles mixtes 
va caure en una ajustada semi-
final a tres sets i, tant al dobles 
femení com a l'individual, es va 
imposar en les dues finals per 
pujar al graó més alt del podi.

Pesca | Daniel Cervantes, 
campió d'Espanya en la mo-
dalitat de mar costa
El Mataroní Daniel Cervantes es 
va proclamar campió d'Espanya 
de pesca en la modalitat de mar-
costa, en el campionat dispu-
tat a la localitat valenciana del 
Perelló del passat 5 al 7 de maig. 
Cervantes va ser el més regular 
de tots els participants, tot i que 
no va arribar a guanyar cap mà-
nega. Va sumar un total de 6701 
punts.  

Pel que fa als resultats per au-
tonomies, on se sumen les 4 
millors posicions de cada comu-
nitat autònoma, Cervantes va 
ajudar a Catalunya a finalitzar en 
tercera posició, per darrere d'An-
dalusia i Múrcia.

Gimnàstica| Maria Barbero 
s'endú la Copa Catalana aleví 
La gimnasta mataronina del Club 
Rítmica Mataró, Maria Barbero, 
va guanyar la Copa Catalana ale-
ví VI en la final disputada el pas-
sat dissabte 6 de maig a Girona a 
les instal·lacions del GEiEG.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Déjame salir  12:00  16:00  18:00  20:15  22:30  00:45 

  [En VOSE] 12:20        [En VOSE dt.]  21:15

El caso Sloane  12:00  16:15  19:00  21:45  00:15 

  [En VOSE] 12:20        [En VOSE dt.]  21:40

Piratas del Caribe, La venganza de Salazar (Preestrena) 

  [dijous 25] 18:00  19:15  20:40  22:00

Alien: covenant 12:00  17:00  19:35  22:10  23:15  00:45 

 [exc. dt i dj.] 20:35    [exc. dj.] 18:00    [VOSE] 12:20    [VOSE dt.]  20:35

Richard, la cigüeña 12:15  16:00  17:00

El círculo 16:30  19:00  21:30  00:30

Z la ciudad perdida 16:00  18:50  21:40        

Noche de venganza 00:40        [exc. dt.] 21:15        [exc. dj.] 19:00

Nunca digas su nombre 22:40  00:50        [dv-dg.] 17:00

Guardianes de la galaxia. Vol.2 12:00  16:00  19:00  22:00  23:30

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

Un italiano en Noruega  16:00  22:45  00:45     [ds.] 18:00

Plan de fuga 00:30

John Wick: pacto de sangre 00:30           [excepte dt.] 21:40

Bebe jefazo 12:15  15:50   18:15  19:20  20:30          [dv.-dg.] 17:00

Fast&Furious 8 12:00  19:00  21:45  00:00         [dv.-dg.] 16:00

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

La Bella y la Bestia 12:10        [dv.-dg.] 16:00

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

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

El Sr. Henry comparte piso 18:00  20:00 (21 i 22 maig)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes        

Déjame salir  

 16:00  18:30  20:30        [dv.-dg.] 18:10  22:40          [dl.-dj.] 22:30

El caso Sloane  16:00  18:00  20:00  22:30

Piratas del Caribe, La venganza de Salazar (Preestrena) 

  [dijous 25] 18:00  20:30

Alien: covenant 

 16:00  22:30        [dv.-dg.] 18:15  20:30          [dl.-dj.] 18:00  20:15

Richard, la cigüeña 16:15        [dv.-dg.] 18:00          [dl.-dj.] 17:45

El jugador de ajedrez 20:30

Z la ciudad perdida [dv.-dg.] 19:45  22:20          [dl.-dj.] 19:30  22:15

Nunca digas su nombre [excepte dj.] 22:15

Un italiano en Noruega 

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

Guardianes de la galaxia. Vol.2   16:30  19:30  22:15

Fast&Furious 8  [dv.-dg.] 19:30          [dl.-dc.] 19:45

El bebé jefazo  16:00  1715          [dv.-dg.] 18:30          [dl.-dj.] 18:00

Mañana empieza todo [dv.-dg.] 22:15          [dl.-dj.] 22:00

Los Pitufos 16:30            [dl.-dc.] 18:00

La Bella y la Bestia 22:30

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

NOVA OBERTURA
al Mataró Park

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 La seu de la Societat General 
d'Autors i Editors (SGAE) a 
Catalunya ha acollit aquest di-
marts al migdia un acte per reivin-
dicar la baixada de l'IVA al cinema 
en què hi han participat partits 
polítics i nombrosos representants 
del sector. Actualment, a l'estat 
espanyol l'entrada del cinema és 
quatre cops més cara que a França, 
tres cops més que Alemanya i dos 
més que a Itàlia, una situació que 
consideren "discriminatòria" en-
front d'Europa.   La presidenta de 
l'Acadèmia del Cinema Català, 

Clam per la rebaixa de l'IVA

Isona Passola, ha defi nit l'audio-
visual com "una estructura d'estat 
potent". Així mateix ha explicat 
que mantenir l'IVA al 21% al ci-
nema és una mesura "molt poc 
intel·ligent des del punt de vista 
estratègic", ja que ha afectat la part 
de la cultura "més estructural". La 
presidenta ha conclòs afi rmant 
que "quan hi ha una baixada de 
preu a les entrades, la gent va al 
cine". Per aquest motiu, considera 
que no hi ha lògica que justifi qui 
el "perquè s'ha fet" a menys que 
sigui una "venjança" per la crítica 
del cinema espanyol.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va rebre l'Os 
d'Or Fatih Akin?

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

Resposta del núm. 1770
"Woody"

Guanyadors:
· Albert Francia Albas
· Berta Garcia Sanchez

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

Demanen que baixi del 21 al 10 per cent

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

NOVA OBERTURA
al Mataró Park

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

EL CASO SLOANE

Elizabeth Sloane és una executiva ambi-
ciosa d'un lobby armamentístic que vol 
evitar que tiri endavant una legislació en 
favor del control d'armes a la ciutat de 
Washington. Astuta i exitosa, Sloane farà 
el que calgui per guanyar. 
Direcció: John Madden
Intèrprets: Jessica Chastain,  Mark 
Strong,  Gugu Mbatha-Raw
132min

DÉJAME SALIR

Un jove afroamericà visita la família 
adinerada de la seva parella blanca 
i decideixen passar amb ells el cap 
de setmana. El comportament massa 
complaent dels pares porten al jove 
a descobrir l'esfereïdora veritat que 
oculten.
Direcció: Jordan Peele
Intèrprets: Daniel Kaluuya
103min

GOODBYE BERLIN

En Maik és un adolescent marginat pels 
seus companys de classe que creix en 
una família rica i disfuncional. Durant les 
vacances es queda sol i un nou company 
de classe apareix amb un cotxe robat. 
Marxen a la carretera sense rumb. 
Direcció: Fatih Akin
Intèrprets: Tristan Göbel,  Aniya Wendel, 
Justina Humpf
93min

NO SÉ DECIR ADIÓS

El pare de la Carla, amb el que fa temps 
que no té relació, es posa malalt i el 
pronòstic és fatal: li queden pocs mesos 
de vida. Ella decideix emportar-se'l a 
Barcelona perquè el tractin i així fugen 
de la realitat que no volen acceptar. 
Direcció: Lino Escalera
Intèrprets:  Nathalie Poza,  Juan Diego,  
Lola Dueñas
96min

DANCER

Un documental basat en el ballarí de 
ballet ucraïnès de 27 anys: Sergei Po-
lunin, el qual va ser el ballarí principal 
del British Royal Ballet. Una producció 
sensible i íntima que combina diversos 
estils: des de notícies a vídeos casolans, 
entre d'altres.
Direcció: Steven Cantor
Intèrprets: Documental,  Sergei Polunin
85min

PERSONAL SHOPPER

Una jove dels Estats Units a París tre-
balla  per a una famosa. No li agrada la 
feina però és l'únic que ha trobat per 
pagar la seva estada. El seu germà bessó 
ha desaparegut fa poc i comença a rebre 
missatges estranys des de l'anonimat.
Direcció: Olivier Assayas 
Intèrprets: Kristen Stewart, Lars Eidin-
ger, Nora von Waldstätten
105min
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La platja de Mataró

'Operació biquini' és com popularment s'anomena 
al fenomen d'intentar perdre pes de manera ràpida 
de cara a l'estiu, moment en el qual ens agrada anar 
a la platja a lluir una panxa plana i una bona forma 
física. Les dades parlen per si soles: segons explica 
Mari Carmen Rodríguez, nutricionista de 'Byebyekilos', 
les consultes i demandes per perdre pes augmen-
ten un 20% a partir del gener i, sobretot, després 
de Setmana Santa. 

Els nutricionistes entrevistats coincideixen a dir 
que hi ha dos tipus de clients que busquen consell 
per aprimar-se: les persones afectades per obesitat 
o sobrepès que en qualsevol moment de l'any reque-
reixen els serveis dels dietistes per a perdre pes i, 
en segon lloc, aquells qui només volen perdre una o 
dues talles per veure's millor a l'estiu, que constituei-
xen el 80% dels clients de nutricionistes i dietistes. 
“La gent que vol aprimar-se per salut no comença 
en una data predeterminada” ni demana aprimar-se 
amb rapidesa, comenta Rodríguez. “Majoritàriament 
el perfi l que demana aprimar-se per lluir cos és el 
d'una dona entre 25 i 40 anys”, afi rma Rodríguez. 

S 
'acosta l'estiu, el bon temps, els ver-
muts al sol i els dies de platja i, si una 
cosa tenim la majoria de mataronins 
en comú, és que ens agrada prendre 

el sol a la platja i gaudir de vermuts a la fresca. 
Ens agrada lluir la pell morena i una bona fi gura, 
sentir-nos còmodes en biquini o en banyador i 
treure'ns els complexos del damunt. A partir del 
gener i, sobretot, de la Setmana Santa, alguns 
comencen l'anomenada 'Operació biquini'. Hi ha 
qui fa dietes més o menys estrictes, qui s'apunta 
al gimnàs o aprofi ta el bon temps per sortir a 
córrer per la platja. 

Però, fem bé les dietes? Quina és la manera 
més sana de perdre pes i estar en forma? De 
veritat necessitem aprimar-nos, o és simplement 
una qüestió d'estètica? Al reportatge d'aques-
ta setmana descobrim què fan els mataronins 
quan s'acosta l'estiu i coneixerem la manera més 
saludable d'estar en forma de la mà de nutrici-
onistes i professionals de l'esport. 

