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MALA PRAXIS  
La Comissió d'Investigació del cas del Sorrall conclou

que el govern va pecar d'electoralisme el 1999 en
comprometre terrenys que no tenia 
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

MATARÓ - C. Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11  
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

TAN SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

159.000€

PISO TOTALMENTE REFORMAD0
Ref. 12868 ZONA PERAMÀS: Espectacular vivienda totalmente reformada reciente. Con una 
superfi cie de 97m2 construidos. Consta de 3 dormitorios dobles. Salón con balcón a la calle. 
Baño con plato de ducha reformado. Cocina lacada en blanco con galería anexa de 6m2. Edifi cio 
con muy buena presencia y con ascensor. Auténtica oportunidad. El mejor piso de la zona!!

T

205.000€

RECIENTE CONSTRUCCIÓN
Ref. 12828 JTO. CABANELLES: Bonito piso 
perfecto estado, 77m2, salón comedor 22m2, 
balcón. Cocina office. 2 dor. dobles. Baño compl. 
Buenos acabados. Puertas haya. Suelos parquet. 
Ventanas aluminio. Calef. Aire Acondic. Ascensor 
en comunidad reducida. Zona de servicios a un 
paso del casco antigüo de la ciudad. 

T168.000€

¡MEJOR QUE NUEVO!
Ref. 12734 Z/PL.FIVALLER: Bonito piso se-
minuevo pocos años. Ascensor. 68m2+4m2 de 
trastero. Piso esquinero y exterior, muy luminoso. 
Salón comedor 24m2. Cocina de haya, galería. 2 
dorm. Baño completo. Armario empotr habita-
ción principal. Zona Pl. Fivaller, sólo 5 m a la playa. 
Planta baja perfecto estado, mejor que nuevo!!

T

299.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 ZONA NORTE: En zona norte de 
la ciudad, acogedora casa 230m2, 4 dor. (3 do-
bles). Salón comedor chimenea. Cocina refor. 
Garaje 40m2. Varias terrazas, gran jardín so-
leado. Zona residencial. Totalmente reformada 
y las comodidades de una vivienda para una 
familia. OPORTUNIDAD ÚNICA POR PRECIO!!

T

140.000€

BUENA OPORTUNIDAD
Ref. 12680 JUNTO ROCABLANCA: Gran 
piso 90m2, ascensor. Totalmente reforma-
do. 4 habitaciones (2 dobles). Baño compl. 
bañera. Cocina, galería. Salón con balcón y 
vistas. Sol. Puertas cedro. Calefacción. Aire 
Acond. Ventanas de aluminio y mosquite-
ras. Excelente orientación. VISÍTELO!! 

T

248.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO - ZONA MARÍTIMA: Piso 
de 95m2 finca buena imagen y pocos vecinos. As-
censor,  excelente estado interior. 4 hab ( 2 dobles) 
Salón 26m2. Balcón exterior. Cocina office como 
nueva y equipada. Galería posterior. Baño com-
pleto más aseo, Aire acondicionado y calefacción 
eléctrica. Muy bien situado!!

T 380.000€

CASA CENTRO DE ARGENTONA
Ref. 12771 ARGENTONA-NUCLEO URBANO: A 
5 min. centro. Casa 225m2, 20 años. Excelente. 
Garaje 60m2. Vivienda 150m2, porche 15m2 y 
gran jardín 120m2, césped, árboles y piscina. Pl. 
baja:  Garaje 2 coches, cocina-salón verano y jar-
dín. 1ª pl. salón 32m2, cocina 12m2, baño compl y 
1 dor. aux. 2ª pl: 4 hab (3 dobl) y baño completo. 

T

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

194.000€

COMO UNA CASA
Ref. 12838 CERDANYOLA: Z/Mª AUXILIADO-
RA: Excelente oportunidad!! Las cualidades de una 
casa, piso con entrada independiente tipo dúplex. 
Reformado, impecable. Bien distribuido, de 110m2. 
Salón comedor amplio y bien orientado. Terracita a 
nivel 20 m2 + otra terraza superior. 3 dormitorios + 
trastero. En calle de poco tránsito y de casitas unifa-
miliares con poca densidad de vecinos.

T
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l’estima que rebem d’ells. Tinc ganes de dedicar aquest 
text, però, a totes aquestes persones que no tenen cap 
vincle de parentesc amb nosaltres ni cap motiu concret 
per deixar petjada, però que no sabem ben bé perquè, 
marquen un abans i un després en el camí de la vida.

Segur que si hi pensem, a tots ens vindrà al cap algú  
que s’ha convertit en un referent per nosaltres.  He fet 
aquest exercici i m’han vingut al cap persones variades, 
però parlaré d’una professora d’institut que no només 
ensenyava continguts, sinó de la que vam agafar la 
passió per la literatura i la llengua catalana. Una dona 
activa, amb inquietuds, ambició i vocació d’ensenyar. 
Caldrien més professors com ella, persones que de ve-
ritat tenen interès per cuidar dels seus alumnes i per 
fer sortir el seu potencial a la llum. Persones que no 
es limiten a parlar del contingut d’un llibre, sinó que 
ajuden a descobrir a cada alumne qui és i qui vol ser. 
Aquest 'Davant de Tot' és per donar-li les gràcies a ella 
i a tots aquells que alguna vegada han estat un refe-
rent i han fet sentir allò de ‘jo de gran vull ser com tu’.

Opinió: Laia Mulà

 Al llarg de la vida milers de persones es creuen pel 
nostre camí. Mentre que algunes d’elles passen sense 
pena ni glòria o queden oblidades amb rapidesa, altres 
deixen la seva petjada. Tant se val si comparteixen amb 
nosaltres unes hores, uns dies o inclús tota una vida, 
deixen un gra de sorra en la nostra existència. Com diu 
aquella dita castellana de ‘Dime con quién vas y te diré 
quién eres’, som el resultat de la convergència amb totes 
aquestes persones que ens han envoltat durant curts 
o llargs períodes de la vida i que han infl uït d’alguna 
manera en la nostra persona. Aquelles que, sigui per 
bo o dolent, hagin deixat la seva marca.

Dels milers de persones que coneixerem, només ben 
poques deixen una marca que no s’esborra mai perquè 
ens ajuden a descobrir qui som i com volem ser per 
conformar la nostra identitat. Els pares, els germans i la 
família en general, evidentment, són algunes d’aques-
tes persones perquè som qui som gràcies a l’educació i 

Deixant petjada

L’ENQUESTA

Confi es que l'Ajuntament 
pugui guanyar el pols als 
macroprostíbuls?

41,3 % Sí
58,7% No

SERRA LA VELLA

LA PREGUNTA

Què hi voldries al 
Triangle de Molins?

Al Tot ens sumem a la tradició del Serra la Vella i comptarem plegats 
les setmanes que queden fi ns Pasqua retallant cama a cama les set 
potes de la imatge que Mia Puig ha fet per aquest 2018 i que presideix 
la Plaça de la Peixateria, on cada diumenge a la 13h n'hi tallen una.

VOTA L'ENQUESTA A:

SERRA LA VELLA

Davant de tot

Davant de tot 1809.indd   1 21/02/2018   15:39



Et volem ajudar. Per això, si et 
trobes en situació de vulnerabilitat, 
truca’ns al 900 724 900. T’escoltarem 
i t’explicarem què podem fer per 
ajudar-te i quins mecanismes tens 
per fer front a aquesta situació al 
més aviat possible.

www.gasnaturalfenosa.cat

«Som aquí
per escoltar-te

i ajudar-te»
Carolina Tur, Responsable d’Atenció

a la Vulnerabilitat a Gas Natural Fenosa

Tot_Mataro_Vul_tel_(150x228+3).indd   1 14/2/18   13:19
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ESCOLA DIFERENT
El Joan Coromines, exemple d’escolarització 
inclusiva a la ciutat, veu perillar una línia
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Front comú anti-preferents
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 Foto antiga Les portades

La primera Vella Quaresma

En van fer pòsters amb els quals 
repartir per la ciutat per estendre 
i alhora explicar el que acabaria 
per ser una nova tradició: La de la 
Vella Quaresma de Mataró.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Corria el 1979 
quan el Foment 
Mataroní, l'en-
titat que acollia 
un grup de jo-
ves molt variat 
que s'havien 
proposat d'in-
novar, crear i 
recuperar per 
complet les 
festes popu-
lars es va pro-
posar de fer a 
nivell de ciutat 
la tradició de 
representar la 
Quaresma en 
la imatge d'una 
vella xaruga de 
set cames, una 
per setmana.

En aquell primer any es va optar 
per anar al Costumari Català de 
Joan Amades –l'inventari de tota 
mena de tradicions catalanes– i fer 
servir la imatge que hi apareixia. 

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!

Foto antiga 1809.indd   1 21/02/2018   10:56
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Demanen “reparació moral” per la ciutat
La Comissió d'Investigació del Sorrall retreu “una clara responsabilitat política” als 
responsables de signar el primer contracte a pocs mesos de les eleccions municipals

Política: Cugat Comas

 La Comissió Municipal d'Inves-
tigació del Sorrall ja té les seves 
conclusions a punt per ser ratifica-
des pel Ple especial. Aquest òrgan 
encarregat d'investigar l'operació 

per la qual l'Ajuntament va haver 
d'acabar rescabalant econòmi-
cament l'empresa que gestiona 
l'equipament esportiu de la zona 
acaba concloent que hi va haver 
males praxis per la proximitat 
d'eleccions municipals i “el poc 

rigor i coordinació” de l'Ajunta-
ment i assegura que “hi ha una 
responsabilitat política clara i 
una necessitat de reparació mo-
ral a la ciutadania que és qui haurà 
d'afrontar les conseqüències pa-
trimonials”. El redactat és, encara, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Les conclusions de la Comissió asseguren que "el projecte es va 
fer amb poc rigor i coordinació pels organismes administratius 
involucrats" i apunta que "la proximitat de les eleccions va ser 
un factor de precipitació i una de les causes dels problemes" 
en aquest concurs públic: "Que va prevaler l’interès electoral 
per sobre de la responsabilitat política". El mateix document 
apunta que "encara que fos també habitual fer els contractes 
amb poc rigor no podem acceptar-ho com a correcte". La 
Comissió assegura que "no ho comparteix i declara que hi ha 
una responsabilitat política clara i una necessitat de reparació 
moral a la ciutadania que és qui haurà d'afrontar les conse-
qüències patrimonials d’aquestes males praxis".

Una Comissió especial 
amb unes conclusions 
contundents

una proposta d'informe d'una co-
missió que ha presidit el portaveu 
de Ciutadans Juan Carlos Ferrando 
qui retreu la nul·la col·laboració 
de l'exalcalde Joan Antoni Baron 
i l'exregidor Ramon Bassas amb 
aquest grup de treball.

El maig del 2016 l'Ajuntament i 
Nuscamps, l'empresa que gestio-
na el Sorrall van signar l'acord que 
va motivar la investigació que ara 
conclou. En aquell text l'Ajunta-
ment bonificava l'empresa amb qui 
no havia pogut complir el contrac-
te. El valor actual de les compen-
sacions ascendeix a 2.986.953,34 
d'euros i a canvi l'empresa accep-
tava que la concessió es quedi en 
20.363 metres quadrats en lloc dels 
36.680 pactats originàriament.

Proximitat electoral
Això va ser així perquè el 1999 –
amb Manuel Mas d'Alcalde–, me-
sos abans de les eleccions mu-
nicipals, l'Ajuntament va tirar 
endavant la licitació del contrac-
te públic incloent-hi uns terrenys 
que no eren municipals. Els que 
finalment no va poder cedir i va 
haver de pactar per compensar 

La investigació

Juan Carlos Ferrando, 
president del grup  
municipal de Ciutadans, 
ha presidit la Comissió

a l'empresa. L'informe assegura 
que “es van oferir terrenys per a 
projectes dels quals no es tenia 
la propietat, però que preveia 
que s’obtindrien pels excedents 
de l'aprofitament urbanístic” però, 
altrament, que aquesta zona “no 

donava suficient sostre per obtenir 
les cessions obligatòries i gratuïtes 
que feien falta perquè els equipa-
ments es poguessin obtenir. Per 
això és dubtós que mai realment 
es pensés que s’obtindrien aquests 
terrenys restants”.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Per fi, dos instituts-escola públics 
El Departament accedeix a la proposta i el pròxim curs s'estrenarà el format de 3 a 16 
anys a l'Àngela Bransuela i al fins ara Tomàs Viñas

Educació: Cugat Comas

 Mataró tindrà el curs que ve dos 
instituts-escola. Aquesta era una 
antiga reivindicació del Consell 
Escolar Municipal que ha de servir, 

segons el regidor Miquel Àngel 
Vadell “per poder oferir des de la 
pública una línia educativa entre 
els 3 i 16 anys que fi ns ara només 
tenia la concertada”. Tal com es 
demanava ja en els últims anys 

de negociació de la planifi cació, 
Rocafonda i Cerdanyola seran els 
barris on s'estrenarà aquesta mo-
dalitat de centre que ja ha tingut 
èxit en altres municipis. Seran l'Àn-
gela Bransuela i el fi ns ara conegut 

El Tomàs Viñas passarà a ser el Mar Mediterrània amb alumnes entre 3 i 16 anys Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 instituts escola.indd   2 21/02/2018   19:01



com a Tomás Viñas, que adopta-
rà el nom de Mar Mediterrània, 
els dos centres que estrenaran 
la condició d'institut-escola. La 
Generalitat, l'administració com-
petent, ha accedit a aquesta de-
manda en la bona línia de col-
laboració amb l'Ajuntament que 
ja va tenir com a fruit, fa un any, 
l'estrena de l'IES Les Cinc Sénies.