Operació estiu

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Arxiu

Aquesta setmana descobrim la millor manera 
d'estar en forma ara que comença el bon temps 
i els errors més comuns en les dietes durant 
'l'operació biquini'
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Per la seva banda Anna Obón, dietista i nutricio-
nista de 'La teva nutricionista', considera que “tots 
els perfi ls es veuen afectats per la famosa 'operació 
biquini' i la crisi per perdre pes el més ràpid possible 
abans de l'estiu” però coincideix amb què el perfi l 
més comú és el d'una dona adulta jove de més de 
25 anys i menys de 50.

Obón observa que també hi ha un augment en 
les consultes masculines encara que siguin menys 
freqüents i afi rma que ho fan “tant per qüestions 
d'estètica, com de salut” o per complementar l'ali-
mentació amb un pla d'exercici físic “i així arribar al 
pes desitjat”. Per la seva banda, Rodríguez considera 
que la major part de consultes masculines “no són 
per l'operació biquini, sinó perquè tenen problemes 
de pes perillosos”. A més, comenta que en molts ca-
sos també requereixen consell per aprimar-se perquè 
s'han de casar o per la pressió rebuda per part de 
la parella i l'entorn. 

L'efecte rebot o efecte 'yo-yo'

L'ideal per perdre pes és canviar els hàbits alimen-
taris i esportius de manera progressiva combinant 
la dieta saludable i l'esport. Els dietistes i nutri-
cionistes afi rmen que les dietes miraculoses que 
permeten perdre pes a una gran velocitat generen 
l'anomenat efecte rebot o efecte 'yo-yo': “si tu no 
menges, el cos no crema”, comenta Mari Carmen 

Rodríguez. “Perdre pes prescindint d'aliments ne-
cessaris és contraproduent” perquè, quan tornes a 
menjar normal, “el cos reserva els carbohidrats que 
no ha tingut durant molt temps” i el pes es guanya 
a una velocitat vertiginosa. Per aquest motiu consi-
deren adient perdre entre 0,5 kg i 1 kg a la setmana 
a base d'una bona dieta i esport. 

Les dietes amb batuts o herbes que permeten per-
dre pes molt ràpidament, no només generen efecte 
rebot, sinó que també comporten problemes per a la 
salut. Quan l'alimentació no és completa, “manquen 
les vitamines, es pot perdre cabell i inclús neixen 
problemes de fetge”, comenta Rodríguez.

Reeducació alimentària: la clau

Anna Obón té clar que “no ens hauríem de cuidar 
només durant l'època prèvia al bon temps, sinó tot 
l'any”. Per a ella, la dieta adient és aquella que impli-
ca renovar l'educació alimentària, no per fer dietes 
estrictes i eliminar aliments necessaris per a la nos-
tra alimentació. Afi rma que els casos de sobrepès i 
obesitat estan augmentant molt en els darrers anys 
i la principal causa són els mals hàbits alimentaris i 
rutines que perjudiquen el nostre cos.

El mètode que aconsella es basa en l'educació ali-
mentària per saber “quins aliments són saludables 
i quins no, quins aporten benefi cis a la salut i quins 

Reportatge
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Cal fer cinc àpats 
al dia i entrenar 
tres vegades a la 
setmana”

Arriba la calor i les platges de Mataró comencen 
a omplir-se cada dia de banyistes. Per garantir la 
seguretat enguany comptaran amb una hora més 
de servei de socorrisme que l'any passat, a més 
de comptar amb servei diari des del 17 de juny i 
fins a la finalització de les vacances escolars l'11 
de setembre. La Creu Roja prestarà servei de so-
corrisme des de les 10 h del matí fins a les 19 h del 
vespre, tant en temporada mitja com alta. 

El servei de vigilància, salvament i socorrisme va 
engegar motors el cap de setmana passat a tres de 
les quatre platges de la ciutat: al Varador, el Callao 
i Sant Simó. Des del dissabte 13 de maig, fins al 

diumenge 11 de juny, el servei entra en funciona-
ment els caps de setmana de 10 h a 19 h. A partir 
del 17 de juny la Creu Roja preveu fer-lo extensiu 
a totes les platges de Mataró, inclosa la platja de 
Ponent, i posar a disposició 16 socorristes durant 
tot el servei de dilluns a diumenge.

El servei de salvament a la ciutat comptarà amb 
un total de 3 punts d'assistència sanitària situats a 
les platges de Ponent, Varador i Callao, dues torres 
de vigilància, tres cadires de vigilància i un mòdul 
d'intervenció immediata a Sant Simó. Una de les 
novetats més destacables d'aquest any, benefici-
oses sobretot per a les persones amb dificultat 
de mobilitat, serà que, a més de les dues cadires 
amfíbies, s'instal·laran quatre línies de vida per 
ajudar als banyistes a accedir a l'aigua.

Ja hi ha servei de  
socorrisme a les platges

poden perjudicar-la”, comenta, i a partir d'aquí “fer 
canvis progressius en la manera de menjar i reduir 
els sucres i greixos saturats”, entre d'altres. De fet, 
defensa que “la gent no hauria de plantejar-se fer 
dieta, sinó un canvi d'hàbits saludables per portar 
a terme la resta de la seva vida”. 

L'alimentació recomanada

Però en què hauríem de basar la nostra alimentació 
per estar forts, prims i saludables? Eliminar els greixos 
saturats, la pastisseria industrial i els sucres és bàsic 
per adquirir bons hàbits alimentaris i, així, baixar de 
pes i estar més sà. A més, “els estudis d'evidència 
científica revelen que les dietes on es prioritzin els 
productes vegetals respecte dels animals són les 
més saludables”, explica Obón. Una alimentació rica 
en fruites i verdures, cereals integrals, fruits secs, 
llegums i altres proteïnes magres de bona qualitat, i 
pobre en greixos animals, hidrogenats i sucres seria 
el model a seguir segons la dietista i nutricionista 
de 'La teva nutricionista'.

Per la seva banda, Mari Carmen Rodríguez de 
'Byebyekilos', basa el seu mètode en la dieta medi-
terrània. Creu que és bàsic “comprendre que s'ha 
de menjar una dieta variada, deixar la pastisseria in-
dustrial i moure's”.  Una bona dieta, però, no ofereix 
canvis substancials i permanents si no l'acompanyem 
d'una rutina d'exercici físic constant. Segons José 

Maria Gómez, mànager del gimnàs Fitness Factory, 
“cal fer 5 àpats al dia i entrenar tres vegades a la 
setmana” per estar sa i en forma. L'entrenament 
més adient, tot i que varia en cada persona, gene-
ralment consisteix a combinar una estona d'exercici 
cardiovascular amb els “circuits”. Explica que seguint 
aquestes directrius els canvis es noten en dos o 
tres mesos i els resultats es mantenen més temps. 

Des de Fitness Factory ofereixen un seguiment 
personal amb una rutina i entrenaments a mida per 
a  cada client, però té clar que s'ha de combinar amb 
la bona alimentació “perquè si no menges perdràs 
pes però no estaràs sa”. 

L'esport i l'alimentació saludable haurien d'anar 
sempre lligats, no només per perdre pes, sinó per-
què “moltes malalties metabòliques com l'obesitat, 
la diabetis o el colesterol podrien evitar-se amb una 
alimentació sana i la pràctica regular d'exercici”, 
conclou Anna Obón de 'La teva nutricionista'. 
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
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E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Menys 10.000 aturats 8 anys després
Descens important del nombre de desocupats a l'abril, en la línia general, fet que situa 
Mataró amb una xifra pròpia d'abans de la crisi econòmica

Economia: Redacció

 Mataró ha baixat del topall dels 
10.000 aturats per primer cop en 
molts anys. Concretament, la 

ciutat situava índexs de deso-
cupats per sobre d’aquesta xifra 
des del febrer del 2009. El mes 
d’abril del 2017 ha estat, però, tre-
mendament benèvol en termes 

d’ocupació i a nivell local ha su-
posat que 407 persones hagin tro-
bat feina. Així, segons les dades de 
l’Observatori del Mercat de Treball 
de Mataró al tancar el quart mes 

AMB EMPENTA
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El Maresme ha registrat un important descens de l'atur durant 
el mes d'abril. Les dades ofi cials comptabilitzen 1.413 persones 
menys com a demandants de feina. Segons l'informe elaborat per 
l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal 
del Maresme, el sector serveis és el que ha tingut un impacte més 
positiu, però la disminució de l'atur també s'ha notat a l'agricul-
tura, la indústria i la construcció. Només en 5 dels 30 municipis de 
la comarca s'han comptabilitzat petits increments de les llistes de 
persones en situació d'atur. El Maresme ha tancat el mes d'abril 
amb 27.128 persones aturades.

També a la comarca

de l’any el total de mataronins sen-
se feina són 9.945, situant la taxa 
en un 16,43 per cent. La variació 
interanual –la diferència amb fa 
un any sencer– segueix remarcant 
la tendència a la baixa de l’atur 
mataroní amb una baixada rela-
tiva de l’11,49 per cent. Hi ha ara 
1.291 aturats menys que a fi nals 
d’abril de l’any passat.

La taxa segueix sent alta
El mes d’abril ha estat el millor, 
en termes macro-econòmics dels 
darrers anys si bé ja el 2015 i 2016 
van tenir abrils de poderoses bai-
xades de desocupats, amb 398 i 
365 persones respectivament. Si 
ens n’anem fi ns tres anys enrere, 
l’abril del 2014, Mataró tenia fi ns a 
4.000 aturats més que no pas ara.
La taxa mataronina segueix sent 
singularment alta en comparació 
amb la catalana, del 12,18 per cent 
si bé millora l’índex espanyol que 
se situa al 16,81 per cent. Mataró 
està lluny de deixar de ser la ciutat 
gran catalana amb més aturats.

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

Empenta 1 i 2 1772.indd   3 17/5/17   16:15



Els alumnes del Turó que aspiren al premi Cedida

GESTORIA BARCELÓ
La millor opció per a la vostra tranquil·litat

Gestoria Administrativa · Assessoria Fiscal i Laboral
Oficina Tècnica d’Assegurances · Serveis immobiliaris · Serveis jurídics

CAMPANYA RENDA 2016

Camí de la Geganta 113 baixos · Mataró
Tel. 93 798 96 11 · 93 798 95 11 • www.gestoriabarcelo.com • info@gestoriabarcelo.com 

de disseny d'un producte o servei 
innovador, va seleccionar com a 
fi nalistes un grup de quatre alum-
nes de l'escola El Turó. Durant 
quatre dies els participants van 
assistir a tallers i conferències 
que els van brindar les eines ne-
cessàries per aprendre a exposar 
els seus projectes i a desenvolu-
par-los en profunditat. El premi 
fi nal consisteix en un viatge for-
matiu a Silicon Valley, on el grup 
guanyador participarà en sessions 
formatives i visitarà empreses de 

Quatre alumnes 
d'El Turo són 
finalistes del 
'Repte Emprèn'

Han estat seleccionats 
junt amb 34 equips més 
d'Espanya per dissenyar 
un projecte emprenedor

 El premi 'Repte Emprèn', el 
qual busca els millors projectes 

gran rellevància internacional com 
Google, Intel o HP.

Un generador d'energia 
emmagatzemada
David Cepero, Laia Chaparro, Jalila 
Kasmi i David Vega són els quatre 
alumnes que, sota la tutoritza-
ció de Magda Infantes, van crear 

el GEB (Generator of Electricity 
Box). El GEB és una petita esfe-
ra recoberta de goma que quan 
es mou també ho fa un pèndol 
que té a l’interior, activant-se un 
microgenerador que transforma 
l’energia cinètica en elèctrica, i 
que s’emmagatzema en una ba-
teria. | Redacció

amb Empenta
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El cartell de la festa Cedida 

'Junts per la Salut Mental' vol sensibilitzar de la realitat 
viscuda per les persones amb trastorns mentals

La primera festa de l'esport 
inclusiu arriba amb força  

 El 20 de maig serà el dia per la 
inclusió dels col·lectius amb tras-
torns mentals. La primera festa de 
l'esport inclusiu 'Junts per la Salut 
Mental' arriba com una eina inte-
gradora que vol desestigmatitzar 
els col·lectius afectats per trastorns 

de salut mental. L'esdeveniment, 
de caràcter familiar, es planteja 
amb un matí ple d'activitats es-
portives gratuïtes, un gran sor-
teig i animació amb música. La 
voluntat dels organitzadors és la 
d'engrescar els mataronins a ser 

solidaris i sensibles amb la realitat 
que envolta el col·lectiu.
Entre les 10h i les 14h del dissabte 
20 de maig, l'espai del Nou Parc 
Central de Mataró acollirà partits 
de bàsquet 3x3, de futbol 3x3, ten-
nis taula, bitlles catalanes i escacs.

L'organitzador d'aquesta pri-
mera edició, el Fòrum d'iniciatives 
assistencials i de gestió en salut 
mental i addiccions a Catalunya, 
compta amb la col·laboració 
de diverses associacions i enti-
tats: l'Associació MiaMakansu, 
AlbertPlas S.L., Centre de Formació 
i Prevenció del Maresme, el Bar La 
Morera, l'Associació de Familiars 
de Malalts Mentals de Mataró, 
Disco Mòbil QUIM i l'Associació 
per a la Rehabilitació de Persones 
amb Malaltia Mental. La seva vo-
luntat principal és la de donar a 
conèixer la imatge desconeguda i 
no compartida del col·lectiu.

Durant el matí tindrà lloc un 
gran sorteig amb diferents premis 
i obsequis.| Redacció 
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Piso alquilado en el 
casco histórico

de Mataró.
50m2, recibidor, cocina 
independiente, lavabo 
completo, 1 habitación 

doble, comedor indepen-
diente, balcón, muy soleado. 

78.000€
M. 609 576 876

ATENCIÓN
INVERSOR

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 PARKING C/VELÁZQUEZ. 
60€ 627.059.280 
ALQUILO HABITACIÓN A CHICA 
entre Mataró/Llavaneres, Edifi cio 
Costa de Levante, 1era. línea mar. 
230 €. 667.219.872 

TREBALL

BUSQUEM PROMOTORS/ES de 16 a 
20 anys per important discoteca de 
Mataró Centre. Per els dissabtes tar-
da. Enviar whatssapp al 659.175.315 
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

TREBALL

JOVE ESTUDIANT 21 ANYS. Cerca 
feina per caps setmana o jornada 
completa la temporada d’estiu. 
Experiència en restauració, ma-
gatzem i reposador. 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 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213 
BUSCO TRABAJO limpieza. Vehículo 
propio. 602.008.983 
CANGURO Y/O DE CUIDADO de 
mayores. Experiencia y referenci-
as. Tel. 603.530.640 (Sabrina). 

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 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MASAJES EMMA. 662.257.120
VACIADO DE PISOS  gratis. 
634.792.469
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza Excelentes 
acabados. 629.988.598 
REFORMAS MARTÍN, albañilería, pin-
tura, carpintería. Presupuestos sin 
compromiso. 654.226.589 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
ELECTRICITAT, AIGUA, climatització. 
658.981.610 
PINTOR PINTA PISOS por 500 euros 
50m2 635.106.282 
FISIOTERAPEUTA amb centre pro-
pi a Mataró i per fer domicilis al 
Maresme. 665.342.520
MASAJES DESCONTRACTURANTE/ 
RELAJANTE, fl ores de Bach, Reiki, 
terapias naturales. 622.357.055 
ANTENES, INTÈRFONS, WIFI i cà-
mares de seguretat. 636.228.830 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, 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 

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

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

VARIS

AYUDO A SEÑORA. Busco mujer 
de 25 a 45 años. Zona Granollers, 
Maresme. Yo hombre de 49 años. 
Pido y doy mucha discreción. Telf. 
632.512.569 

CONTACTES

NOVEDAD MARINA ERÓTICA 22 
años. 631 12 92 42 
SEPARADA, DISCRETA, 30 AÑOS. 
Limpia. Particular. 603.341.763 
LAURA MADURITA 38 años. En 
Mataró, recién llegada. Buen cuerpo, 
ojos verdes, rubia. Casa particular. 
632.934.458 
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 
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
SARA SÚPER COMPLETA. Masaje 
completo, griego, besos, súper ca-
riñosa. Tlf. 617.220.612 
DONA DOLÇA I caxonda. Calella. 
691.972.070 
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 
MASSATGISTA GUAPISIMA 110P 
667.955.000 Mataró 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536 

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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49 anys de Càritas a Mataró   “Ajunda’ns a ajudar”

Músics de l’Orquesta de Mataró
Pere González, Lídia Martínez

i Josep Ruíz
Grup Amalgu
Coral la Nota

FOMENT MATARONÍ
divendres 19 de maig del 2017, a les 9 del vespre

Amb la participació de:

Entrada lliure amb aportacions voluntàries

MÚSICS DE CASA 9a
edició

núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017

Virtuts/Valors/
Emocions (2/3)

I si tot són obstacles, frustracions, 
aleshores, un és la víctima de tot-
hom. La vida és "una merda". Sóc 
el més desgraciat del món. Però 
tampoc fa res de constructiu o 
tot és una queixa.

Els obstacles que sorgeixen en 
la vida tant interns com externs (i 
els que un es busca!!!!) són eines 
per a construir la personalitat i 
madurar, per viure feliç, per estar 
content de si mateix. Certament, 
obstacles/frustracions raonables, 
de sentit comú. No els obstacles 
inhumans, brutals, etc. Les frus-
tracions ja és un altre tema o con-
cepte. Hi ha moltes frustracions 
a nivell emocional tant consci-
ents com inconscients que cal 
valorar o analitzar. I aquestes cal 
superar-les i elaborar-les perquè 
són a l'interior de la ment o de 
la psique.

L'ésser humà ha de ser lluitador 
contra les passions, no pecats, ca-
pitals bàsics, que són necessàries. 
L'ésser humà és un diamant en 
brut que cal polir. Transformar les 
passions en virtuts, valors o emo-
cions positives o constructives.

I seguint un bon poeta, Rainer 
Maria RILKE, recorda que la base 
que permet fer aquesta transfor-
mació madurativa és: estimar 
és una oportunitat, un motiu 
sublim que s'ofereix a cada in-
dividu per a madurar i arribar 
a ser quelcom en si mateix, per 
a tornar-se món".

Esdevenir EDUCAT, FORT i 
ASSERTIU, que no és ni només 
ser competitiu ni tampoc col-
laborador, sinó les dues qualitats 
al mateix temps.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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retransmetre gairebé en directe 
l'evolució dels treballs a la resta 
de familiars. Glòria, la germana 
que al llarg d'aquests tres anys ha 
exercit de portaveu, va mantenir 
l'esperança fi ns a l'últim moment.

L'excavadora toca fons
Vint minuts abans de les quatre 
de la tarda, l'excavadora va tocar 
fons i els Mossos d'Esquadra des-
plaçats a Dosrius per supervisar 
la recerca van certifi car que no hi 
havia cap resta humana en aquell 
tros de bosc. Les investigacions 
policials, de fet, ja van descartar 
aquest indret en l'inici de la ins-
trucció, però la família va voler 
igualment provar sort.

Amb l'exparella de Piedad Moya 
condemnat a quinze anys de presó 
per assassinat, la infructífera re-
cerca no té conseqüències a nivell 
legal, però sí per a la família, que 
tres anys després de la desapari-
ció continua sense poder donar-li 
sepultura. Segons els indicis de la 
condemna, el cos hauria d'estar en 
un punt inconcret entre Mataró i 
Dosrius. | Redacció - ACN.

 El parador del cos de Piedad 
Moya continua sent una incògni-
ta. La família estava convençuda 
que trobaria les restes en un pou 
de la fi nca familiar que els Moya 
tenen a Dosrius però dijous passat 
es va confi rmar que el cadàver no 
és allà. Dues excavadores hi van 
treballar durant prop de set ho-
res sota la supervisió dels Mossos 
d'Esquadra, però quan faltaven 
vint minuts per les quatre de la 
tarda la recerca es va donar per 
acabada sense resultats. Segons 
les investigacions policials, l'ex-
parella de la dona va amagar el 
cadàver en algun indret del bosc 
que hi ha entre Mataró i Dosrius. 

Dos dels germans de Piedad 
Moya, una de les nebodes i la seva 
parella van ser testimonis dels tre-
balls. La família tenia totes les es-
perances dipositades en el pou 
de la fi nca de Dosrius i el resultat 
de ha suposat un cop molt fort 
des del punt de vista emocional. 
Van ser prop de set hores de fei-
na efectiva i gairebé un total de 
nou d'espera, a estones sota la 
pluja, en les que no van deixar de 

Dues excavadores van treballar durant prop de set hores 
al pou on la família confiava trobar el cadàver

Acaba sense èxit la recerca del 
cos de Piedad Moya a Dosrius

 El cas del sobrecost de les obres 
d'urbanització de Can Quirze ame-
naça el difícil equilibri entre els dos 
socis de govern de l'Ajuntament 
de Mataró, el PSC i CiU. El deto-
nant, les declaracions de l'actual 
màxima responsable de PUMSA, 
Núria Calpe afi rmant que en man-
dats passats l'empresa municipal 
d'urbanisme havia treballat "sense 
rigor jurídic" i arribant a qualifi car 
el cas de "mort a l'armari" i "pa-
tata calenta". 