Places d'ESO necessàries
La mutació de les dues escoles 
permeten augmentar l'oferta de 
grups de primer d'ESO així com 
esponjar la resta de centres de 
secundària públics. Vadell expli-
ca que “estem molt satisfets amb 
aquesta notícia, que ha estat tre-
ballada amb els equips directius i 
explicada a les famílies, sabem que 
la majoria d'alumnes seguiran al 
centre i d'aquesta manera també 
actuem sobre una franja d'edat 
que era un dels motius de l'aban-
donament escolar”. L'Ajuntament 
està ultimant els preparatius de les 
actuacions necessàries que hau-
rà de fer a les instal·lacions per 
convertir el Bransuela en institut-
escola i el Tomàs Viñas en el Mar 
Mediterrània. Respecte al canvi de 
nom, el regidor argumenta que ha 
estat consensuat i que “ha de servir 

per reforçar el canvi: “Canviem de 
nom, de model i també busquem 
un efecte positiu com quan l'antic 
Pla d'en Boet va passar a ser Laia 
l'Arquera”.

La feina d'aquests mesos, a més 
d'esperar les dades de la inscrip-
ció, seran de feina conjunta entre 
els equips directius, els consells 
escolars i el servei d'inspecció 

Aconseguits els dos instituts-escola, Vadell vol aprofitar la 
bona sintonia establerta amb Carmina Pinya com a directora 
dels Serveis Terrritorials per seguir avançant en els termes de 
planificació pels propers anys. Preguntat pels pròxims objectius 
esmenta la construcció de l'institut de l'IES Les Cinc Sénies, 
que hauria de ser en un període de tres anys i també l'edifici 
de l'escola Joan Coromines, el solar de la qual –a l'àmbit de 
l'Escorxador– l'Ajuntament estaria en disposició d'entregar a 
la Generalitat en els pròxims mesos.

Pròxims objectius: El Cinc 
Sénies i el Coromines 

del Departament per tal d'afi -
nar els projectes. “Serà un pro-
cés que tindrà elements difi culto-
sos com sempre que hi ha canvis, 
però segur que es farà una molt 
bona feina”, vaticina el responsa-
ble d'Educació de l'Ajuntament. 
Des de Serveis Territorials es valo-
rarà la seva pròpia aposta d'aquí 
a pocs dies.

Daniel Ferrer 

L'Àngela 
Bransuela

ESPECIALISTES EN
OSTEOPATIA PEDIÀTRICA
I SÒL PÈLVIC

• Preparació del part.

• Control dels nadons.

• Trastorns del son.

• Traumatismes.

• Migranyes i mals de cap.

• Alteracions cicle menstrual.

• Posició durant l’embaràs.

• Lesions esportives.

• Dolors musculars.

Osteopatia i Salut
Montserrat Cabré

T. 93 790 61 73    637 509 776 
www.montserratcabre.es ·  ·  

Nous serveis   Nova ubicació
C/ Sant Joaquim, 32 · Mataró

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Política: Laia Mulà

  El Ple Municipal, reunit en sessió 
extraordinària, ha aprovat defi ni-
tivament el Pressupost Municipal 
per al 2018. El pressupost només 
de l’Ajuntament ascendeix a 136 
milions d’euros, un 1,19% més que 
l’aprovat pel 2017. Per altra ban-
da, el pressupost consolidat apro-
vat defi nitivament, el qual inclou 
les empreses públiques PUMSA, 
Mataró Audiovisual, AMSA i Parc 
TecnoCampus Mataró, puja a 178 
milions d’euros, un 7,61% més res-
pecte el de l’any passat. 

Del total pressupostat, cal re-
marcar els més de 350.000 euros 
que l’Ajuntament destinarà a apro-
par-se a l’assoliment dels objectius 
de Mataró 2022.

'Clarament socials'
Es tracta d’uns pressupostos que 
segons l’alcalde de Mataró, David 
Bote, són “clarament socials per-
què destinen recursos a políti-
ques socials i d’habitatge, entre 
altres” i que han rebut el suport de 
Ciutadans i el PP per a facilitar-ne 
l’aprovació defi nitiva. 

A més, cal destacar l’abstenció 

Després de rebre 321 al·legacions, els comptes municipals van ser aprovats 
amb els vots a favor de Ciutadans i el Partit Popular

de CiU, ICV-EUiA i la regidora no 
adscrita, i els vots en contra d’ERC-
MES, VolemMataró, la CUP i PxC.

321 al·legacions
Durant el període d’exposició pú-
blica, el Govern va rebre més de 300 
al·legacions de grups municipals, 
entitats i ciutadans a títol personal. 
D’aquestes, 321 provenien dels 
grups municipals, 188 de les quals 

136 milions d’euros pels pressupostos de 2018

El Ple Municipal especial que va aprovar el pressupost del 2018 Daniel Ferrer 

van rebre una resposta afi rmativa 
total o parcial.

7

A més dels vots favo-
rables, els comptes van 
rebre les abstencions de 
CiU, ICV-EUiA i la no 
adscrita, 7 en total

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

Inicialment un total de 750.000 euros estaven destinats a l’ade-
quació de l’edifici situat a la plaça de la Muralla, el qual havia 
d’acollir l’actual Biblioteca Popular de la Fundació Iluro. Així 
doncs, els 750.000 euros es redistribuiran en diversos projec-
tes: 250.000 euros augmentaran la partida per a actuacions en 
equipaments educatius, 150.000 euros més per a equipaments 
administratius, 100.000 euros per a l’elaboració d’estudis sobre 
la viabilitat de la biblioteca prevista per al Triangle de Cirera, 
112.000 euros per al Pla de Mobilitat, 80.000 per a actuacions de 
promoció de ciutat que requereixin actuacions a la via pública, 
50.000 per a l’adquisició d’habitatges mitjançant el tanteig i 
retracte, 6.000 euros per a la 2a planta del projecte museístic de 
Can Marfà i 2.000 per a fer un canal d’aigües obertes a la platja.

La partida de la biblioteca Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Rda. O’Donnell, 86 · Mataró

De dilluns a divendres de 10 a 13:30h i de 16 a 20h.
Dissabtes de 10:30 a 13h
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núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018

D’ençà que amb inspiració anglesa 
tots plegats vam assumir ‘vintage’ 
com a paraula nostrada que la se-
gona mà va perdre definitivament 
l’estigma que tenia. Per sort. Avui 
en dia la segona mà és l’opció eco-
nòmica i única, la finestra d’opor-
tunitat per poder comprar quasi 
de tot. On hi ha un sector, hi ha 
segona mà.  

Si una dècada enrere associàvem 
"segona mà" als cotxes i hi havia 
qui encara arrufava el nas des-
confiant de les prestacions d'un 
producte per no ser nou de trinca, 
avui en dia trobem un mercat es-
pecialitzat, que sintonitza amb el 
consumidor bàsicament pel preu.

El preu més convincent
I és normal que així sigui. L'etiqueta 
de segona mà s'associa a opor-
tunitat, a ocasió. Des de moda a 
electrodomèstics, passant per ma-
terials de tot tipus, tot allò que ne-
cessitem i que es troba en bones 
condicions tot i no ser nou ens 
interessa. O no?

És en comerços 
especialitzats on 
sempre ens donaran 
la màxima garantia
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Especial

segona mà

MOC Mobles d'Ocasió va arribar a Mataró l'any 2012 
però és una empresa amb més de 15 anys d'experi-
ència al mercat de compra i venda de mobles de se-
gona mà, amb la finalitat d'arribar al client de menor 
poder adquisitiu, amb preus en productes de primera 
necessitat i bona qualitat a baix cost.

Treballen dia a dia en el servei al client, satisfent 
tant als nostres compradors com també als nostres 
proveïdors. Amb una forma de treball transparent, 
seriosa i responsable.

Què compren?
El seu departament de com-
pra taxa i compra tot article 
que es trobi en bon estat i 
que sigui vendible. 

Hi trobarem, per exemple: 
Habitacions completes, 
menjadors, sofàs, tau-
les, cadires, electrodo-
mèstics, llums, decoració, 
quadres, antiguitats, mobiliari d'oficina 
i de negoci, música i pel·lícules, discos de vinil, tele-
visions i ràdios, bicicletes, màquines d'exercicis, etc.

MOC: COMPRA I VENDA

AL MILLOR PREU

Treballen de forma seriosa, transparent i responsable

VENDA
en

ATENTS A:
A MOC trobaràs matalassos i 
somiers nous a preus Outlet.
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Treballen de forma seriosa, transparent i responsable

VENDA

comprant i reciclant
a la vegada

TAMBÉ ONLINE
Un altre gran avantatge és 
l'aparició de botigues online
de segona mà, ja que ens brinden 
la possibilitat de comprar des 
de casa tranquil·lament.

No és l'aspecte més rellevant, segurament la gran
majoria no ho tenen present, però incentivant el mer-
cat de segona mà també fem una opció de consciència,
una aposta pel reciclatge. Un favor ambiental.

No hem d'oblidar, que cal donar una segona vida i
oportunitat a tots els nostres productes usats. En
comprar productes de segona mà estem reciclant,
la qual cosa afavoreix al medi ambient. En un moment
d'afectació ambiental derivada de la indústria, donar 
més llarga vida als productes és una opció sensata 
i necessària.

D'aquesta manera el producte vell es compra igual 
que l'última tendència.

De segona mà és 
millor per la 

butxaca i el medi ambient
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Especial

segona mà

El regifting –o vendre al mercat de segona mà regals 
"no desitjats"– és una tendència a l'alça a Espanya 
que creix any rere any. Vibbo, la plataforma de com-
pravenda abans coneguda com segundamano.es, ha 
anunciat els resultats de l'estudi anual sobre Regals 
de Nadal realitzat als seus usuaris en el qual es posa 
en valor l'increment d'aquesta pràctica a Espanya. 
Entre els resultats, destaca la predisposició del 85% 
dels enquestats de vendre aquells regals que no els 
agradin aquest Nadal, mentre que gairebé el 50% 
afirma ja haver-ho fet alguna vegada a través d'in-
ternet. El que suposa un 15% més que l'any passat.

Segons es demostra en l'estudi realitzat per Vibbo, 
durant aquestes dates quatre de cada deu persones 
rep algun regal que no vol quedar-se. Segons Magalí 
Rei, directora de Màrqueting de Vibbo, "actualment 

estan sorgint noves formes de 
consum basades en la perso-
nalització i la immediatesa. 

Aquesta tendència atorga 
molt potencial a les plata-
formes digitals especialit-
zades en segona mà, ja 
que permeten als con-
sumidors treure partit 
a aquests objectes que 
han rebut o fins i tot que han com-
prat però que ja no els serveixen. En aquest 
sentit és predictible que continuïn augmentant ten-
dències com el regifting, especialment en Nadal, ja 
que representa l'alternativa més fàcil per a aquells 
productes que no volem".

el reGifting, o com vendre

els regals que no vols

Regals no desitjats de les passades festes poden tenir nova vida comercial

VENDA
en
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Especial

segona mà

carinyo: i si moblem casa
nostra a l'estil vintage?

BUSCA EL TEU ESTIL
En estils antics podem trobar de 
tot: taules, llits, prestatge-
ries, sofàs o fins i tot alguns 
accessoris. 

A Mataró hi ha diferents es-
tabliments especialitzats en 
compra i venda de mobles usats.

Si t'agrada queixar-te del preu que val moblar casa 
teva és perquè vols. Els mobles de segona mà són 
una alternativa econòmica i molt vàlida. Un moble 
antic és barat, està net i pot ser més bonic que els 
nous. Augmenta cada dia l'oferta de mobles de se-
gona mà i en perfecte estat.

Dins la moda vintage, també destaca el donar una 
segona vida i un segon ús a un moble històric. Per 
exemple els tocadors antics, que ara poca gent uti-
litza, poden canviar de personalitat amb una mica de 
pintura i ser una prestatgeria retro que fem servir. 
Les vetustes taules de menjador, per exemple, les po-
dem combinar a casa amb altres elements moderns.

I el moble del tocadiscos? I la llitera dels nens que ja 
no viuen amb nosaltres? I tot aquell estudi que està 
impecable després d'anys d'aguantar llibres? Deixa't 
seduir pel mobiliari de segona mà!

Com si d'un valor 
es tractés, el 
mobiliari antic 
pot "tornar a pujar"
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Maresme Ocasió 2013 S.L. és la teva botiga d'arti-
cles de segona mà. Hi pots trobar tot tipus de pro-
ductes d'ocasió a preus absolutament imbatibles. 
Especialitzats en construcció i indústria, des d'auto-
mòbils fins a eines passant per ferreteria, objectes 
de liquidacions, subhastes o hostaleria. I molt més.

Compra i venda
Si vols comprar o vendre el que ja no necessites no 
dubtis de visitar-los. Amb una molt bona atenció al 
client estaran encantats d'atendre't. 

la teva botiga de confianca

en articles d'ocasió

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Política: Cugat Comas

  Quatre mesos després de la se-
paració els dos cònjuges queden 
per parlar de la separació. Aquesta 
és l'escena quotidiana a la que es 
pot equiparar el pacte que la set-
mana passada van signar els grups 
municipals del PSC i CiU a Mataró. 
La metàfora, de fet, la va fer servir 
el mateix Quim Fernàndez, porta-
veu dels convergents, en un dinar 
amb la premsa: “Els matrimonis se 
separen bé o malament i nosaltres 
ara hem buscat una separació cor-
recta i responsable amb la ciutat, 
que permeti que tot allò que s'ha 
desviat en aquest temps torni al seu 
lloc”, va dir. Així doncs des de fora 
del govern CiU intentarà acabar el 
mandat fent valer el contingut del 
Pacte de Mandat que havia signat 
com a sòcia del PSC. I la parella es 
reunirà mensualment, per fer se-
guiment del compliment del nou 
acord signat.

Convergència jugarà, doncs, un 
doble paper en l'any i mig que 
queda de mandat. No escatima 
crítiques a un PSC que, asseguren, 
“encara no s'ha adonat que està 
en absoluta minoria i que no pot 

Convergents i socialistes mataronins es reuniran mensualment 
per fer seguiment de l'acció de govern

amb tot i ha fet una organització 
caòtica” però alhora es posicionen 
com una crossa de la governabilitat 
en tot allò que vagi en la línia del 
pactat després de les municipals. I 
posen l'accent en diferents aspec-
tes corresponents a les carteres 
que ostentaven els cinc regidors 
del grup municipal en un intent 
de rendibilitzar l'acció de govern.

CiU i el PSC signen una 'separació correcta' 
per mantenir el Pla de Mandat

La roda de premsa en la que CiU va anunciar que marxava del govern Daniel Ferrer 

El mateix Fernàndez reconeixia 
que li sap greu tancar el seu peri-
ple polític a l'oposició veient com 
la ciutat incideix en apostes que 
els seus regidors havien engegat.

Al mateix temps, els regidors 
de CiU es queixen de la incompa-
reixença dels regidors socialistes 
en comissions informatives del 
seu àmbit.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

De tots els temes que CiU vol singularitzar en el seguiment 
de l'acció de govern destaca l'estudi i planificació de l'illa de 
Can Cruzate. Un cop descartat el trasllat de la biblioteca de la 
Fundació Iluro a Can Xammar, CiU vota per buscar una aliança 
amb l'entitat i en "projectar el futur" d'aquesta parcel·la entre 
les places de l'Ajuntament i Gran, al bell mig del Centre. CiU 
advoca per "ser ambiciosos per intentar desencallar aquest 
tema" i per "una entesa 'win-win' entre públic i privat". La 
biblioteca, una potenciació de les restes arqueològiques, pos-
sible part residencial, un altre equipament o serveis lligats a 
la Plaça Gran serien possibles usos d'un terreny que encara 
no és íntegrament municipal i en el que caldrà una operació 
urbanística de gran abast.

Volen la biblioteca a Can Cruzate

Daniel Ferrer 

Ciutat
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 La Marató de TV3 i Catalunya 
Ràdio d'aquest any estarà dedica-
da aquest any al càncer i destinarà 
la recaptació a l'esforç divulgatiu 
i impulsor de la recerca biomèdi-
ca a la malaltia, que representa la 
primera causa de mort entre els 
homes i la segona entre les dones. 

A més, la taxa d'incidència del 
càncer és molt alta entre la pobla-
ció, ja que es calcula que al llarg de 
la seva vida, afectarà un de cada 
dos homes i una de cada tres do-
nes. Els casos d'aquesta malaltia 
creixeran fi ns al 2025 per l'enve-
lliment de la població, tot i que 
es preveuen que la incidència es 
redueixi posteriorment gràcies a 
les campanyes d'educació en salut, 
ja que segons els experts, el 40% 
dels casos es podrien prevenir amb 
uns hàbits de vida saludables, com 
fer exercici, seguir una dieta equi-
librada, controlar el pes, limitar el 
consum d’alcohol i abstenir-se de 
fumar, entre d’altres.

Des de 1992, La Marató ha recap-
tat més de 170 milions d’euros i ha 
fi nançat 794 projectes de recerca 
que han implicat 7.300 investiga-
dors. És una de les principals fonts 
impulsores de la recerca biomèdica 
a Catalunya. | Red

És la primera causa de 
mort entre homes i segona 
entre dones

La Marató d'aquest 
any estarà dedicada 
al càncer

Gran cita solidària  Arxiu 
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Si sou servits: Francesc Murgades

 No està essent un hivern fà-
cil. Sobretot pels termòmetres 
encongits amb què ens ha to-
cat conviure. Per sort, a la cui-
na, seguim tenint l’ajut del plat 
més antic del món després del 
rostit. La sopa.

Però no deixa de ser curiós 
que, coincidint amb la sortida 
massiva al mercat dels plats 
precuinats d’una de les seves 
variants, la crema, altres mo-
dalitats hagin quedat relega-
des al silenci i, qui sap, potser a 
l’oblit. Perquè, quant temps fa 
que no sentim a parlar de sopa 
escaldada? Aquelles llesques 
fi nes de pa mig sec disposades 
en un plat fondo i pel damunt 
de les quals s’abocava l’aigua 
bullent on havien infusionat 
durant una estona, uns brots 
de farigola fresca o seca, i que, 
rematada amb un raig d’oli més 
o menys generós, venia a taula 
immediatament per evitar el 
refredament ràpid.

Com la sopa d'all
Ara, totes les nostres sopes –
sobretot les que comprem pre-
parades, envasades i batejades 
com cremes– són com les so-
pes d’all de la nostra infante-
sa. Aquelles que fregien uns 
quants grans d’all pelats (calia 
donar-hi gust d’alguna manera) 
abans d’afegir-los aigua i pa sec 

Naturalment, 
sopes!

trencat a trossos, i ho deixaven bu-
llir una estona abans de passar-hi 
l’enganyamarits per desfer el pa 
i donar al preparat una textura 
més espessa que, a més, retenia 
l’escalfor de forma més efectiva. 
Sovint, si badaves, fent un tel a la 
superfície que a alguns ens costa-
va empassar.

L’evolució d’aquelles sopes d’all 
estava cantada. Quan els cuiners 
dels poderosos esgoten la seva in-
ventiva, fan seu el concepte i, po-
sant a coure verdures en comptes 
de pa i aplicant altres sofi stica-
cions com substituir l’oli per la 

mantega –no endebades aquest 
procés té lloc a França– inventen 
les cremes de verdures amb les 
que solen començar molts àpats.

Aquelles cremes són les que ara 
tornen als nostres menús quoti-
dians un cop oblidades les sopes 
de pasta –una altra variant– cuita 
en brou amb les quals ens hem fet 
passar el fred durant molts anys. 

Però curiosament, amb l’intent 
reiterat de fer-nos creure que són 
sopes –perdó, cremes– casolanes 
com les que, diuen, feia la nos-
tra àvia.  

taulataulaA taulataulataula
Naturalment, 

taula
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Comença una nova etapa amb 
nou local al carrer Sant Francesc 
d’Assís el qual conté l’espai de 
degustació 'Pecats'

Els germans Tubau han començat una nova etapa 
dins el món de la xarcuteria tradicional amb l’ober-
tura de l’establiment Tubau Xarcuters al carrer Sant 
Francesc d’Assís, número 12. Tenen clar que aquest 
és un espai per als embotits i altres productes de la 
més alta qualitat i tots ells de proximitat. Amb el 
tracte càlid i proper que els caracteritza, comencen 
aquest projecte engrescador que vol mantenir l’es-
sència de la xarcuteria de tota la vida.

Formatges de llet crua, artesans o d’afi nador, així 
com pernil, embotits ibèrics, pizzes artesanes i men-
jar precuinat per emportar són alguns dels aliments 
que es poden comprar a Tubau Xarcuteria. A més, 
ofereixen servei de càtering per gaudir de safates 
d’embotits i formatges personalitzades al gust del 

client per als esdeveniments més especials. El més 
important és que el client se senti ben atès i és per això 
que opten per oferir un tracte proper i personalitzat.

La degustació més selecta
Els amants dels embotits de qualitat i de proximitat 
tenen una cita a la nova zona de degustació de Tubau 
Xarcuters, l’anomenat espai Pecats que hereta el nom 
del seu anterior establiment. Es tracta d’una zona al 
nou local del carrer Francesc d’Assís exclusivament 
destinada a la degustació de diversos productes: as-
sortits de formatges i embotits de primera qualitat, 
torrades i entrepans, tots ells acompanyats d’una 
copa de cava, de vi o de cervesa artesana. A més, 
els que vulguin esmorzar, també podran gaudir del 
servei de cafeteria habilitat a l’espai Pecats. Un racó 
agradable i càlid on gaudir d’un moment especial 
que està disponible durant tot el dia: l’opció ideal 
pels que vulguin esmorzar, fer un vermut, berenar o 
prendre alguna cosa al vespre en un espai acollidor. 

Qualitat i bon tracte a Tubau Xarcuters
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mireiarm91

davantalderas

toni_guisado_portillo

jenncasado

guanya
el premi de
la burguesa

guanya
el premi de
pizza a punt

guanya
el premi de
tubAu xarcuters

guanya
el premi de
taller de pizzes

"Bunyols de vent. Quaresma"

"Dia de gratinar uns macarrons"

"Hora de un buen café con 
buena compañía"

"Els diumenges, menjar bé i bo"

CONCURS

#totataula

Esmorzar o berenar per a 
2  persones a Petits Delices.
Carrer Nou, 50- Mataró.

Menú de nit per a 2 persones 
a PortoBello. 
Port de Mataró, s/n  (Mataró).

Menú per a 2 persones
a Pati Guanyabens.
Carrer de Barcelona 33 (Mataró).

Menú especial per a 2 
persones a Pizza a punt.
Camí de la Geganta, 65 
(Mataró).

Aquesta setmana tenim quatre premis més!

P articipar-hi és molt fàcil: només cal 
penjar fotos dels teus plats –fetes per tu, 

d'un restaurant, d'on vulguis– a instagram i 
etiquetar-les amb:

AA taula
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Cous-cous

amb verdura

 i pollastre

INGREDIENTS:
Les quantitats dels ingredients variaran segons la quantitat de 
comensals (aquests són per a 2-3 persones). El que s’ha de tenir 
en compte és que heu de posar la mateixa quantitat d’aigua que 
de cous-cous, en aquest cas, un got de cada.

• 1 got de cous cous 
• Pollastre trossejat 
• 2 carbassons 
• 1 albergínia 
• 2 tomàquets 
• 1 got d'aigua
• Mantega

PREPARACIÓ:
1. Agafem un pot i li afegim l’aigua, amb un polsim de sal i un 

rajolí d’oli d’oliva.
2. Quan l’aigua arrenqui el bull, afegirem el cous-cous i apaga-

rem el foc. Remenem i deixem reposar uns 3 minuts.
3. Tornem a encendre el foc (al mínim) i afegim la mantega, 

i amb l’ajuda d’una forquilla anem remenant el cous cous 
amb la mantega uns 2-3 minuts.

4. El reservem i anem a fer la resta.
5. Tallem totes les verdures i el pollastre a daus.
6. A una paella amb oli courem primer el pollastre. Quan esti-

gui rosset el reservem.
7. A la mateixa paella, afegim el carbassó i l’albergínia i quan 

estiguin rossos, afegirem el tomàquet i deixarem que cogui 
a poc foc.