La socialista Núria Moreno ha 
adreçat una carta severa a Calpe 
afi rmant que "les teves afi rmacions 
m'han alarmat i crec que és del tot 
urgent i imprescindible que con-
voquis un Consell d’Administració 
de PUMSA, on donis explicacions 
de tot plegat. És necessari que el 
Consell conegui com s’arriba fi ns 
aquí i quines gestions has fet i tens 
previstes fer per defensar els in-
teressos generals".  En la missiva 
la socialista assegura que "no és 
la primera vegada que apel·les a 
la responsabilitat d’anteriors di-
rigents de PUMSA per justifi car 
difi cultats de gestió, cal recordar, 
però, que PUMSA està i ha estat 
presidida per Regidores de CiU du-
rant els darrers sis anys". Moreno 
també apressa Calpe pel pla de re-
formulació de PUMSA. | Redacció.

Núria Moreno demana 
explicacions a Calpe

El Cas Can Quirze 
tensa les relacions 
entre CiU i PSC

La recerca a la finca de Dosrius

Moreno i Calpe  Daniel Ferrer 

 ACN 
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La voluntat principal és la d'apli-
car mètodes de lluita biològica que 
consisteixen en la col·locació als 
arbres de blísters i caixetes amb 
larves de marieta i d'insectes de-
predadors dels quals provoquen 
les plagues. Els tractaments de 

tipus químics, 
aplicats només 
en les plagues 
més resistents, 
s'apliquen pol-
voritzant la copa 
dels arbres amb 
els productes. 
Aquests cada 

vegada busquen ser menys no-
cius per a la salut i més ecològics.

Les tècniques d'endoteràpia
Un mètode alternatiu als tracta-
ments aeris és l'endoteràpia, que 
consisteix a injectar al tronc dels 
arbres una substància fi tosanitària 
que distribueix la substància pel 
sistema vascular de la planta. | L.M.

  Fer front a les plagues i malalti-
es que poden afectar les espècies 
vegetals és el propòsit amb el qual 
el consistori es proposa tractar el 
75% de la vegetació de la ciutat. 
L'aposta principal és la de lluitar 
contra les plagues amb mètodes 
biològics sense fer 
ús de productes 
químics, tot i que 
en els casos més 
problemàtics no 
descarten utilitzar 
altres mètodes. 
Els treballs fi to-
sanitaris, iniciats 
a principis del mes de maig, es re-
alitzaran fi ns a la tardor, excepte 
la lluita contra la processionària 
del pi, que dura fi ns a fi nals d'any.

A més d'aplicar els tractaments, 
impulsaran revisions setmanals 
per veure l'evolució de les plagues, 
que ataquen sobretot a la prima-
vera i l'estiu i en aquesta època 
són més abundants.

Aposta per la lluita biològica i l'endoteràpia vegetal en 
els tractaments fitosanitaris que es practiquen

Més tractaments per combatre 
les plagues als arbres

  Bona valoració de la primera 
Fira Animalista de Mataró, que es 
va fer dissabte passat al Parc Nou. 
L'organització està contenta amb 
l'acollida que va tenir la iniciativa, 
en la que van prendre part una 
quarantena d'entitats provinents 
de diferents punts i municipis de 
Catalunya. 

Des de l'organització conside-
ren molt bona la resposta de pú-
blic i donen per feta la continu-
ïtat d'aquest certamen a Mataró 
el 2018.

Conscienciar contra el mal-
tractament als animals
Antonio Solana, de l'organitza-
ció de la Fira Animalista assegura 
que "necessitem que les ciutats 
es conscienciïn sobre el maltrac-
tament animal a casa nostra i a 
Mataró feia molta falta una fi ra 
així". 

La tasca dels impulsors no con-
sistirà només en l'edició de l'any 
que ve sinó que el setembre es 
farà una xerrada sobre el mal-
tractament animal al nostre país. 
Serà amb la col·laboració d'APTA, 
(policia pels animals), Associació 
contra el maltractament animal de 
Mataró, SOS Animals Maresme i la 
plataforma zoològics lliures pisci-
nes sense murs. | Redacció

Bona valoració de la 
primera edició

La Fira Animalista 
tindrà continuïtat el 
2018

75

El propòsit és tractar el 
75 per cent de la vegeta-
ció de la ciutat per evitar 
que emmalalteixi

Tractament fitosanitari als arbres

Un moment de la Fira  Daniel Ferrer

Daniel Ferrer 
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Raül Roncero, el cartell d'un "santero"
El jove mataroní de 30 anys dibuixa digitalment 63 elements propis de la Festa Major 
sobre un fons de "color Juliana" per a ser la imatge de Les Santes 2017

Les Santes: Cugat Comas

  Les Santes 2017 ja tenen cartell. Raül Roncero ha 
estat l'artista d'aquest any i ha proposat un cartell 
en el qual apareixen fins a 63 elements propis de 
la Festa Major, disposats tots sobre un fons que ell 
mateix defineix de "color Juliana" i amb el "Glòria 
a Les Santes" pirotècnic dels focs del 27 de juliol 
titulant l'obra. Roncero es defineix a si mateix com 
a "molt santero" i explica que ha volgut plantejar 
"un cartell que s'explica per si sol, pensat perquè 
la gent se'l faci molt seu". L'artista ha prosseguit la 
línia del seu treball anterior 'Welcome to Mataró' 
per dibuixar digitalment una col·lecció d'elements 
que primer havien de ser només quinze però que 
després se li va disparar en nombre. "Hi vaig voler 
posar totes les figures per a fer equilibris i també 
alguns elements propis de la festa com els coets de 
les matinades o el got del cremat, que és l'element 
que quan el tens a les mans veus que ja són Santes".

El cartell, que el mateix artista defineix com "con-
ceptual i figuratiu a la vegada", s'ha presentat aquest 
dimarts al Plenari de la Festa Major i ja forma part 
de l'imaginari col·lectiu. Com a curiositat, entre 

els elements dibuixats hi ha el cartell –el de Dani 
Montlleó, concretament– o la samarreta de l'any 
de Martí Anson.

Roncero està molt vinculat a Mataró, va ser ar-
tista resident a Can Xalant i ha fet treballs vinculats 
a la ciutat com 'Welcome to Mataró', "El valor dels 
símbols" a l'Espai F el 2010 o 'Le gran Pétomane'.

Anna Aluart, de 32 anys, serà l'encarregada de fo-
tografiar Les Santes per a l'exposició del 2018. Aluart 
va ser fotògrafa del Tot Mataró i Maresme durant 
set anys i té un estudi propi, Sasa Studio, a la ciutat. 
Especialista en retoc digital ha explicat que "després 
de fer molts anys Les Santes com a fotoperiodista 
aquesta exposició no tindrà res a veure, serà una 
proposta més persona, de fotografia artística i retoc".

Anna Aluart

L'exfotògrafa del Tot 
serà l'encarregada de 
l'exposició el 2018

Daniel Ferrer 

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

L'última exposició 
de Raül Roncero ha 
estat a Can Palauet 
aquest 2017
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Zoo, Oques Grasses i Ai Ai Ai al Sarau del 27 
El programa de Santes concentra fins a 49 concerts i té un 17 per cent més de pressupost 
per intentar ajustar la despesa final que comporta la festa

Les Santes: Cugat Comas

   Com que la part neuràlgica de 
Les Santes, els actes de consue-
tud, són sempre els mateixos, els 
grans al·licients en la presentació 
del programa de la Festa Major 
sempre són dos, els grups de mú-
sica que donen caràcter als di-
ferents escenaris i les novetats. 
El múscul musical de Les Santes 
2017 seguirà tirant de la pedre-
ra nacional i la música en català 
promet aglomeracions en actes 
com el Sarau, on coincidiran a la 
platja del Varador dos grups tan 
populars com els valencians Zoo 
i Oques Grasses o la Convidada de 
la Família Robafaves, amb els que 
Ebri Knight tornen a la festa. Les 
Dissantes, que passen els concerts 
al Parc Central, sumaran al seu 
cartell Canteca de Macao, Animal, 
Exceso i The Cabrians mentre que 
el Pati del Cafè Nou serà l'escenari 
més exquisit per a propostes com 
Xiromita –que recupera la música 
valenciana d'arrel i generacions– 
o Txell Sust amb la Big Band Jazz 
del Maresme.

13 dels 49 protagonistes 

musicals de la Festa Major són 
de la comarca i l'accent mataro-
ní es notarà en recitals com el de 
Jarps a la Plaça del Palau, el recital 
especial dels Ai Ai Ai amb motiu 
dels seus 25 anys de rumba, al 
Sarau, el 27 després dels focs o 
amb la dupla d'Ignorantes i System 
Beat al capdavant del concert de 
Marrinxa, la nit del 28 de juliol. 
Aquest concert canvia de plaça, 
passa a Santa Anna i no pararà pel 
No n'hi ha prou!, a fi  i efecte de no 
col·lapsar un dels actes amb més 
gent en poc espai que, aquest any, 
coincideix en divendres.

Canvis, civisme i seguretat
En l'apartat de novetats de la fes-
ta, la Direcció de Cultura segueix 
buscant de posar l'accent en el 
civisme i la seguretat al voltant 
de la Festa Major. Dins els canvis 
destaca que els focs se centren a 
la platja del Varador per a gua-
nyar espai pel públic a banda i 
banda o que es cobrirà l'escenari 
del Parc Central, per no repetir un 
cas com el del concert suspès de 
Melendi. L'Esquitxada de Colors, 
un dels grans reclams pels petits, 
s'avançarà 24 hores i canvia el dia 
26 pel 25 al migdia.

Les Santes del 2017 es preparen amb un pressupost inicial de 
598.000 euros, un 17 per cent més que les anteriors edicions. 
Amb aquesta mesura i buscant estalvi i aprofitament d'espais 
i infraestructures Cultura buscarà que no es repeteixin les des-
viacions pressupostàries finals properes al 30 per cent de les 
últimes Santes. El regidor Quim Fernàndez atribueix els últims 
sobrecostos a "qüestions derivades de canvis de normatives i 
mesures de seguretat com posar tanques al llarg de tota la via 
del tren". El regidor, però, assegura que "sempre hem prioritzat 
que se segueix fent la festa" i augura que la recerca de nous 
ingressos en àmbits com l'esponsorització aniran en augment.

17 per cent més de pressupost

La presentació de la programació de Les Santes Daniel Ferrer

CulturaCultura núm. 1772 del 19 al 25 de maig de 2017
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Els caps de cartell musicals de Les Santes

El grup de Gandia protagonit-
zarà, com ja se sabia, el concert 
de pagament al costat de Sara 
Hebe i Pirat's Sound Sistema. 
Des de Cultura donen per bo 
el ritme de venda d'entrades

La Raíz

Són un dels grups incombus-
tibles de la mestissatge entre 
reggae aflamencat i festiu de 
tot l'Estat. Cantaran el 'Jo sóc 
com tu' i lideraran les Dissantes 
del Projecte Santi.