8. Quan veiem que gairebé tenim les verdures cuites, afegim el 
pollastre i acabem de coure.

9. Barregem el cous-cous que teníem reservat amb les 
verdures i el pollastre i ja el podem servir.

TEMPS:

20"

DIFICULTAT:

Fàcil

recepta de: cuinaresfacil.wordpress.com

LA RECEPTA
QUE NO FALLAQUE NO FALLA

lFoodie és una aplicació de 
càmera de fotos, centrada es-
pecialment a oferir els millors 
fi ltres per fotografi ar menjar. 
Al cap i a la fi , fer fotos de 
menjar és un dels passatemps 
preferits de molts usuaris.

L'aplicació compta amb més 
de vint fi ltres diferents espe-
cialment dissenyats per fer 
fotos amb les que el nostre 
menjar encara ens vingui més 
de gust!

App per fer
fotos..
foodie

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

24 

de febrer

0.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Entrada: 8 euros.  

COLDDAY,
EL TRIBUT MÉS INTERNACIONAL

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Sons of Med
Divendres 23 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert amb el disc debut 
"Echoes", amb infl uències de rock 
clàssic i blues. 

'The Gramophone All Stars 
Big Band'
Divendres 23 febrer / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Plaça Nova, 
14. Argentona) / Anticipada: 13€. 
Taquilla: 17€.   
Presenten el nou disc "Maraca 
Soul", sempre en el punt de tro-
bada entre el soul, el jazz i el funk 
amb els ritmes jamaicans. 

The Perfect Fool
Dissabte 24 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Banda barcelonina de pop-rock, no-
minada als premis Enderrock 2018.  

Mr. Sixty
Dissabte 24 febrer / 22.30h / 
Mirinda Lounge (Pl. Can Xammar, 
s/n. Mataró) / Preu: 8-10€.
Concert Old School Rocking Blues.

Xics'n'roll: Momo
Diumenge 25 febrer / 12h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ De 3 a 18 anys: 8-10€. +18 anys: 
10-12€. Pack familiar: 25-30€.
Concert familiar, tribut a la mítica 
banda de rock, Queen. Show ple de 
llum, color i rock.

Roberta Medley
Diumenge 25 febrer / 19h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
La banda presenta el seu 1r disc 
"Upside down Jirafas & patines".     

'Venim del Nord, venim del 
Sud...'
Diumenge 25 febrer / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 15-17€.
Concert a càrrec de l'Orquestra de 
Cambra Terrassa 48. XVI Cicle de 
Concerts Simfònics.

Anita Zengeza
Dijous 1 març / 21h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€. 
Membres comunitat: 8€.
Cicle de Músiques Tranquil·les. 

Guia cultural

La banda Coldday ens pro-
posa un concert tribut 

a la popular formació mu-
sical britànica Coldplay a la 
Sala Privat de Mataró. La 
cita serà aquest dissabte, i 
el concert repassarà els grans 
èxits de Coldplay des 
dels seus inicis l’any 
1996 fi ns a l’actu-
alitat, un reperto-
ri de gran qualitat 
musical per a tots 
els amants de la 
bona música.
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Concert fusió de sons i colors 
amb la cantant i compositora de 
Zimbàbue resident a Barcelona.

TEATRE I DANSA // 

Festival de dansa 'Día de 
Andalucía'
Diumenge 25 febrer / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 4€.
Recorregut per les tradicions cultu-
rals i religioses d'Andalusia, a tra-
vés de la dansa i videoprojeccions. 
Actuació dels grups de ball de la 
Casa de Andalucía i de l'Escola de 
Ball Susana Salvador.

'Cyrano de Bergerac'
Diumenge 25 febrer / 18h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Entrada: 7€.
D'Edmond Rostand, a càrrec del 
Grup de Teatre del CCR de Pineda 
de Mar. 46è Concurs de Teatre 
Amateur Premi Vila Arenys de Mar.

'Puig i Cadafalch, un croquis'
Diumenge 25 febrer / 18.30h / 
Centre Moral (Rambla Francesc 
Macià, 57. Arenys de Munt) / Preu: 
16€. Menors 25 anys: 8€.
L’actor Sergi Mateu es posa a la pell 
de l'arquitecte i polític, en un espec-
tacle escrit i dirigit per Marc Rosich.

Ballet: 'Romeu i Julieta'
Dimarts 27 febrer / 19.45h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
15€. Taquilla: 17€. 
Retransmissió en directe des del 
Gran Teatre del Liceu, del ballet de 
dansa clàssica de Serguei Prokófi ev. 

Ballet: 'El conte d'hivern'
Dimecres 28 febrer / 20.15h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) 
/ 16-18€. Teatre Principal (c. Església, 
45-47. Arenys de Mar) / 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres del ballet 
basat en l'obra de Shakespeare.

TEATRE /

'Bojos del bisturí'
Dissabte 24 febrer / 21.30h / El Casal 
de Llavaneres (Avda. Catalunya, 
56. Sant Andreu de Llavaneres) / 
Taquilla inversa. 
Comèdia de Ray Cooney. Un espec-
tacle de la companyia de Teatre 
Inestable, direcció Minerva López. 

 MÚSICA /

Canta Gran! Benvinguts al 
Cabaret!
Dissabte 24 febrer / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Concert de music-hall amb prop 
de vuitanta cantaires, Mone (solis-
ta) i Laia Molins (ballarina claqué).
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FESTIVAL /

Festival Diversita't
Diumenge 25 febrer / 18.30h 
/ Casal L'Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró) / Taquilla inversa
Poemes, contes, cançons i dan-
ses d’arrel i d’arreu, per posar en 
escena la diversitat lingüística i 
cultural de la nostra ciutat. 

La petita hora del conte
Dimecres 28 febrer / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
"La lluna a la fi nestra", especta-
cle de contes, llums i ombres per 
a infants entre 0 i 4 anys, a càrrec 
de Sherezade Bardají. 

Buc de contes: 'Una nova terra'
Dimecres 28 febrer / 17:30h / Buc 
de llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte de Francesc 
Candel i Cesc.

FESTES I FIRES //

Serra la Vella
Diumenge 25 febrer / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la segona pota de la Vella 
Quaresma. Grans i petits cantaran 
durant set setmanes la tradicional 
tonada. Organitza: Confraria de les 
Set Setmanes. 

XERRADES I LLIBRES /

Talking about...
Divendres 23 febrer / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en anglès "Death 
by lanscape", de Margaret Atwood.

Vermut literari amb Carles 
Molins i Sabaté
Dissabte 24 febrer / 12h / L'Altre 
(c. d'en Xammar, 6. Mataró)
Xerrada amb el propietari de l'im-
premta Insòlit, dissenyador i es-
criptor. Organitza: Planeta Lletra. 

Conferència: 'Cartografi a del 
populismo'
Dissabte 24 febrer / 18h / Ateneu 
Montse Mompart (Passatge 
Baldomer Vila, 13. Mataró)
A càrrec d'Antonio Gómez Vilar 
(professor UB, UdG i UNED), 
dins del cicle 'Ideas y debates 
contemporáneos'. 

'Catolicisme i cristianismes a 
Catalunya en un món en crisi' 
Dilluns 26 febrer / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Mons. 
Jaume González-Agàpito, Delegat 
Diocesà d’Ecumenisme i Relacions 
Interreligioses de l’Arquebisbat 
de Barcelona. Organitza: Estudis 
Socials Cristianisme s. XXI.

'Índia del Sud, dinasties i cul-
tures ancestrals'
Dimarts 27 febrer / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "La ruta de 
les espècies", a càrrec d'Àngel 
Morillas, historiador i coordina-
dor del patrimoni de la UNESCO.

'Educació: dèfi cits, reptes i 
respostes' 
Dimarts 27 febrer / 18h / Sala 
Josep Ma Galbany (c. Sant Roc, 
2-6. Vilassar de Mar)
Conferència a càrrec de Joan 
Manuel del Pozo, doctor en fi lo-
sofi a per la UB. Aula d'Extensió 
Universitària Vilassar de Mar. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 23 febrer / 18h: El conte 
de la rotllana: "En Santi a la Biblio", 
de la Fundació El Maresme.
Dimecres 28 febrer / 17.30h: Art 
Time: "La Frida" de Jonah Winter, 
amb il·lustracions d’Ana Juan.
Dijous 1 març / 17.30h: Els dijous 
a la biblio... en anglès: "A taste 
of the moon", by Michael Grejnie.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(pl. Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 23 febrer / 18h: Tallers 
a la Biblio: 'Decoració amb lletres', 
per a nens/es de 7 a 10 anys. 
Dissabte 24 febrer / 11h: 
"Benvingudes familiars" visita 
adreçada a conèixer la biblioteca. 
Dimarts 27 febrer / 17.30h: L'Hora 
del Conte: "El melic de l’Herbert", 
de Valérie D’Heur.  

Ciència en família
Diumenge 25 febrer / 11h / Can 
Fugarolas (c. Toló, 8. Mataró) / 3€.
"El so de la música", un taller per 
explorar la multitud d’instruments 
musicals creats per cultures d’arreu 
del món. Organitza: LAC.

Observació de constel·lacions
Diumenge 25 febrer / 19.30h / 
Can Boet (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens/es de 5 
a 12 anys. De la mà del Grup Cosmos 
i el planetari d'Inés Dibarboure.

FAMILIAR /

'Teatre de funàmbuls'
Diumenge 25 febrer / 18h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 6€.
La companyia Circ Xic presenta 
aquest espectacle de circ còmic. 
Com una peça musical, amb prin-
cipi, emoció, tensió, força i fi nal.
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LLIBRE GEGANT /

El Petit Llibre Gegant de les 
Biblioteques de Mataró
Divendres 23 febrer / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Els il·lustradors/es del llibre ge-
gant estaran a biblioteca per di-
buixar tots aquells contes i poesies 
que els nens i nenes portin fets.

TALLERS I CURSOS // 

Taller DIY: 'Autoreparacions 
domèstiques: fusteria bàsica'  
Dissabte 24 febrer / De 10 a 12h 
/ Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15. Parc Central, Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
Josep Ontañón combina la teoria i 
la pràctica necessàries per fer-vos 
perdre la por a l'autosufi ciència 
en la fusteria domèstica. 

'El monotip. Entre la pintura 
i el gravat'
Dissabte 24 febrer / De 10 a 14h / 
Taller Gravat (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu: 
35€.
Taller d'iniciació a aquest mètode 
additiu i sostractiu.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 24 febrer / 17.30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més sig-
nifi catius del modernisme mata-
roní, en una síntesi històrica de 
l’època i amb referències biogrà-
fi ques dels principals arquitectes 
del moment.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Seminari 'Tempus Fugit'
Dimarts 27 febrer / De 19.30 a 
21h / Sala d’Actes Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró): 'El temps 
no és el que sembla': conferència 
d'Eduard Salvador, de la Facultat 
de Física de la UB. Dins del semi-
nari "Tempus Fugit".
Divendres 2 març / De 19 a 21h / 
Observatori Cosmos (C. Bonaire, 
25, àtic. Mataró): "Mirant en el 
temps", Observació astronòmica 
dirigida per Diego Rodríguez.

'Matemàtiques per entendre 
el món… i millorar-lo!'
Dijous 1 març / 19h / Ateneu de 
la Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró)
Conferència  a càrrec de Xavier 
Vilella. Organitza: Ass. Professors 
i Mestres de Matemàtiques.

SOLIDARITAT //

III Cursa Familiar per la vida
Diumenge 25 febrer / 11:30h 
/ Sortida: Passeig Marítim - 
Restaurant Marina (Mataró) / 
Donatiu inscripció: 2€.
Activitat esportiva solidària,  amb 
una cursa per a adults de 5km i 
una cursa infantil de 0.5km. 

'Sembrant Oportunitats'
Dilluns 26 febrer / 19h / Les 
Esmandies casal de barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Tancament del projecte solidari  
per l'educació i promoció  de les 
dones a Burkina Faso, de l'ONG Vols.

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 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

EMERGÈNCIES 112

 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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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'Homenatge al meu germà'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins a l'11 de març.
Obra recent de l'artista Isabel Sabé.

'Espatulades de color'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 2 de març. 
Pintures a l'oli de Maria F. Cortés.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 25 de febrer:  
• 'Manuel Cusachs. El pas del temps 
(1947-2017)': dibuixos, pintures i 
escultures.
Fins al 9 de març. Visita guiada: 
dissabte 24 a les 18.30h i diumen-
ge 25 de febrer a les 12h. 
• "Experiències matemàtiques. 
Prohibit no tocar". 

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre.  
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

Pep Sivilla
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 28 de febrer. 
Exposició de dibuixos i pintures.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 12 al 24 de febrer: 
• Les llengües dels catalans. Les 
llengües de Mataró.
Fins al 26 de febrer: 
• 4t Concurs de Cartells de 
Carnestoltes de Mataró.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018.  
Visió interdisciplinària de l'obra 
de Puig i Cadafalch.