Canteca de Macao

L'altre gran nom per la nit de 
la Fundació Maresme, que tor-
na al Parc Central. Els Animal 
són un dels grups populars de 
la música en català, amb una 
proposta cantable i ballable.

Animal

Els maresmencs actuaran a 
la Convidada de la Família 
Robadaves, a la pausa del 
Desvetllament. No deixaran, 
doncs, que ningú descansi 
amb el seu folk combatiu.

Ebri Knight 

La gira de presentació del seu 
segon disc està triomfant en 
el seus primers concerts. Ja 
amb el primer van esdevenir 
un referent del rap festiu en 
valencià. Ompliran el Sarau.

Zoo

El grup torna a Les Santes des-
prés de tres anys convertits en 
fenomen de masses, amb el 
seu reggae d'aires campestres, 
el bon humor i un directe de 
riure, suar i cantar.

Oques Grasses

El gran nom de la rumba local 
està d'aniversari i no un de 
qualsevol. 25 anys fan i prepa-
ren disc i gira especials on no hi 
faltaran els seus hits. Després 
dels focs, sota la palmera.

Ai Ai Ai

La música tradicional està 
d'enhorabona amb una pro-
posta d'arrel valenciana lidera-
da per Miquel Gironés, (Obrint 
Pas), que recupera les músi-
ques populars de la terreta.

Xiromita

La seva veu la converteix en la 
gran diva de la música negra 
mataronina i el seu tàndem el 
vespre del 27 de juliol al costat 
de la Big Band Jazz Maresme 
reuneix molts asos junts.

Txell Sust

Cultura

Tot 12 Cultura Noms propis.indd   2 16/5/17   18:59



Sara Pi,  va brillar en la seva actuació de divendres a 
la nit. La veu referent del soul català, acompanyada 
del guitarrista Erico Moreira, van omplir de gom a 
gom la sala gran del Mirinda.

22a Fira del Dibuix i la Pintura, una edició més 
de l'exposició d'obres d'art al llarg de la Riera. Els 
pintors i dibuixants van tenir l'oportunitat de vendre 
i mostrar als mataronins el seu talent més artístic.

La primera Fira Animalista, va aglutinar prop 
de 50 associacions i entitats dedicades als animals. 
Durant tot el dissabte a l'Espai Firal del Parc Central 
es van fer xerrades i desfi lades de gossos.

Felix Cuc, el cantautor maresmenc va estrenar diu-
menge a la Via Europa una nova edició dels vermuts 
musicals. La Casa de la Música junt amb l'Associació 
de Veïns del barri van crear un ambient molt festiu.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Grup Municipal de Ciutadans

Gestió responsable i resolució de confl ictes,   prioritats del Grup Municipal de Ciutadans
El Grup Municipal de Ciutadans, des de la seva responsabilitat, ha 
col·laborat fent costat al Govern Municipal en l’aclariment i resolució 
dels següents confl ictes urbanístics originats entre 1999 i 2011:

Complex esportiu del Sorrall
La manca de rigor en la gestió permet, el 1999, 
el fl agrant incompliment del contracte públic 
per part del Consistori, amb l’adjudicació de 
36.000 m2 quan només n’era propietari de 
23.000. La resolució li suposa a la ciu-
tat, com a mal menor, un cost addicio-
nal de més de 3.000.000 €
Ciutadans presideix aquesta comissió d’investigació.

L’Edifi ci del Rengle
L’increment de costos derivat de l’edifi cació 
en terrenys contaminats, de l’adequació de 
l’edifi ci per a futurs clients que al fi nal es van 
desdir i d’altres temes que actualment ocu-
pen a la comissió informativa, s’apropa als 
7.000.000 €
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Gestió responsable i resolució de confl ictes,   prioritats del Grup Municipal de Ciutadans

Can Quirze
El fet demostrat per sentència judicial que la 
repercussió dels costos d’urbanització es va 
realitzar sense el rigor necessari, ha dut al 
Consistori a exigir la liquidació de més de 
400.000 € pendents. Al mateix temps es 
compensarà als propietaris que se’ls va cobrar 
de més i es demanarà l'abonament del dife-
rencial als que se'ls va cobrar de menys.

Can Vallveric
Una altra sentència judicial ha assenyalat la 
mateixa manca de rigor a l’hora de repercu-
tir als propietaris les quotes i l’aprofi tament en 
l’edifi cació, degut a un únic Pla Especial tant per 
la zona industrial com la residencial. Parlem 
d’uns 400.000 € no repercutits i pendents de 
la liquidació defi nitiva, amb el trasbals que su-
posarà als propietaris l'increment de les quotes. 
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Xiquets de Tarragona, Castellers de 
Vilafranca i Capgrossos de Mataró. 
Segons ha pogut saber l'ACN, no es 
descarta cap opció. Fins i tot, hi ha 
la possibilitat d'enviar-hi una dele-
gació formada per diverses colles.
Els Capgrossos de Mataró estan 
esperançats en convertir-se en la 
colla ambaixadora dels castells al 
Smithsonian Folklive Festival. Un 
dels principals motius que els en-
coratja és el fet que fa tres anys ha-
vien d'acompanyar la Generalitat 
en un viatge institucional a Itàlia, 
però la cita es va suspendre. "El 
Govern es va comprometre a te-
nir-nos en compte de cara a pro-
peres ocasions", ha explicat el 
president dels Capgrossos, Xavier 
Castellví. | ACN

  El Departament de Cultura, 
l'Smithsonian Folklife Festival i la 
Coordinadora de Colles Castelleres 
de Catalunya (CCCC) consensu-
aran aquest mes de maig el cri-
teri per escollir la colla castelle-
ra que actuarà a la 50a edició del 
certamen de Washington, en què 
Catalunya serà el país convidat. 
L'esdeveniment, que se celebra 
anualment a la capital nord-ame-
ricana, tindrà lloc entre fi nals de 
juny i principis de juliol de l'any 
que ve i es preveu que els castells hi 
tinguin un paper rellevant. Davant 
d'això, la Generalitat ja ha rebut 
nombroses peticions de colles cas-
telleres interessades a actuar-hi.

Fins ara, s'han postulat la 
Joves dels Xiquets de Valls, la Jove 

La colla s’ha postulat per representar Catalunya a 
l'Smithsonian Festival

Els Capgrossos volen actuar 
l'any que ve a Washington

   A mitjans de maig els Capgrossos 
de Mataró ja han pujat revolucions 
i comencen a fer pressió per assolir 
els castells folrats. Un dels passos 
previs era la descarregada de la 
clàssica de 8 que feia setmanes 
que perseguien i que diumenge 
van portar amb èxit a Sants, on 
celebraven l'aniversari de la co-
lla barcelonina. Els Castellers de 
Sants i els Capgrossos de Mataró 
van optar per la mateixa actuació: 
el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre de 7, 
tots assolits amb èxit. Per la seva 
banda, els Xiquets de Tarragona 
van descarregar el 4 de 8, el 3 de 
8 i el 7 de 7.

Dissabte a la tarda els Cap-
grossos van actuar amb els Xics 
de Granollers a la IV EcoFira de 
Vallromanes, on van descarregar 
en 4 de 7 amb agulla, seguit d'un 
ferm 4 de 8 i del 5 de 7. 

La torre de 8, a prop
Amb un mes de maig intens i ple 
de jornades castelleres, els de la 
camisa de color blau marí pre-
paren ja el primer castell folrat, 
la torre de 8 amb folre, amb in-
tencions de portar-la a plaça tan 
aviat com puguin. També el 5 de 
8 seria el següent pas lògic per la 
colla, que actua dissabte a Terrassa 
i diumenge a Gràcia. | Laia Mulà

Els blaus uneixen 4 i 3 de 8 
amb el 2 de 7

Primera clàssica 
de 8 del curs, 
a Sants

2

Els Capgrossos ja 
han actuat a Londres, 
Crétéil i Thane (Índia) 
anteriorment

1

El 2013 havien de repre-
sentar Catalunya en un 
festival a Itàlia però final-
ment no es va concretar

Els Capgrossos volen representar Catalunya als Estats Units

Els blaus, a Sants

 Daniel Ferrer

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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Moment de certa plenitud i tranquil-

litat personal que transmets. Els altres 

se senten atrets per la teva amable i 

dinàmica energia. Poden augmentar 

els/les pretendents/es.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Sembla que per poder avançar en la 

professió hauràs de tirar un pèl en-

rere. Potser t'interessa deixar alguns 

assumptes ben lligats o bé has de 

perfeccionar alguna tècnica.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Podries tenir un malentès o alguns 

desacords amb algú de la família. No 

posis energia en fer canviar d'opinió 

a ningú. Segueix el teu camí. T'anirà 

bé un petit viatge.

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

Expresses els teus sentiments de 

manera correcta, o en la que a tu et 

sembla adequada. És possible que 

sorgeixin noves oportunitats labo-

rals però no estàs exempt de tensió.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Assumptes laborals et poden robar 

el son. Vigila la zona lumbar, si has 

guanyat pes, pot ressentir-se, ja que 

és una zona força sensible a la tensió. 

Assegura't el bon descans.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Toca posar ordre a la teva vida pro-

fessional, sobretot el que té a veure 

amb les finances, es pot veure afectat 

per una visió confusa de la realitat. 

Si cal, demana ajuda.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

La teva imaginació es desborda i et 

sents inspirat. Retrobes la il·lusió de 

les petites coses. Podria ser, fins i tot, 

que t'enamoris i visquis moments de 

molta màgia.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots trobar-te immers en una lluita 

territorial per una casa, un local o 

un terreny. I això pot provocar certa 

tensió entre tu i persones properes, 

fins i tot familiars.

Bessons (21/5 al 21/6)

Quan tens parella, no en vols i quan no 

en tens, la cerques. Felicitats, entres 

en el teu període de renovació anual. 

Que l'any que començarà, estigui ple 

d'aprenentatges.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sembla que una activitat compartida, 

pot quedar una mica aturada per la 

teva part, doncs no acabes de veure 

rigor ni serietat. Mira que no sigui 

simplement, un malentès.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Entre l'amistat i l'amor de parella, 

així et pots trobar amb una persona 

per la qual sents forta atracció. Ja 

aniràs veient cap on va. La clau està 

a viure el present.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La paraula acostuma a ser font de 

conflictes. Guardar silenci, serà el 

millor aliat. Compte amb un excés 

de dolços o amb l'excés de plaers. 

Després hauràs de perdre pes.

www.facebook.com/dhannaastro

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

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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havaneres i rom cremat, visites 
guiades als artesans pels alum-
nes de les escoles del barri o una 
gran gimcana popular per infants 
i famílies que ja compta amb 100 
nens i nenes inscrits.

Fins i tot un ball medieval
El segon i últim cap de setmana 
de la festa, els dies 27 i 28 de maig, 
seran els dos dies forts per celebrar 
un gran fi  de festa amb activitats 
des de les 10 h fi ns a la mitjanit. 
A més, el diumenge a la nit tindrà 
lloc un ball medieval com a acte 
de cloenda.

La inauguració oficial de la 
ràdio 'La veu de Cerdanyola'
L'emissora de ràdio en línia im-
pulsada en els darrers mesos per 
membres del barri de manera vo-
luntària i sense ànim de lucre eme-
trà en directe des dels carrers del 
barri al llarg de la festa i té previst 
inaugurar ofi cialment les emissi-
ons el dilluns 22 de maig a les 17.30 
h de la tarda. A més d'emetre en 
línia, ara també compten amb una 
APP per escoltar la ràdio. | Laia Mulà

  La Festa Major de Cerdanyola 
pren una nova direcció impul-
sant una Festa de tipus Medieval 
a la ciutat. Segons va explicar la 
Presidenta de l'Associació de Veïns 
del barri, Eva Sánchez, la idea vol 
promocionar la ciutat i el turisme i 
ser una festa cultural en la qual “els 
nens i les famílies gaudeixin d'un 
esdeveniment medieval”. 

La Festa Medieval comptarà amb 
tallers, activitats, ambientació de 
l'època, actuacions variades, jocs 
i retransmissions en directe a peu 
de carrer per part de la ràdio 'La 
veu de Cerdanyola'.

Els actes de la Festa
La festa tindrà inici el dissabte 20 
de maig a les 8h del matí amb els 
Diablets Atabalats de Cerdanyola 
que faran una cercavila pels carrers 
del barri. “L'espai jove també està 
unit al projecte i farà una matinal 
de jocs de taula”, va explicar Eva 
Sánchez durant la roda de prem-
sa de presentació de la festa. Al 
llarg de la setmana tindran lloc 
un llarg nombre d'actes variats 
com, per exemple, teatre a la fresca, 

Una comissió organitza els actes entre el 20 i el 28 de 
maig com a nova orientació de la festa del barri

Cerdanyola acull la primera 
Festa Medieval a Mataró

 Cerdanyola va viure un diumen-
ge radiant, amb temperatura qua-
si estival, com a context per a la 
segona edició de la processó in-
fantil de la Creu de Maig. Ja l’any 
passat la germandat del Nazareno 
i l’Esperanza va impulsar aquesta 
celebració, en companyia d’altres 
entitats confrares, recuperant una 
antiga tradició tant mataronina 
com d’arreu del litoral mediter-
rani. Els nens i joves són els por-
tants d’un pas amb la Santa Creu 
així com diferents tabernacles. La 
processó va iniciar-se després de 
la missa dominical i de l’entrega 
de premis del I concurs de foto-
grafi a confrare i va comptar amb 
l'acompanyament musical de l'AM 
Costaleros de Castelldefels.

Emotivitat familiar
Els petits de la confraria van ser 
els grans protagonistes, aplicant 
l’estil propi amb què la germandat 
surt al carrer per Setmana Santa, 
en aquest cas per la Santa Creu. 
Des de l’entitat asseguren que “un 
ambient emotiu per a pares i ma-
res que van deixar-se emportar 
per l'alegria, serietat, solemnitat 
i fe dels petits tant en el segui-
ci com quan portaven el pas les 
diferents quadrilles als sons de 
Castelldefels”.  | Redacció.

La processó infantil és un 
èxit en el seu segon any

Bon temps i molta 
gent per la Creu de 
Maig

La presentació de la nova Festa Major de Cerdanyola

La processó infantil

 Anna Aluart 

 Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
BÀSQUET FEMENÍ
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CONCERT 50 ANYS DE CO-
RALS INFANTILS A CATALUNYA
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
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
17:45 TARDA D’ESPORTS
Partit d’hoquei patin femení 
CH Mataró – Rivas Las Lagunas; 
Semifinals de la Copa Catalunya 
de Bàsquet femení  
Platges de Mataró – CBS Barça;
Partit de bàsquet 
Mataró Parc Boet – SESE
23:00 CICLE JAJAJAZZ.
 Concert de Saphie Weli
0:30 DE TEE A GRENN
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 DE MONTSERRAT
12:30 FINAL COPA CATALUNYA 

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
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La Casa Puig i Cadafalch rehabilitada

Anna Aluart 

Entra a la segona de les cinc fases d'obres previstes, amb una sèrie d'actuacions a 
l'exterior de la casa

La Casa Puig i Cadafalch avança en la seva 
rehabilitació

 Argentona segueix el procés per 
rehabilitar la Casa Puig i Cadafalch, 
on estiuejava l'arquitecte i polí-
tic mataroní de qui aquest any 
se'n commemora l'Any dedicat. 
El projecte executiu de reforma 
ha entrat ara en la seva fase dos. 
Aquesta subfase contempla to-
tes les façanes exteriors i la tanca 
del jardí, fet pel qual és una de 
les "fases més boniques perquè 
és la imatge exterior de la casa 
d'estiueig", afi rma el regidor de 
Patrimoni, Àngel Puig.

Pel que fa al començament de 
l'obra, Puig ha explicat que el 
projecte executiu ja va passar pel 
Departament de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya i estan 
en converses per saber si aques-
ta subfase ha de tornar a passar 
pel departament. Totes aquestes 
passes han fet que s'endarrerei-
xi l'obra, que havia de començar 
entre aquest mes de maig i el juny 
amb l'objectiu d'estar acabada a 
l'octubre, quan se celebra l'aniver-
sari dels 150 anys del naixement 

de Josep Puig i Cadafalch. El regi-
dor de patrimoni no veu possible 
tenir-ho enllestit per a aquesta 
data i creu que les obres acabaran 
a fi nals d'any. 

El que quedarà
Aquesta és la segona fase de rehabi-
litació de la Casa Puig i Cadafalch. 
La tercera és una fase estructural, 
la quarta contempla una part dels 
acabats i la cinquena és la fase del 
jardí. La casa va estar abandonada 
durant dècades.  Redacció

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5841 MATARÓ - MATA ROCA-
FONDA: Nau industrial en lloguer de 
400m2. Altura de 3,50m. Instal·lació 
elèctrica, detectors i mànegues con-
tra incendis. Bons accessos.

Ref. 5835 MA-
TARÓ: CASA 
SENYORIAL EN 
PLE CENTRE 
DE MATARÓ!! 
Planta baixa + 
primer pis, pati i 
dues terrasses. 
ORIENTADA AL 
MAR!!! SOL TOT 
EL DIA. Amb 4 
habitacions. Per 

a més informació, no dubti en trucar-
nos, serà un plaer atendre'l.

 VOL 

VENDRE
EL SEU PIS?

TRUQUI'NS!
Adreça web del banner invertit:

www.facebook.com/thebigbrandsstoreby...

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

BRIOIXERIA

• 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:
ANNA FERNANDEZ GRABULOSA

concursos

Argentona
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El Museu del Càntir  Arxiu 

 El Museu del Càntir se suma-
rà a la commemoració del Dia 
Internacional dels Museus amb 
una sèrie d'activitats del 18 al 21 de 
maig. Durant aquests dies la instal-
lació oferirà jornada de portes 
obertes i permetrà la possibilitat 
de visitar l'exposició permanent, 
la mostra temàtica de càntirs d'ar-
reu del món, així com la Joia del 
Museu, un càntir de Marià Burguès 
i Serra, de l'Exposició Universal 
de Barcelona de 1888.

El divendres 19 de maig a les 

 L'Ajuntament d'Argentona, amb 
la col·laboració de les entitats Grup 
de Muntanya Argentona, Burriac 
Runners i l'Aula de Música d'Ar-
gentona, va impulsar una nova jor-
nada popular de recollida i neteja 
de l'entorn verd del municipi. En 
aquesta nova edició europea de la 
Clean Up Day es va escollir la zona 
de La Pujada. Durant el matí en 
què es va prolongar l'activitat es 
van recollir 480 quilos de brossa 
que es van transportar a la deixa-
lleria municipal.  | A.C

De dijous a diumenge es fa una programació especial, 
portes obertes i estrena de la nova mostra

Èxit de l'European Clean Up 
Day

7 de la tarda es farà la inaugura-
ció de l'exposició "Geografi es del 
Silenci", de Pere Salines i que es 
podrà visitar els dies successius a 
la mateixa celebració.

Xerrada-vermut
I per al diumenge 21 de maig, a 
més, s'ha programat una xerrada 
vermut a càrrec de Joan Santanach, 
estudiós de la ceràmica i que par-
larà al voltant de l'obra de Marià 
Burguès, terrisser, artista i precur-
sor dels estudis ceràmics. | L.M.

El museu del Càntir se suma al 
Dia Internacional dels Museus

480 quilos de residus 
recollits a la zona de 
la pujada

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5841 MATARÓ - MATA ROCA-
FONDA: Nau industrial en lloguer de 
400m2. Altura de 3,50m. Instal·lació 
elèctrica, detectors i mànegues con-
tra incendis. Bons accessos.

Ref. 5835 MA-
TARÓ: CASA 
SENYORIAL EN 
PLE CENTRE 
DE MATARÓ!! 
Planta baixa + 
primer pis, pati i 
dues terrasses. 
ORIENTADA AL 
MAR!!! SOL TOT 
EL DIA. Amb 4 
habitacions. Per 

a més informació, no dubti en trucar-
nos, serà un plaer atendre'l.

 VOL 

VENDRE
EL SEU PIS?

TRUQUI'NS!
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L'acolliment permet la socialització i gaudi dels infants Arxiu 

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

   El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies busca aliances 
amb el món local per aconseguir 
famílies d'acollida pels 100 in-
fants de 0 a 6 anys que actualment 

La Generalitat defineix els 8 municipis prioritaris dins un 
programa pensat per a nens entre 0 i 6 anys

resideixen en centres residencials 
d'acció educativa, tot i que po-
drien viure en família. Segons la 
procedència d'aquests infants, el 
Govern ha defi nit 8 municipis de 

Mataró promou l'acolliment 
familiar d'infants de residències

l'àrea metropolitana de Barcelona 
com a prioritaris. Són Barcelona, 
Badalona, Mataró, l'Hospitalet 
del Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Boi del Llobregat, 
Cornellà del Llobregat i Sant Vicenç 
dels Horts. Tots ells s'han compro-
mès a crear circuits estables de 
promoció de l'acolliment i a fer 
xerrades informatives pels ciuta-
dans. A més, alguns també difon-
dran una declaració institucional 
per visualitzar el seu compromís 
amb la protecció de la infància.