'Joan Gelabert o Dalí Júnior. 
La pintura del futur'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 4 de març.   
Pintures i collages de l'artista 
mataroní.

'Mostra dels Llibres Gegants 
de Contes de Mataró'
Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
/ Fins al 28 de febrer.
Mostra de les diverses edicions. 

'Variacions'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al  25 de febrer.
Exposició d'olis recents de l'artista 
Tomàs Safont-Tria.

49è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Fins al 14 de març.
Tercer i quart lliurament del con-
curs fotogràfi c, de temàtica lliure.

'La creació i el gravat'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 4 
de març.
De l'artista José Luís Lázaro Ferré.

Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950 - 1987)
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 8 d'abril.
Exposició dedicada a l'artista català.

'Els mitjons Molfort's i la pu-
blicitat racional'
Can Marfà Museu Gènere de Punt 
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró) 
/ Fins al 17 de juny.
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927. 

INAUGURACIÓ /

'0=|'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
24 de febrer a les 19.30h. Fins al 
22 de març. 
L'artista Marta Juvanteny investi-
ga els límits entre l’art, la ciència 
i la tecnologia.

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró
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Sinceritat / 
Espontaneïtat / Veracitat

ESPONTANEÏTAT és una re-
acció bonica en els infants i a 
vegades en les persones grans. 
Dependrà del moment i del lloc.

La persona es manifesta tal 
qual és. Molt important en certs 
llocs. No diguem en el món de la 
parella. Però no s'ha d'oblidar que 
l'espontaneïtat és manifestació 
de no tenir control. Tal com raja, 
com es diu en català: Pel broc 
gros. A vegades va bé, però no 
sempre. I l'espontaneïtat cal no 
confondre-la amb la Sinceritat.

SINCERITAT és l'espontane-
ïtat controlada amb seny. Dic 
allò que haig de dir a la persona 
adequada, al moment oportú i 
quan un creu que ho ha de dir. 
És a dir, pots deixar de comuni-
car-ho i, si ho comuniques, es 
fa amb delicadesa. Perquè ser 
sincer no vol dir que l'altra no li 
dolgui i no es pot evitar: Que es 
rasqui, com es diu popularment.

VERACITAT, demana ser una 
persona amb seny. A vegades 
és més dur dir la veritat per la 
persona que ho ha de dir que la 
persona que ho ha d'escoltar. I 
més avui, a la nostra societat que 
la mentida és moneda corrent i 
normal, dir mitges veritats és la 
forma de no quedar malament. 
O la postveritat: Una mentida 
repetida acaba convertint-se en 
una veritat. Fatal.

Per aquestes tres emocions cal 
tenir un cap, un cor i una cons-
ciència clara. La convivència de-
mana ser clars, però alhora deli-
cats. I corregir en privat, i lloar 
en públic.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

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: Mandales de paper. 
Sevillanes. Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (di-
lluns 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 (interessades contactar). 
• Necessitem voluntaris per donar 
classes d'informàtica a gent gran. 

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 
Labors, Marqueteria, Pintura, 
Modisteria. • Arts Escèniques: Cant 
Coral,  Play-back, Teatre, Poesia. 
• Cursos de formació: Tallers per 
exercitar la memoria, Català i 
Història de Catalunya, Literatura, 
Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€) i diumenge 
menú especial. 

ACTIVITATS //

'La pèrdua i els processos de 
dol'
Dimarts 27 febrer / 18h / Casal de 
la gent gran de La Llàntia (c. Nou 
de la Mercè, 60. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Ainhoa Videgain, 
psicòloga de la Fundació Hospital. 
16è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

HISTÒRIA LOCAL: 'Mataró, 
entre castells, masos i el mar. 
Edat mitjana i moderna'
Dimecres 28 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Joan Giménez i Blasco, 
historiador i escriptor.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 6 de març 
17h, actuació musical del Casal de 
Sant Andreu de Barcelona. Dimarts 
20 de març 17h, actuació del grup 
de Play Back "Caña Dulce" del Casal 
de Cerdanyola. • Excursions: Dijous 
22 de març, visita a Sant Pere de 
Caserres i la Gleva (preu 45€). Del 
16 al 23 de juny Gran Creuer dels 
Fiords (preu 1389€). Dimecres 4 
juliol, sortida a Andorra (2 dies) 
amb espectacle del "Circ Du Soleil" 
(preu 139€). • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Informàtica. Artesania. Grup 
Musical.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sortides: Viatge a Itàlia del Nord.  
5 dies, sortida 27 de maig (690€). • 
Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018

Sèniors

Depredadors

Diuen que el motor de la història 
és la cobdícia humana, que acaba 
convertint les persones riques en 
psicòpates convulsives, quina fina-
litat primordial és la de ser-ho, cada 
vegada més, actuant com animals 
depredadors, d'acord amb la llei 
de la selva en la qual el peix gros 
es menja al més petit.

Llei pretesament justificada per 
la teoria de l'evolució de Darwin, 
amb uns arguments científics, en 
l'actualitat més que discutits, amb 
un clar decantament, molt més fa-
vorable a un progrés positiu de la 
humanitat, que aposti per compar-
tir en lloc de fer-ho per competir.

Llei que fa entenedor l'actual crei-
xement de la desigualtat social, com 
un plantejament per mantenir una 
societat, que porta la lluita per la 
supervivència a territoris, en la que 
els comportaments depredadors, 
són més favorables per satisfer la 
cobdícia, pròpia de persones, que 
destrossen, s'aprofiten o treuen uti-
litat d'altres persones sense cap 
tipus d'escrúpols.

La solució exigeix fer possible una 
veritable igualtat d'oportunitats, 
mitjançant un canvi cultural, cen-
trat en les persones i no els diners, 
que possiblement hauria d'estar li-
derat per grups d'edat, amb menys 
dependència vital econòmica, que 
es poden trobar en la joventut i en 
els sèniors retirats del treball remu-
nerat per qüestions d'edat.

Caldria ajuntar el coneixement 
científic dels joves, amb la saviesa 
dels anys, per avançar, mitjançant la 
cultura del discurs crític, en territo-
ris més adequats per a una plenitud 
existencial humana, molt allunyada 
d'una competència depredadora.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran

Gent Gran 1809.indd   2 21/02/2018   18:31



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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 El Centre d'Investigació, For-
mació i Desenvolupament de la 
Intel·ligència Emocional (CIDIE) 
és un espai especialitzat en la 
intel·ligència emocional a Mataró. 
Treballen per oferir atenció psico-
lògica, formació i investigació en 
psicologia i psicoteràpia per tal de 
millorar el benestar de les persones. 
Des de CIDIE entenen que la intel-
ligència emocional està relacionada 
amb la satisfacció, la salut mental, 
les relacions interpersonals, i molts 
altres elements que condicionen 
el benestar de les persones i que, 
per aquest motiu, aquesta branca 
esdevé de gran importància. És per 
això que tenen serveis de psicologia 

El centre treballa entorn la intel·ligència emocional 
com a eina de transformació i millora

i psicoteràpia per als seus clients, 
així com formació per a professi-
onals del sector que esperen que 
puguin continuar amb la difusió 
d'aquest camp. També, cal destacar 
que porten a terme investigació i 
recerca per tal de continuar avan-
çant en la matèria.

Gaudir d'una bona intel·ligència 
emocional és molt important per-
què a vegades “no som conscients 
que les nostres emocions són la 
causa o estan relacionades amb 
altres afeccions no necessàriament 
emocionals”, relata la Dra. Nathalie 
P. Lizeretti, directora de CIDIE. Per 
tant, recomanen que qualsevol per-
sona amb un problema emocional, 

Millora el benestar personal 
amb CIDIE

trastorn psicològic o qualsevol al-
tra afecció, es pugui dirigir al cen-
tre CIDIE.

Molts problemes d’aprenentatge 
en els infants poden néixer d’una 
mala gestió emocional i no pas d’un 
problema cognitiu. És per això que 
tracten diversos trastorns infan-
tils i de gestió emocional, fòbies, 
problemes de relació, difi cultats 
d'aprenentatge i molt més.

Model de psicoteràpia propi
A més de posar l’accent en la in-
vestigació i la recerca científi ca per 
contrastar el que porten a terme, 
cal remarcar que posen en pràc-
tica un model propi en el servei 
de psicoteràpia que està validat 
científi cament.

Formació per a la difusió
Des del centre creuen necessari 
que tothom prengui consciència 
de la importància de gaudir d'una 
bona intel·ligència emocional i, 
per aconseguir-ho, ofereixen cur-
sos i tallers de formació tant per 
a professionals, com per a tota la 
població. A més, disposen de dos 
màsters, un títol d’expert i un d’es-
pecialista relacionats amb aquesta 
disciplina, així com cursos i ta-
llers. | Red

CiutatPublireportatge núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018

Les instal·lacions de CIDIE a Mataró  Arxiu 
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter 
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és 
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som 
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58
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 L’UEC LG Mataró guanya el Las Palmas 
 i surt de la zona de descens de la 1a Estatal 
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el Esporttot
Faronte Drakeford
Bàsquet Mataró Parc BoetEl Personatge

"Hem d'aconseguir una 
bona ratxa de victòries per 
poder entrar a la lluita pels 
play-o� s"

Opinió Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

El passat cap de setmana un dels 
equips de la ciutat que compe-
teix en categoria estatal, el femení 
del Joventut Handbol Mataró, va 
guanyar a Lleida –per cert en partit 
televisat en directe per "La Xarxa"–, 
i amb el triomf va assolir mate-
màticament la permanència en la 
categoria de Plata Estatal. També 
l'equip masculí del club ja frega la 
permanència a 1a Estatal, després 
de guanyar a Sant Cugat. I l'equip 
femení de voleibol del Vòlei Mataró 
va obtenir una victòria de prestigi 
davant l'equip IBSA Las Palmas, 
filial d'un dels millors equips es-
panyols, fent un pas important per 
consolidar-se també a 1a Estatal.

A part d'aquests, tenim els dos 
equips del CN Mataró de waterpo-
lo  a la màxima categoria, els del 
Mataró Parc Boet i Mataró Feimat 
que juguen a Lliga EBA, l'equip 
masculí de tennis taula a la Divisió 
d'Honor Estatal, el Mis Ibérica CH 
Mataró en hoquei patins a la 1a 
Estatal i el Futsal Aliança Mataró a 
la 2a Divisió B de futbol sala. 

Ara mateix sembla que dóna 
un cert prestigi això de jugar en 
aquestes categories. Però reporta 
molts beneficis? Per als equips de 
waterpolo significa poder jugar a 
Europa. Però és que les Divisions 
d'Honor no canviarien massa si 
fossin enterament catalanes. Ho 
són 16 dels 22 equips participants, 
i les primeres places estan copades 
pels equips d'aquí. 

I en els altres esports citats, en 
els 8 grups on hi ha presència ma-
taronina, dels 112 equips tenim 
que 89 són catalans i només 23 de 
fora, una cinquena part. I això el 
que suposa, en molts casos, és un 
increment molt substancial de les 
despeses d'arbitratges. 

Vaja, que potser molta gent està 
preocupada pel que passaria amb 
el Barça si algun dia Catalunya fos 
independent. Però el que està clar 
és que els equips de la nostra ciutat 
no es veurien massa afectats per 
haver de jugar en categories cata-
lanes. El nivell seria pràcticament 
el mateix.

La presència en categories estatals
En molts esports les categories catalanes tindrien alt nivell

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

HANDBOL Plata Estatal Fem.
JH MATARÓ - BM ELDA
Dissabte 24 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL 1a Estatal Mas.
JH MATARÓ - UE SARRIÀ
Dissabte 24 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRIC CHM - VILAFRANCA
Dissabte 24 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Lliga EBA Mas.
MATARÓ FEIMAT - VALLS
Diumenge 25 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA MAT. - CASTELLDEFELS
Diumenge 25 | 12:15 h | Pav. Teresa M. Roca
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - LLEFIÀ
Diumenge 25 | 17 h | Municipal Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - YOUNG TALENT
Dissabte 24 | 16:30 h | Mpal. Camí del Mig

NATACIÓ Campionat d'Espanya
LLARGA DISTÀNCIA EN 
PISCINA DE 50 METRES
Dissabte 24 | 9:30 h | Complex Joan Serra
            
             FORA
WATERPOLO Eurolliga (QF)
CN SABADELL - LA SIRENA CNM
Dissabte 24 | 13:15 h | Piscina  Carles Ibars

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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3  UEC LG MATARÓ

1  LAS PALMAS

UEC LG MATARÓ: Irene Tarradellas, 
Lorena Maldonado, Montse Carvajal, 
Alba Montiel, Ivette Callorda, Sandra 
Campo, Andrea Jimenez, Mariona 
Rubio, Júlia Villar, Alba Sanchez (juv).

PARCIALS: 25-16, 23-25, 25-19, 25-22.

VOLEIBOL / HOCKEY

Tres punts d'or per a l'UEC LG Mataró

L'equip mataroní guanya al Las 
Palmas i surt de la zona de des-
cens de la 1a Estatal

Important victòria de l’equip femení 
del CV Mataró a la 1a divisió estatal 
davant de l'equip de Las Palmas, 
que li permet sumar tres punts d'or 
per sortir de la zona de descens i 
poder somiar en la permanència.

Les noies d’Agustín Correa neces-
sitaven sumar tres punts, ja que en 
les darreres setmanes, les derrotes 
contra rivals directes havien deixat 
l’equip força tocat, i en el primer 
set, les locals es van avançar rà-
pidament. Les jugadores de Las 
Palmas, amb molts problemes en 
la recepció del servei mataroní, no 
podien atacar amb comoditat tot 
i la superioritat física. La defensa 
del Mataró, molt ben posicionat, 
permetia una vegada i una altra 
construir els contraatacs i sumar 
punts amb relativa comoditat.

Les visitants van reaccionar en el 
segon set, que va ser el més igua-
lat de tots. El marcador va anar 

Victòria vital del femení del Volei Mataró. | D.F

empatat fins al final del set que es 
va resoldre pel major encert de les 
canàries en el tram decisiu i van 
establir així l’empat en el marcador.

Les mataronines van millorar el 
joc en el tercer i quart set que van 
semblar-se molt més al primer set 
que no pas al segon. Bon servei de 
les locals, dificultats a la recepció 
de les visitants i forts contraatacs 
de les mataronines que sempre van 
anar per davant i van permetre 
tancar el 3 a 1 final.

La 1a Estatal femenina està molt 
igualada. Entre el 8è i el 12è classi-
ficat només hi ha 3 punts de marge, 
i recordem que baixen l'11è i el 12è. 
Després de la 17a jornada, l’UEC LG 
Mataró ocupa la 9a plaça amb divuit 
punts, empatat amb el Barça B que 
és 8è. Desè és el Bordils amb setze 
i en zona de descens, amb quinze 
punts, hi ha Saragossa i Lleida. 

La pròxima jornada, les 

mataronines viatgen a Castelló per 
enfrontar-se dissabte a l’Illa Grau, 
quart classificat. La confiança és 
màxima per treure un bon resultat, 
ja que darrerament el Mataró, està 
traient més bons resultats amb 
equips de la zona alta que no pas 
amb els rivals directe per la per-
manència a la categoria.

11a posició del juvenil femení 
a la Superlliga Junior
El juvenil femení va participar a la 
Superlliga Junior femenina, compe-
tició organitzada per la federació 
espanyola i en què participen al-
guns dels millors equips d’Espanya. 
Les mataronines van acabar amb 
una meritòria 11a posició després 
d’aconseguir dues victòries davant 
del Sayser Tenerife i el San José 
de Valladolid. El campió va ser el 
Barça que es va imposar a la final 
al Sant Cugat per 3 sets a 1.

Aquest cap de setmana comença 
la fase final de 2a Catalana

L’equip femení de l’Iluro co-
mença a casa el diumenge

El passat dia 11 va acabar la primera 
fase de la lliga de 2a Catalana de 
hockey herba i en la darrera jorna-
da els dos equips de l’Iluro Hockey 
Club, que ja estaven classificats, 
descansaven tots dos. 

L’equip femení va acabar en 2n 
lloc del seu grup amb 26 punts, 

per darrere del Júnior B (31). Es 
classificaven els quatre primers del 
grup i ara s’ajunten amb els qua-
tre primers de l’altre grup i valen 
els resultats de la primera fase i la 
classificació d'inici és aquesta: CD 
Terrassa 14, Júnior B 13, ILURO HC 
10, Pedralbes 9, Júnior 8, Atlètic 
Terrassa 6, Catalònia 6, FCB 1.

En el primer partit l’Iluro rep el 

Catalònia el diumenge a les 13:30 
hores al Municipal de Hockey. 

El masculí també va acabar en 2n 
lloc del seu grup amb 26 punts, per 
darrere del HCJ Sant Cugat (30). 
Seguint el mateix model de la ca-
tegoria femenina, la classificació 
d’inici és aquesta: Castelldefels 16; 
HCJ Sant Cugat 12, ILURO HC 10, 
Barceloní Stick 10, Línia 22 HC 7, CD 
Terrassa 6, Sarrià HC 5, Júnior 3.

L’equip taronja comença al camp 
del Júnior el diumenge a les 9:30.
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el Esporttot HANDBOL

24 ASSOC. LLEIDATANA

31 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Laia Argelich, Marta Espejo porteres; 
Ona Muñoz (6), Clara Poo (6), Sandra 
Fargas (2), Isa Latorre (3), Maria Murillo 
(6), Saray Romero (5), Ivet Rodríguez, 
Sara Ruiz (2), Marina Seda (1), Zara 
Verdugo, Irene Hernàndez. 
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-5, 5-7, 6-11, 
9-12, 11-15 descans; 11-17, 13-20, 16-23, 
19-25, 21-28, 24-31.

26 SANT CUGAT

30 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Julian Felenbok i Quico 
Sola porters; Dani Aguilera (2), Bernat 
Bonamusa (3), Jan Bonamusa (3), Jaume 
Pujol (7), Manel Núñez (5), Sergi Fuster 
(1), Bernat Muñoz (1), Oriol Vaqué (5), Eric 
Zambrano, Oriol Prat (2), Berenguer Chiva 
(1), Rubén Tardío.
PARCIALS CADA 5': 3-2, 5-4, 8-7, 8-8, 
10-10, 12-14 descans; 15-16, 17-19, 21-21, 
21-23, 21-27, 26-30.

L'equip groc-i-negre va dominar 
en tot moment el partit

El femení del Joventut va acon-
seguir una gran victòria en terres 
lleidatanes, sentenciant la seva 
continuïtat a la categoria de Plata 
Estatal. 

El partit, que va ser retransmès 
en directe per "La Xarxa", va estar 
dominat en tot moment per l'equip 
groc-i-negre. La defensa 6:0 ma-
taronina va estar molt ferma i des 
del primer moment l'equip va poder 
córrer al contraatac i al descans 
dominava de quatre gols (11-15). 

A la represa l'equip no va perdre 

Són el 2n equip català
20a jornada (17 febrer)
Mislata - La Roca .............................. 30-26
Lleidatana- JH MATARÓ ....................24-31
La Salud Tenerife - S. Vicenç .........26-26
Elda - Sant Joan Despí......................27-14
Morvedre - Agustinos ...................... 39-18
OAR Gràcia - Sant Quirze ................22-25
Amposta - Dominicos ....................... 30-16

Classificació 
Morvedre 39; La Salud Tenerife i Mislata 
29, Elda 28; Sant Vicenç 23; JH MATARÓ 
20; La Roca, Agustinos 18; Sant Quirze 17; 
S.Joan Despí i Amposta 16; OAR Gràcia 14; 
Lleidatana 8; Dominicos Zaragoza 5. 

Visita alacantina
El dissabte (18 h) el Joventut rep l'Elda 
un equip que havia estat campió estatal 
i havia jugat la Copa d'Europa de clubs. 
A la 1a volta el resultat va ser 24-21.

El Joventut ja és 7è
20a jornada (17 febrer)
Montcada - Palautordera ................36-29
Sant Cugat - JH MATARÓ .................26-30
Sant Vicenç - Bordils B .................... 22-24
Sarrià- Sant Martí Adrianenc .........23-27
Granollers B - Sesrovires .................19-23
La Roca - OAR Gràcia .......................26-25
S.Esteve Palaut.- Esplugues ...........25-24
Sant Joan Despí - Sant Quirze .......19-33

Classificació
Sant Quirze 38; Sesrovires 37, Sant Martí 
36; La Roca 30; Sarrià 25, Granollers B 23; 
JH MATARÓ 21, OAR Gràcia 19; Montcada 
18; Esplugues 15; Sant Cugat 14; S. Joan 
Despí 13; Sant Vicenç 12; Palautordera 9; 
Bordils B 6; S.Estev.Pal. 4.
Prova de foc contra el Sarrià
El dissabte a les 20 hores el Joventut 
rep el Sarrià, que ha vingut 11 vegades, 
amb 7 victòries locals, 2 empats i 2 
derrotes (la temporada passada 27-31).

ALTRES RESULTATS
2a Cat: JHM B - Palautordera B .... 26-30
Llavaneres - Bonanova At...................37-20
4a Cat: Llav. Atl.- Sabadell B  ........... 18-21
Base: Juv. Masc:  JHM- SE Palaut. 35-28; 
Juv. Fem: JHM- Sant Fost 31-18; Cadet mas.: 
Sesrovires B- JHM 28-43; Cadet fem: JHM- 
Sant Boi 30-23;  Inf. fem.: JHM- Pardinyes 
38-5; Inf. Mas.: Igualada- JHM 29-28.

Tornen de la Terra Ferma amb 
la permanència a la butxaca

El sènior masculí del Joventut va 
donar un pas més cap a l'assoliment 
de la permanència a la 1a Estatal 
guanyant a la pista del Sant Cugat. 

La primera part va estar domina-
da per l'equip local fins al 10-9, però 
un parcial de 0 a 4 va posar l'equip 

mataroní per davant, i al descans es 
mantenia per davant.

A la represa l'equip local va co-
mençar fort i es va posar per davant 
(21-20) a falta de 12 minuts. Però 
aleshores l'equip mataroní va superar 
fàcilment la defensa avançada rival i 
va tornar a fer un parcial demolidor 
de 0-8 que ja va sentenciar el matx.

en cap moment la concentració 
defensiva i quan tocava atacar en 
posicional també es resolia molt bé. 
La diferència de seguida va pujar 
als 7 gols  i es va saber gestionar bé.

 També avancen cap a l'objectiu

PLATA ESTATAL 
FEMENINA

1a Estatal Masc.

Continuen enratxats. | ARXIU

Alegria final. | ESPORTS EN XARXA
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11  CN SANT ANDREU

8  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz; Laura Vicente (3), Marina 
Zablith, Helena Lloret (2, 1 de p.), 
Clàudia Abad, Alba Bonamusa, Clara 
Cambray (2), Ciara Gibson, Marta Bach 
(1), Liana Dance, Ema Carevic, Carla  
Graupera, Júlia Àvila (ps).
PARCIALS: 5-2, 3-3, 1-2, 2-1.

COPA DE  LA            
REINA FEM.       

L'equip mataroní paga un mal 
inici de partit amb parcial de 5-0

L'equip andreuenc va sortir en 
tromba. Paula Crespí, que seria 
la MVP del partit va marcar en el 
primer atac el primer dels seus 
5 gols. I després l'equip de Javi 
Aznar van anar marcant en tots els 
seus atacs fins a fer pujar el 5-0 al 
marcador. Va reaccionar La Sirena 
gràcies a Laura Vicente per ajustar 
fins al 5-2, però a partir d'allà ja va 
anar a remolc. 

En el segon quart el partit estava 
trencat i això afavoria l'equip an-
dreuenc que al descans mantenia 
tres gols d'avantatge (8-5). 

En el tercer quart es va calmar 
el joc. Debby va començar a aturar, 

El campió és l'habitual
Quarts de final
Sant Andreu - LA SIRENA CNM ...........11-8
Sabadell - Rubí .....................................33-6
Zaragoza - Terrassa ............................. 7-13
Mediterrani - Sant Feliu ......................14-5
Semifinals
Sant Andreu - Sabadell...................... 8-10
Terrassa - Mediterrani .........................9-8
Final
CM Sabadell - Terrassa ....................... 17-3

L'equip vallesà, ara entrenat per David 
Palma, va aconseguir el seu 14è títol. 
En els darrers 11 anys el seu domini 
només va quedar interromput pel 
triomf de La Sirena fa dos anys.

Es juguen els quarts
Aquest cap de setmana es juguen 
els quarts de final de la màxima 
competició europea que té aquests 
emparellaments:
CN Sabadell - LA SIRENA CNM
UVSE Budapest - Padova
Dunaujvaros- Orizzonte Catània
Kirishi- Olympiakos del Pireu
La tornada serà el dia 17 de març.

La Sirena ajorna 
el seu partit
Torna la competició de lliga després 
de la Copa de la Reina, però en el cas 
de La Sirena CNM ajorna el seu partit 
contra el Mediterrani a causa del 
partit d'Eurolliga.

Torna la competició 
però el Quadis no juga 
fins dimecres
Aquest cap de setmana torna  també 
la competició de la Divisió d'Honor 
masculina. Però en el cas del Quadis 
CN Mataró aquest retorn no es 
produirà fins el dimecres dia 28, quan 
jugarà a la piscina del CN Barcelona, 
en un partit important en la lluita 
per la quarta plaça, que ara ostenta 
l'equip de Beto Fernàndez.