Tot i que aquests són els mu-
nicipis prioritaris, l'ICAA dóna 
suport a tots aquells municipis o 
Institucions Col·laboradores d'In-
tegració Familiar interessats a di-
fondre aquesta mesura de protec-
ció arreu del territori. | Red

CiutatCiutat núm. 1772 del 19 al 25 de maig d 2017
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Ref. 2600: Cerdañola: Para rehabilitar a su 
gusto. Actualmente esta propiedad está 
dividida en local y 2 viviendas indepen-
dientes con 120m2 cada planta. Muchas 
posibilidades, pregúntenos!!  150.000€

Ref. 2557: Cirera: Primer piso con entrada 
independiente y parking incluido. 4hab. 
dobles, 2 baños, cocina indep., galería, 
amplio salón comedor, calefacción.  
Terraza superior de 50m2. 205.000€

Ref. 2139: Planta baja reformada y patio a 
nivel. 3 hab., 1 baño, cocina indep., patio 
con trastero, amplio salón comedor, bal-
cón, suelos  parket.  Zona muy tranquila 
y comunidad reducida!!   135.000€

LOCAL + 2 VIVIENDAS

Ref. 2601: Cirera: Primer piso de mediana 
altura para entrar a vivir. 3 hab. dobles, 
1 baño, cocina indep.,  amplio salón 
comedor.  Exterior, soleado y lo mejor 
su precio, visitelo!!!  133.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2530: Centro: A un paso de la playa y 
la estación. 4hab. (2 dobles), 1 baño, coci-
na indep., galería, amplio salón comedor 
con balcón terraza, calefacción.  Vistas 
despejadas y ascensor. 226.000€

JUNTO A LA ESTACIÓN

Ref. 2592: Rocafonda: Vivienda en co-
munidad reducida, exterior y soleada, 
3 hab., salón comedor balcón, cocina 
indep, galería,1 baño, calefacción. Zona 
tranquila y parking opc.  112.000€

EXCELENTE INVERSIÓN

ZONA LA ESPERANZAJUNTO VIA EUROPA

Ref. 2602: Cerdañola: Vivienda obra semi-
nueva, exterior y con vistas despejadas, 3 
hab. (2 dbles), 2 baños, cocina integrada 
al salón, 2 balcónes. 2 terrazas a nivel, y 
comunidad de 3 vecinos.  170.000€

DÚPLEX CON 2 TERRAZAS

Ref. 2461: Havana: Vivienda de obra se-
mi-nueva en comunidad con piscina y 
ascensor. 3hab, 1 baño, cocina indep.,  
salón comedor con balcón.  Exterior, con 
parking y trastero incluido. 240.000€

PISO CON PK Y TRASTERO

Ref. 2603: Junto al Camí del Mig: Piso alto 
con ascensor para actualizar a su gusto. 3 
hab., 1 baño, cocina indep., amplio salón 
comedor, balcón. Exterior, soleado con 
vistas al mar despejadas.  105.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO

Ref. 2551: Llantia: Comunidad 2 vecinos, 
planta baja con patio y terraza. 4 hab.(2 
dobles), 1 baño, cocina off. indep.,  am-
plio salón comedor, balcón, suelos de 
gres. Entrar a vivir, visítela!!  158.000€

CON TERRAZA Y SÓTANO

Ref. 2596: Cerdañola: Ático totalmente 
reformado. 3 hab., 1 baño, cocina indep., 
galería, amplio salón comedor balcón, sue-
los de gres, calefacción.  Soleado y vistas 
increíbles a la ciudad y mar. 104.000€

ÁTICO CON ASCENSOR

Ref. 2585: Eixample: En edificio con ascen-
sor y comunidad muy cuidada. 3 hab (2 
dobles), 1 baño, cocina indep. con ga-
lería, amplio salón con balcón a la calle. 
Para actualizar a su gusto.  147.000€

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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  El grup Raska serà l'encarregat el 
pròxim dissabte 1 de juliol d'obrir 
el Canet Rock d'aquest any després 
de guanyar el concurs #actuaCa-
netRock. La banda, procedent del 
Baix Montseny i del Maresme, ha 
guanyat per 2.449 vots la votació 
popular posada en marxa des del 
2 de maig i s'ha imposat a les qua-
tre formacions fi nalistes: Smoking 
Souls (2.399 vots); Marcos Franz 
(1.785 vots), Jarps 81.152 vots) i 
la Banda del Panda (375 vots). La 
formació combina música de casa, 
de pop, rock i ska del territori amb 
lletres de caràcter reivindicatiu. 

 El Cafè de Mar de Mataró va 
acollir dilluns passat una taula ro-
dona sobre la presència de la gent 
gran als mitjans de comunicació. 
Organitzada per l'Ajuntament de 
Mataró i el Consell Comarcal, la 

La banda del Baix Montseny i del Maresme ha guanyat el 
concurs #actuaCanetRock

Després de més de cinc anys de 
trajectòria, el grup continua pre-
sentant 'Reneix de les cendres'. A 
més, la banda s'endurà un premi 
de 1.500 euros.

#ActuaCanetRock és el concurs 
de bandes emergents del festival 
CanetRock i s'adreça a aquelles 
formacions que, conegudes pel 
públic i amb diversos concerts sota 
el braç, volen fer el salt a escenaris 
com el del festival. Les bandes que 
hi participen han d'haver publi-
cat un o més àlbums i haver ofert 
almenys 20 concerts o actuacions 
en sales professionals.  | Red- ACN

El grup Raska obrirà el Canet 
Rock gràcies al vot popular

Interessant taula rodona sobre 
la gent gran als mitjans

 B L'Audiència de Barcelona ha 
condemnat un Policia Local de 
Vilassar de Dalt a una multa de 
1.260 euros per haver agredit dos 
joves que s'oposaven a pagar una 
sanció per consum de drogues al 
carrer. Els fets van passar la mati-
nada del 27 d'agost de 2015, durant 
l'operatiu de la Festa Major, quan 
l'acusat es va apropar a tres nois 
per identifi car-los i sancionar un 
d'ells per consum d'estupefaents 
a la via pública. Aquest, però, s'hi 
va oposar i el policia va propinar-li 
tres cops de puny a la cara, men-
tre també va pegar a un amic que 
intentava defensar-lo. El tribunal 
condemna l'agent policial per dos 
delictes de lesions, amb una multa 
de sis euros diaris durant sis me-
sos per la primera agressió, i una 
multa de 6 euros diaris durant un 
mes pel segon cas.

Al mateix temps, l'Audiència de 
Barcelona obliga el Policia Local a 
pagar una indemnització de 3.100 
a la primera víctima i 300 al segon 
jove, en concepte de responsabili-
tat civil. En els dos casos, el tribunal 
assenyala que els delictes de lesi-
ons compten amb un atenuant de 
reparació del dany perquè l'acusat 
va pagar la indemnització sis me-
sos després dels fets.  | Red- ACN

Un dels joves s'havia opo-
sat a una sanció

Multa a un Policia de 
Vilassar per agredir 
dos joves al carrer

taula va posar sobre la taula la difi -
cultat de visualització del col·lectiu 
i va comptar amb molta participa-
ció del públic. El coordinador de 
la redacció del Tot Mataró, Cugat 
Comas, hi va prendre part. | Red

El grup Raska, el primer que pujarà a l'escenari L'Audiència de Barcelona

La taula rodona sobre la gent gran als mitjans

Cedida  Cedida

 Daniel Ferrer 
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  L’Ajuntament d’Arenys de Mar 
està realitzant obres per adequar
l’escullera de la desembocadura 
del rial. Aquesta s’ha de refer, i 
aquest cop comptarà amb marges 
laterals de pedra i serà més llarga
que l’anterior. Això evitarà la for-
mació de grans bassals quan hi 
hagi temporals. A més a més, s’està 
movent la terra per a fer més am-
pla la zona de sorra, la qual cosa 
permetrà que puguin construir-se
dues noves guinguetes. 

Els nous comerços han provocat 
que la platja s’hagi d’adequar amb 

 Cabrera de Mar ha posat en mar-
xa un concurs de balcons, terrasses 
i jardins fl orits. Les Viles Florides 
reconeixen la transformació de ra-
cons, pobles i ciutats de Catalunya 
a través de la planta verda, ja sigui 

Arenys de Mar treballa a contra-corrent en la seva platja 
abans que comenci la temporada alta d'estiu

millores a les instal·lacions de ser-
veis i al trasllat del lloc de socors.

Millores en l'accés
El camí d’accés a la platja també 
comptarà amb benefi cis, ja que
serà més ample i permetrà facilitar 
l’entrada als vehicles de serveis 
i d’emergències. Tot i això, l’en-
trada i l’estacionament de vehi-
cles privats estarà prohibida. Per 
aquest motiu es plantaran arbres i 
arbustos entre el camí exterior i la 
platja que delimitaran millor així 
les zones i usos.  | Red

La musclera, en obres pels 
efectes dels temporals 

Concurs de balcons, terrasses i 
jardins florits a Cabrera

 L'escola de Vilassar de Mar ja 
pot gaudir de la seguretat que li 
proporcionen les tanques. Les 
instal·lacions que hi havia fi ns ara, 
no barraven l'accés quan l'escola 
estava tancada, la qual cosa feia 
que el recinte quedés exposat a 
qualsevol acte vandàlic. Per aquest 
motiu, es va presentar la proposta 
que va quedar en cinquè lloc en 
els pressupostos participatius de 
la ciutat. Les instal·lacions han 
tingut un cost de 15.863,10 euros.

De moment, aquest i el projec-
te més votat en els pressupostos, 
"El camí fàcil per anar a l'escola 
de l'Àlex" que facilita un alumne 
del Vaixell Burriac que va en cadira 
de rodes el camí a l'escola sense 
barreres arquitectòniques, són els 
únics que han fi nalitzat.

Millores a la platja
El segon projecte més votat, que 
demanava millores en l'accés a la 
platja, estarà fi nalitzat a l'estiu, 
quan s'inauguri la temporada de 
bany. Es col·locarà una estructura 
mòbil que possibilitarà l'accés des 
del passeig marítim fi ns a l'aigua i 
es disposarà d'una cadira de rodes 
fl otant perquè les persones amb 
mobilitat reduïda puguin també 
gaudir de l'aigua.  | Red-ACN

Era una de les propostes 
dels pressupostos

L'escola Vaixell 
Burriac ja té tanques 
exteriors

en espais públics com privats. La 
participació ciutadana comple-
mentaria el treball que es desen-
volupa des del consistori per a im-
pulsar polítiques de sostenibilitat 
als espais públics. | Red

Les obres a la platja de la musclera d'Arenys de Mar Les tanques de l'escola

Cabrera de Mar 

Cedida  Cedida

Cedida 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

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

191.000€

PERAMÀS. (REF. 230188)
Planta baixa de 55 m2 amb pati

de 13 m2, 2 hab.
bany, cuina i saló menjador.