La Copa de la Reina se'ls acaba 
de forma prematura

però La Sirena va patir l'expulsió 
definitiva de Vicente. Però tot i 
això va guanyar el parcial portant 
l'esperança de remuntada. Però en 
el darrer quart van mancar les for-
ces i l'atac es va estavellar contra 
la portera rival, i el Sant Andreu 
va aprofitar les seves oportunitats.

Div.Honor Masc.

Arriba l'hora europea de la veritat

La Sirena CNM juga l'anada 
dels quarts de final a Sabadell

Aquest dissabte a les 13:15 hores 
arriba l'hora de la veritat a nivell 
europeu. La Sirena CN Mataró juga 
a la piscina Carles Ibars de Sabadell 
l'anada dels quarts de final de l'Eu-
rolliga contra el potentíssim CN 
Sabadell, un equip amb ganes de 
recuperar el ceptre continental que 
va perdre la temporada passada 
a Kirishi.  

L'equip de Florin Bonca buscarà 
un resultat que li permeti poder 
decidir l'eliminatòria al Sorrall el 
pròxim 17 de març. 

És evident que l'estadística no 
està amb La Sirena CNM. Des 
de la temporada 2005-06, en la 
qual l'equip mataroní va pujar a la 
Divisió d'Honor, aquests dos equips 
s'han enfrontat ni més ni menys 
que en 57 ocasions, de les quals 
34 han estat en les sis últimes 
temporades. I només en una oca-
sió (final Copa temporada 2015-16) 
s'ha pogut trencar la supremacia 
sabadellenca, i en una altra (lliga 
15-16) es va empatar i es va per-
dre als penals.

Però, per què no podria tornar 
a passar?

Eurolliga Fem.

Div.Honor Fem.

Gran inici andreuenc. | TV
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el Esporttot HOQUEI PATINS

C. GENERALITAT 
FEMENINA

El Voltregà aixeca 
el trofeu
COPA DE LA GENERALITAT
Semifinals
MATARÓ - Sant Cugat ............................... 2-3
Voltregà - Cerdanyola ..............................3-0

Final
Voltregà - Sant Cugat .............................. 3-2
El Voltregà va fer-se amb la seva 
primera Copa Generalitat superant al 
Sant Cugat en una final molt disputada, 
després d'acabar 1-1 al final del temps 
reglamentari i d'una pròrroga sense 
gols, sent millors a la tanda de faltes 
directes.

Toca passar pàgina a Vila-sana
Després de no poder jugar la final 
de Copa, l'equip entrenat per Albert 
Bou ha de refer-se i recuperar bones 
sensacions a la pista del Vila-sana B. A 
casa van guanyar 4-2, però fora sempre 
costa més, sobretot amb clubs que 
tenen el seu primer equip a OK Lliga. 
El partit serà diumenge 25 a les 19h, i 
les mataronines han de demostrar que 
segueixen en el bon camí per assolir el 
retorn a l'OK Lliga.

Baixen a la quarta 
posició
16a Jornada (17 de febrer)
Rivas Las Lagunas - Maçanet ................0-4
Alcobendas - Jolaseta ............................. 5-2
Sant Feliu - MATARÓ.................................. 4-2
Tordera - Vilanova..................................... 8-3
Alpicat - Manlleu ....................................... 7-4
Vilafranca - Calafell .................................... 1-1
Sant Cugat - Taradell ............................... 3-2

Classificació
Calafell 34; Sant Cugat 31; Alcobendas 
27; MATARÓ 26; Manlleu i Vilafranca 24; 
Maçanet, Vilanova i Taradell 23; Sant 
Feliu i Alpicat 22; Tordera 19; Jolaseta i 
Rivas Las Lagunas 6 punts.

No val a badar per seguir a dalt
Aquest dissabte a les 20:30h el Mis 
Ibérica Mataró rep al Jaume Parera al 
Vilafranca, i després de dues derrotes 
consecutives s'ha de sortir a totes per 
no perdre pistonada.

El Sant Cugat va sorprendre 
l’equip entrenat per Albert 
Bou, imposant-se per 2-3 i 
accedint a la final  

El Club Hoquei Mataró no va mos-
trar la seva millor versió a Voltregà 
el passat divendres, i això va per-
metre que el Sant Cugat, al que fa 
ben poc van guanyar 2-0 en partit 
de lliga, ho aprofités per guanyar-se 
el bitllet per la final. L’equip vallesà 
tampoc és que fes un gran partit, 

però va fer més mèrits per gua-
nyar, sabent aprofitar les errades 
mataronines. El dissabte perdrien 
la final contra el Voltregà.

La primera meitat va acabar sen-
se gols, però a la represa les d’Al-
bert Bou van avançar-se amb un 
gol d’Aina Florenza, tot i que no ho 
van saber gestionar, ja que el Sant 
Cugat va capgirar el marcador en 
cinc minuts en aprofitar dues erra-
des defensives del Mataró. Tot i això 
va arribar la reacció i van poder em-
patar amb un altre gol de Florenza, 
però altre cop van pagar cara una 
errada que va suposar el 2-3 defi-
nitiu, que ja no van poder igualar. 

El Sant Cugat dóna la sorpresa. | ARXIU

2  CH MATARÓ

3  CHP SANT CUGAT

CH MATARÓ: Ariadna Escalas i Paula 
Lladó (PS); Carla Naranjo, Ariadna Chi-
va, Júlia Canal, Anna Fontdeglòria, Aina 
Florenza (2), Marta Mompart i Marlena 
Rubio (del Fem-16).

El CH Mataró es queda sense final 
de la Copa de la Generalitat

1a Estatal masc.

No va poder superar al Sant 
Feliu a domicili, i baixa fins a 
la quarta posició de Primera 
Estatal 

El Mis Ibérica CH Mataró no van 
poder parar l’allau ofensiva del 
Sant Feliu i va acabar cedint els 
tres punts. L’inici dels mataronins 
convidava a l’optimisme, ja que 
als quatre minuts David Montero 
ja havia marcat dos gols, un de 
contraatac i l’altre desviant un xut 
llunyà. Però aquest 0-2 va ser un 
miratge, ja que ells creaven moltes 
ocasions en atac, no es van deixar 

intimidar per la gran actuació de 
Grané i abans del descans ja havi-
en empatat.

A la represa els homes de Quim 
López van estar molt espessos, 
sense aconseguir crear perill a la 
porteria local. Els locals van fer el 
3-2 a mitja segona part, i Bartrès 
va tenir una falta directa que no va 
poder aprofitar per fer el 3-3. En 
canvi, poc després el Sant Feliu, 
quan faltaven menys de 3 minuts 
pel final, van sentenciar fent el 4-2.

4  CHP SANT FELIU 

2  MIS IBÉRICA CHM 

CH MATARÓ: Sergi Grané, Oriol Lladó, 
Eric Florenza, David Montero (2) i Jordi 
Bartrès equip inicial; Guillem Molist, 
Pablo Fernández, Àlex Cantero i Àlex 
Mañé (ps).

Sense encert a porteria. | ARXIU

El Mis Ibérica surt dels llocs d'ascens 
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el Esporttot BÀSQUET

Victòria al derbi maresmenc. | D.F

El pivot americà lidera el 
Mataró Parc Boet a la victòria 
al derbi davant l’Arenys amb 
54 punts de valoració

Aquest cap de setmana es jugava 
un nou derbi maresmenc a l’Eusebi 
Millán, aquest cop entre el Mataró 
Parc Boet i l’Arenys Bàsquet. Els 
arenyencs arribaven en millor di-
nàmica, però el que no esperaven 
era l’eclosió absoluta del jugador 
més ben valorat del grup, el pivot 
americà Devon Drakeford, que va 
acabar el partit amb 33 punts i 15 

rebots. Va ser un partit totalment 
igualat que no es va resoldre fins 
als últims segons, quan els taron-
ges van anotar els dos punts que 
els acabarien donant la victòria.

70 MATARÓ PARC BOET

68 ARENYS BÀSQUET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (33), 
Canals. Hermoso (13), Naharro, Franch (7), 
Corella (2), Rubio (5) i Mañes (10). 26 de 42 
en tirs de 2, 3 de 17 en tirs de 3 i 9 de 13en 
tirs lliures.

PARCIALS: 19-21, 18-18, 19-14 i 14-15.

El primer quart fa tornar al camí de la victòria

El Mataró Feimat anota 36 
punts al primer quart que es 
converteixen en una llosa 
massa gran per al Salt

Després d’una ratxa negativa de 
resultats, el Mataró Feimat neces-
sitava guanyar aquest cap de set-
mana al Salt per poder recuperar 

sensacions i allunyar-se de la zona 
baixa de la classificació. 

Una defensa molt intensa i un 
encert espectacular va portar al 
primer quart a finalitzar 12-36, una 
diferència que ja es faria impossi-
ble de remuntar per als locals. Cal 
destacar el partit de Solé, amb 29 
punts i 9 triples de 13 intents.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Masnou torna a 
quedar-se sol al 
capdavant
17a jornada (17 i 18 de febrer)
Sant Adrià - Tortosa ........................66-68
Menorca - Girona .............................. 69-59
MATARÓ PARC BOET - ARENYS....... 70-68 
EL MASNOU - Barberà ..................... 75-65
Castelldefels - Sant Josep .............. 72-78
Quart - Roser ..................................... 73-60
Tarragona - Collblanc...................... 83-59

Classificació 
EL MASNOU, 30; Menorca i Girona, 29; 
Sant Josep, 28; ARENYS (-1), i MATARÓ 
PARC BOET, 26; Collblanc (-1) i Tarragona, 
25; Sant Adrià, 24; Quart, Castelldefels i 
Tortosa, 23; Barberà, 22; i Roser, 21.

18a Jornada (24 i 25 de febrer)
El Mataró Parc Boet buscarà tornar a 
encadenar una ratxa de victòries quan 
visiti la pista del Barberà aquest diumen-
ge 25 a les 18h. És una bona oportunitat 
per intentar seguir mirant a la part alta 
de la taula ja que s'enfronten al penúltim 
classificat del grup amb 5 victòries.

La zona alta té sis 
equips separats per 
només dues victòries
17a jornada (17 i 18 de febrer)
Igualada - Mollet ...............................74-80
Olivar - Castellbisbal .......................88-65
Cerdanyola - Vic ................................ 57-76
Pardinyes Lleida - Andorra "B" ....84-68
Valls - JAC Sants ................................74-66
Salt - MATARÓ FEIMAT ...................... 69-81
Cornellà - Palma ............................... 54-58

Classificació 
Vic, 31; Pardinyes Lleida, 30; Igualada, 
Palma, Mollet i Valls, 29; Cornellà, 26; 
MATARÓ FEIMAT i Olivar, 24; Castellbis-
bal, 22; Salt, Andorra "B", JAC Sants i 
Cerdanyola, 21.
 
18a Jornada (24 i 25 de febrer)
Després de guanyar a la pista del Salt, el 
Mataró Feimat buscarà sumar una nova 
victòria, aquest cop a casa, diumenge 
25 a les 18h. El seu rival, el Valls, no serà 
gens fàcil, doncs suma 12 victòries.

- Grup C - B

69 SALT

81  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (16), Solé 
(29), Guallar, Serratacó (4), Cabrera (10), 
Rodríguez, Ventura (3), Viñallonga, Ariño 
(1), Romero (15), Espiga i Tardio (3). 11/27 
tirs de 2, 13/32 tirs de 3 i 20/29 tirs d'1.

PARCIALS: 12-36, 16-17, 20-14 i 21-14.
Victòria necessària. | ARXIU

 El 'show' de Drakeford
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Imatge de l'escalfament. | #BQENJOC

Les noies que entrena Jordi 
Vizcaino arribaven a Santa Coloma 
de Gramenet amb la intenció d’as-
pirar encara a la primera posició 
del grup i, en qualsevol cas, a asse-
gurar-se una millor classificació de 
cara a la segona fase. I les taronges 

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

El Viladecans acaba 
la fase en 1a posició, 
empatat amb el Boet
18a jornada (17 i 18 de febrer)
Gramenet - M. P. DORI. D. BOET ......54-73
Igualada - Roser ............................... 53-54
Banyoles - Viladecans..................... 55-68
Molins - GRESS P. MATARÓ ..............49-48
Descansa: L'Hospitalet

Classificació 
Viladecans i MATARÓ PARC DORI DORI 
BOET, 29; Hospitalet, 28; GRESS PLATGES 
DE MATARÓ i Gramenet, 26; Roser, 21; 
Igualada, 20; Molins, 19; i Banyoles, 18.