89.500€ 

ELS MOLINS. Pis de 80m2 amb 2 habi-
tacions dobles (abans 3 i recuperable), 

menjador, cuina ind, bany complet i gran 
galería-safareig. Situat a la zona Sud del 

barri, a prop del Parc Central.
99.000€

CERDANYOLA (Ref. 226361).
Pis de 75m2, 2 habitacions, menjador, 

cuina, bany. Per entrar a viure! 

63.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Primera Linea de 
Mar (Ref. 222880) 190m2. Pis de 5 ha-
bitacions i 3 banys  a primera linea de 
mar amb parquing a la mateixa fi nca.  

270.000€ 

PERAMÀS (REF. 229722)
Pis de 102m2, ascensor, consta de 3 hab., 

bany, cuina offi ce i galería.
Totalment reformat.

159.000€ 

CIRERA. Segón pis en fi nca de pocs veïns. 
70m2 amb menjador, 3 habitacions, balcó 

al carrer amb bones vistes, cuina ind, ampli 
safareig i bany amb plat de dutxa.

82.000€

CERDANYOLA NORD (Ref. 228416). 
Planta baixa de 70m², 3 habitacions, men-
jador, sala d’estar, cuina i bany. Exterior 

cantoner! Per entrar a viure!

88.000 €

T

T
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T

T

T

T

T
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Pere Sánchez, artísticament conegut com Pedro Vicente del Roble

Pere Sánchez
un duet insòlit

Laia Mulà

 La música et dóna llibertat, poder per a pensar, 
tranquil·litat, eufòria i moltes altres coses. Així ho 
viu l’artífex de Black Fanegas: Pere Sánchez, artís-
ticament conegut com a Pedro Vicente del Roble. 
Té clar que la música “és la vida” i que sense ella 
”tot seria molt avorrit”. “És part de la meva ànima i 
m’acompanya sempre, com respirar o menjar, ne-
cessito escoltar música”, confessa.

En Pere treballa com a tècnic de so a Mataró Ràdio 
però dedica tot el seu temps lliure a la seva major 
passió. Des del 2014 treballa en el seu projecte per-
sonal: Black Fanegas, un grup de música format per 
ell i el seu gos, explica. “Formem un duo: jo faig les 
cançons i ell les aprova”. Tot i ser un projecte propi, 
en Pedro Vicente del Roble s’envolta d’amics i com-
panys músics que l’acompanyen en els concerts que 
realitza, una banda amb teclat, baix i guitarra, entre 
altres. A més, el seu suport és bàsic perquè confessa 
que toca acompanyat perquè “sóc poruc i vergonyós 
i necessito tenir algú de confiança al costat”.

Després d’haver editat dues maquetes en els dar-
rers anys, ‘Historias corrientes’ (2014) i ‘Hora de 
aventuras’ (2015), de quatre cançons cadascuna, 
ara presenta el seu primer disc. La decisió de fer 
un disc va ser “improvisada” i en Pedro té clar que 
s’hi ha animat, en gran part, pel suport i insistència 
del seu amic Fernando Herrero. El disc està format 
per vuit cançons que parlen d’un bosc: ‘El bosc de 

Weidenfeller’. “Cada cançó és un capítol del conte 
que va explicant el que et pots trobar pel bosc i el 
que s’enfronta el seu protagonista”, descriu l’autor.

Black Fanegas presenta el seu primer disc avui di-
vendres a la Sala Clap en el marc de la Festa d’Aigua-
molls Records, el seu segell. “Celebrem una festa per 
presentar el meu disc, els vinils de Golíat i celebrar 
que Dirty & Harry ha entrat a Aiguamoll Records”.

Una festa d'Aiguamoll Records

Aiguamoll Records és un segell que només edita 
música del Maresme. “Hem vist que a la ciutat 
hi ha molta qualitat musical en alguns sectors i 
volem ajudar-los i potenciar-los”, afirma. El segell 
va néixer a l’estiu del 2015 i de moment ja han 
editat diverses maquetes, àlbums i discos. Aquest 
divendres celebra la seva primera festa a les 22 h 
amb una entrada de 5 euros.

APUntS

Defineix-te: molt explosiu.

Un llibre: ‘Nada’, de Carmen Laforet

Una pel·lícula: ‘La llegada’ (The arrival)

Un viatge: a Islàndia

Un músic: Joan Pons, el Petit de Cal Eril

Un repte: Seguir fent música, dins del possible, 
d’una manera o altra.

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

PVP A CONSULTAR
REF. 4448. ZONA AVDA. PUIG 
I CADAFALCH:  OBRA NUEVA, 2 

dúplex, bajo con  3 habitaciones, 

cocina offi  ce, 2 baños y jardín  de 

60m2, 1º  con 2 terrazas, 3 ha-

bitaciones más estudio, 2 baños. 

¡NO DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

130.000€
REF. 3198 Z. CTRA. DE MATA, Piso reforma-
do con ascensor, 110m2,  cocina offi  ce y 
lavadero, 4 hab. 2 dobles,  baño completo 
con ducha, balcón exterior. Comunidad 
reducida. OPORTUNIDAD. 

T

189.000€
REF. 7070 Z. LA LLANTIA, OPORTUNIDAD 
POR ZONA Y METROS. Piso de 4 hab. para 
reformar a su gusto más apartamento de 
1 hab. reformado, muchas posibilidades, 
3 terrazas.   

T

                                         169.000€
REF. 4240 ZONA ROCABLANCA, En EXCLUSIVA para nuestros 
clientes, totalmente reformado con ascensor, salón comedor 
con chimenea, cocina offi  ce diseño moderno y actual, 4 hab. 
(2 dobles), baño completo y aseo, trastero, calefacción.  

T

117.000€
REF. 4463 CERDANYOLA NORTE, Totalmente 
exterior, muy luminoso 2 tzas 15m2 cada 
una, 4 hab. 2 dobles, baño y aseo, cocina 
office con galería anexa, piso con muchas 
posibilidades. OCASIÓN PRECIO.

T

187.000€
REF. 6196 VISTA ALEGRE, Planta baja re-
form., 130m2, actualmente  2 hab.  dobles, 
posibilidad de 2 hab. mas, baño reforma-
do, cocina americana integrada en salón, 
garaje 30m2, jardín con barbacoa 30m2.

T

166.000€
REF. 1413 1ª LINEA DE MAR, Planta baja 
entrada independiente muy bien situada, 
a 2 minutos centro y estación, reformada 
reciente, 2 hab., cocina independiente, 
baño con ducha, a.a frio y calor.

T

157.000€
REF. 2455 Z. JUZGADOS, Piso seminuevo 
en zona bien comunicada y cerca de to-
dos los servicios,  2 hab., baño con ducha, 
salón com., cocina integrada americana 
con electrodomésticos, balcón exterior, 
calefacción central y a.a. OCASIÓN. 

T

EN EXCLUSIVA 
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De 60m², 2 habit, bany complet, cuina semi americana, gran menjador amb 
finestral, calefac., pàrquing incl. Jardí comunitari.  T151219

Havana

170.000€

Pis en exclusiva en zona tranquil·la

Oportunitat!! 2 habit., tssa a nivell 80m², cuina americ., ascensor, parqu. 
cotxe i moto. 1 minut centre i platja. A prop serveis. T151175

Centre

Pis semi nou de 50m²

186.000€

Havana

238.349€

Al costat de la platja, 3 habit, 2 banys, cuina off15m², galeria, saló menj. 
20m² balcó, pati 15m², aa/cc, traster, ascensor, 2 pl. pàrquing. T151109

Dúplex a Mataró de 115m²
3 Hab., bany,  aseo, cuina 30 m², llar de foc, galeria, balco, salo 40 m², llar de 
foc, tsses, calefac, gartage 2 cotxes, traster, jardi 500 m²!!   T250043

Can Vil� dell

340.000€

Torre a Mataró de 140m²

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

500€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

340.000€

600€

55m2 2 1 saló menjador

 T110499  Vista Alegre. Pl. baixa, arm. emp., electrodom., aa//cc. Lum.

650€

T110502 Arenys de Mar.  Pis semi-reform., cocina office, galería. Assolellat.

120m2 4 2 saló menjador balcó

108m2 1 saló menjador

T110471 Centre. Oficina 1a pl. tipus loft, cocina office electrodom., Ideal joves!

3.500€

T202765 Arenys de Mar.  Casa mobl., cuina off,  llar de foc,calefacció, traster. Jardí

530m2 8 4 saló menjador parquing terrassa

550€

T106133 Centre.  Piso semi nou  cuina office, calefacció, ascensor, traster!!   

44m2 1 1 saló menjador

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

600€

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

78m2 1 1 saló menjador

1parq.

726€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

500€

 T302730  Cerdanyola. Local cial., probadors, Ideal per a botiga, comerç.

110m2 1

650€

85m2 1

T302954 Centre.  Local costat Pl. Tereses. A./c., parquet, provadors, magatzem.

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   3 15/5/17   10:03



 

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

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

167.559 €

MATARÓ - Centre R 18671

En exclusiva pels nostres clients! Fantàstic pis 
de 3 hab en comunitat reduïda, amb ascensor.

Quota: 619€/mes

194.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R 18560

Dúplex disseny de 2 hab, menjador amb cuina 
independent, 2 banys complets i terrassa.

Quota: 717€/mes

465.000 €

MATARÓ - Can Vilardell R 41215

Impressionant casa 4 vents en parcel·la de 
800 m2. Unes vistes espectaculars!

Quota: 813€/mes233.000 €

MATARÓ - Eixample R 18480

Fantàstic pis en ubicació perfecta. 3 hab, gran 
saló menjador amb balcó exterior i ascensor.

Quota: 861€/mes

Fantàstic pis en ubicació perfecta. 3 hab, gran 

En exclusiva pels nostres clients! Fantàstic pis 

159.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 18623

Habitatge a 1ª línia de platja, 2 hab, menjador, 
bany de 3 peces. Vistes panoràmiques.

Quota: 614€/mes 180.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18645

Pis acollidor 2 hab, cuina indep, galeria, bany 
complet i menjador amb sortida a balcó.

Quota: 665€/mes

315.000 €

MATARÓ - Centre R 18534

Dúplex  zona centre/marítima, compost de 4 
hab i golfes amb sortida a terrassa particular.

Quota: 1.164€/mes

Dúplex  zona centre/marítima, compost de 4 

198.000 €

MATARÓ - Parc Central R 18670

Pis molt acollidor amb piscina i jardí comunitari. 
3 hab. Pàrquing a la fi nca i traster.

Quota: 732€/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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