1a jornada 2a fase (3 i 4 de febrer)
Un cop ha finalitzat la primera fase de 
la competició, ja sabem els 8 equips 
que formaran definitivament el grup 
d'ascens que començarà el primer cap 
de setmana de març.
Els conjunts mataronins, que accediran 
a la segona fase amb un balanç de 4-2, 
el Mataró Parc Dori Dori Boet, i 1-5, el 
Gress Platges de Mataró, es trobaran 
amb els dos altres rivals del grup, el 
Viladecans (4-2) i l'Hospitalet (3-3), i els 
quatre rivals de l'altre grup: Cerdanyola 
(5-1), Basket Almeda (4-2), GEIEG (2-4) i 
Lleida (1-5).
A la primera jornada, el Mataró Parc Dori 
Dori Boet visitarà la pista de l'Almeda 
(dia 3, 17h), mentre que el Platges de 
Mataró anirà a Cerdanyola (dia 3, 19:30).

54 GRAMENET

73  M. PARC D. DORI BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: Jo-
nes (18), Gibert (7), Chacon (3), Barbena 
(11), Graupera, Solé (6), Rovira, Ruano 
(15), Massuet (7), Girabal i Jiménez (6). 
23 de 41 en tirs de 2, 6 de 18 en tirs de 3 
i 9 de 12 en tirs lliures.

PARCIALS: 9-26, 14-21, 14-14 i 17-12.

Un triomf solvent que beneficia 
al rival de la ciutat

van marcar el to des del primer 
quart, deixant el partit sentenciat 
pràcticament de bon principi, amb 
un parcial de 9 a 26.

A partir d'aquell moment, les ma-
taronines van seguir controlant el 
partit fins a sumar una clara victòria.

En un cap de setmana molt 
fructífic al Campionat de 
Catalunya de màsters

El llançador del club mataroní dels 
GA Lluïsos Juan Sànchez es va 
proclamar campió de Catalunya 
d’hivern sub-20 en llançament de 
javelina amb una marca de 45,46 m.

Moltes medalles en el Català 
de màsters
Es va disputar el passat cap de set-
mana el Campionat de Catalunya de 
màsters, amb gran èxit dels clubs 

mataronins que hi van participar, 
el GA Lluïsos i el Centre Atlètic 
Laietània. 

Per part del GA Lluïsos van as-
solir 19 medalles, amb cinc títols, 
per a Xavi Palau en M55 en llarga-
da i triple, per Joaquin Joyas en 
M55 en 400 metres i 800 metres, 
i per a Natàlia Rodríguez en 3000 
metres en F40.

El CA Laietània, per la seva ban-
da, va aconseguir sis medalles, amb 
un títol per a Juan Manuel Sànchez 
en llargada M40.

Derrota en un partit intranscendent

49 MOLINS

48 GRESS P. DE MATARÓ

GRESS PLATGES DE MATARÓ: 
Gómez, Cuní (16), Balmes (3), Coll (12), 
Magriñà (3), Vico, Chasco (1), Del Moral 
(13), Luceño, Cavallé i Cobo. 12 de 29 en 
tirs de 2, 3 de 17 en tirs de 3 i 15 de 21 
en tirs lliures.

PARCIALS: 12-8, 13-15, 11-12 i 13-13.

Gran part de la feina ja estava feta 
de les dues setmanes anteriors, 
quan van guanyar al Viladecans i al 
Gramenet al Mora, i aquest passat 
cap de setmana només ho havien 
de certificar vencent a la pista del 
Molins. Però el dissabte el Boet va 
guanyar a Santa Coloma certificant 
al classificació del conjunt d’Adrià 
Castejón. Així doncs el partit va ser-
vir per no forçar i repartir minuts.

Juan Sànchez (Lluïsos) campió 
català sub-20 d’hivern en javelina
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el Esporttot FUTBOL

0  SANT ANDREU BARCA

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Joel, Lluís (Maldonado 
57'), Kiku, Sergi Sànchez, Víctor Yustos, 
Parri, Sergio Gonzàlez, Aitor (Ignasi 
75'), Palanco (Youssef 57'), Bargalló 
(Pedrito 85') i Dani (Marcel 57').
GOLS: 70' PARRI (0-1); 90+6' YOUSSEF 
(0-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va haver de patir 
força per sumar els tres punts

El CE Mataró no podia fallar al camp 
del Sant Andreu de la Barca, un 
equip de la zona baixa, i no ho va 
fer, i amb el triomf es consolida en 
el segon lloc, ja que alguns dels per-
seguidors es van deixar punts. Qui 
no va fallar és el líder, la Guineueta, 
i la diferència continua sent de 6 
punts, però s'haurà de continuar 
sumant, tot esperant l'ensopegada 
dels barcelonins, amb qui el Mataró 
té el golaverage particular a favor. 

El partit va ser més dur del que es 
podia esperar si miràvem el resultat 
del partit de la primera volta, que 
va ser de 8-0 per a l'equip groc-i-
negre. Però potser aquell marcador 
va motivar més l'equip local, que 
lluita per evitar el descens i que 
va posat les coses difícils durant 
tota la primera part, en la qual no 

El Mataró obre forat 
respecte el tercer

21a jornada (18 febrer)

HERMES - Sarrià ........................................... 1-1
MASNOU - Piferrer.....................................3-0
SANT POL - Montcada............................... 5-3
Sant Adrià - LLAVANERES .......................... 1-1
S.Andreu Barca - CE MATARÓ .................0-2
Guineueta - Besós BV ............................... 3-2
Parc - Districte 030 CE .............................. 2-1
Canyelles - ARGENTONA .......................... 4-3
Llefià - Europa B ........................................ 2-2

Classificació 
Guineueta 49; CE MATARÓ 43; Europa B 
39; ARGENTONA i SANT POL 38; Districte 
030 CE, Llefià i MASNOU 37; Besós BV i 
Sarrià 29; Montcada, Parc i Canyelles 26; 
S.Andreu Barca 18; HERMES 15; Piferrer 
14; LLAVANERES 12; Sant Adrià 6.

22a jornada (25 febrer)
CE MATARÓ - Llefià (DG 17 h)
MASNOU - SANT POL (DG 12 h)
ARGENTONA - Guineueta (DS 17 h)
LLAVANERES - Montcada (DS 18 h)
Piferrer- HERMES (DG 12 h)
Rival complicat el diumenge
El Mataró rep un Llefià que vindrà a per 
totes, ja que si perd veuria escapar les 
possibilitats del segon lloc. A la primera 
volta es va perdre allà per 1-0. 
L'equip badaloní ha visitat 11 vegades 
el terreny de joc del Mataró i ha patit 
10 derrotes (la darrera la temporada 
passada per 2-1), i només va guanyar la 
temporada 88-89 a 1a Regional.

RESULTATS DE LA BASE
Juvenil Preferent: CEM - Girona  .........4-4; 
Tàrrega - CEM B  ........................................ 2-1.
Cadet Preferent: Vilassar Dalt - CEM  .. 2-1.
Infantil Div. Honor: CEM - Nàstic Tarrago-
na 3-0. L'equip és 11è amb 20 punts.

El CE Mataró continua 
líder i Molinos 2n

CE MATARÓ - Young Talent ......................6-4
Albirrojita- MOLINOS ................................ 2-9
El CE Mataró és líder amb 36 punts i la 
UD Molinos és segon amb 30, però amb 
un partit més jugat.

 Victòria treballada en el camp 
d'un equip de la zona baixa

El Mataró va jugar de blau. | CE_MATARO

hi va haver ocasions clares de gol. 
A la represa tot continuava pel 

mateix camí, però l'equip mataroní, 
que vestia de blau, va tenir pacièn-
cia i quan faltaven 20 minuts Parri 
va poder obrir el marcador, amb el 
seu primer gol de la temporada, 
després de jugada personal aca-
bada amb un xut a l'escaire. 

A partir d'allà l'equip mataroní ja 
va poder jugar amb més tranquil-
litat, però no va sentenciar fins al 
temps afegit, amb un gol de Youssef 
de contraatac.

2a Catalana fem.

Victòries dels equips femenins 
del CE Mataró i el Molinos

El passat cap de setmana els dos 
equips mataronins de la Segona 
Catalana van obtenir dos triomfs 
que els consoliden en els dos pri-
mers llocs de la classificació.

El CE Mataró jugava a casa i va 
superar per 6-4 el Young Talent 
badaloní (9è classificat), en un 
matx que va ser més complicat del 
que s’esperava. Els gols de l’equip 
groc-i-negre els van marcar Sara 

Armoa, Andrea Álvarez (2), Rosario 
Espinosa, Cenye Fanlo i Ariadna 
Velasco. 

Per la seva part la UD Molinos 
va guanyar per 2-9 al camp de 
l’Albirrojita (13è classificat) en un 
partit molt còmode. Van marcar 
Sílvia Salvador, Marta Mateos (2), 
Noèlia Montoya, Raquel Rodríguez 
(2), Sara Montero, Eva Guerrero i 
Marta Comas.
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TERCERA
CATALANA
La Mataronesa tomba 
un dels líders
21a jornada (18 febrer)
LA LLÀNTIA - Arenys Mar ........................3-4
La Salut - Calella .......................................2-0
Santvicentí - Pomar...................................1-0
Poble Sec - Premià Dalt ........................... 3-2
Singuerlín - MATARONESA ........................ 1-2
CIRERA - ROCAFONDA ...............................6-0
Cabrils - Lloreda .......................................sus.
MOLINOS - Vilassar Mar B ....................... 3-2
Young Talent - PLA D'EN BOET ................5-1

Classificació 
Young Talent 48, Singuerlín  45; MOLINOS 
44; CIRERA i Lloreda 43; Cabrils 34; LA 
LLÀNTIA i Premià Dalt 31; Santvicentí i 
MATARONESA  30; Arenys Mar 27; Poble 
Sec 26; Vilassar Mar B 22, La Salut 20; 
ROCAFONDA 19; PLA D'EN BOET 17; Pomar 
15; Calella 14.

22a jornada (24/25 febrer)
Vilassar Mar B - LA LLÀNTIA (DS 18 h)
Premià Dalt - MOLINOS (DG 12 h)
Calella - CIRERA (DG 12 h)
ROCAFONDA - Cabrils (DG 11:45 h)
MATARONESA - Young Talent (DS 16:30 h)
PLA D'EN BOET - Pomar (DG 12:30 h)
Visita del líder al Camí del Mig
Aquest cap de setmana no hi ha derbis i 
el partit més destacat és al Camí del Mig 
on la Mataronesa, després de tombar un 
líder, rep a l'actual.

L'AEiLL Cerdanyola 
goleja i és més líder

16a jornada (18 febrer)

JUVENTUS - Pineda .................................... 2-1
Dosrius - MATARÓ ATH. ............................0-6
AEiLL CERDANYOLA - Canet .................... 9-2
MOLINOS B - Alella ....................................0-4
ROCAFONDA B - Premià Dalt C ............... 2-2
Classificació
CERDANYOLA AEiLL 41; Premià Dalt C 35; 
Tiana 34;  ROCAFONDA B 28; JUVENTUS 
i Alella 27; JUVESPORT 20; Sant Pol B 
15; Pineda i MATARÓ ATH, 13; Canet 12; 
MOLINOS B 10; Dosrius, 4.

Aquest cap de setmana el gran partit 
és a Tiana on es desplaça el líder a les 
12:15 hores del diumenge. A Mataró derbi 
entre Juvesport i Rocafonda B (DS 20 h).

Exhibició cirerenca en el derbi

6  UD CIRERA

0  ROCAFONDA

CIRERA: Toni (Jan Pol 61'), Isaac, 
Kaddur, Albertito (Matas 61'), Ximillo, 
Álvaro Yustos, Joel, Baba, Izar (Albert 
Garrido 61'), Pol i Aleix (Othman 61')
ROCAFONDA: Mérida (Suárez 46'), 
Benguerel, Rosa, Almazán, Marc Bou, 
Guillem Bou (Touré 46'), Águila (Can-
teros 57'), Dembo, Paby (Alaghie 29'), 
Soufian, Víctor Ariel (Wassa 72').

El Cirera va aixafar el Rocafonda en el 
derbi en una primera part primorosa. Un 
golàs d'Aleix des de fora de l'àrea als 8' va 
posar en marxa la maquinaria de l'equip 
groc que ho va brodar fins al descans. Izar, 
Pol, altre cop Izar i altra vegada Aleix, van 
posar el 5-0 al marcador. A la represa ben 
aviat Yustos va fer pujar el sisè al marcador 
i després l'equip groc ja va frenar el seu 
ritme.

L'equip arenyenc va marcar dos gols en 
el primer quart d'hora, però dos gols 
de Cámara i un de Bertolín, amb un dels 
visitants pel mig, van posar l'empat a 3, 
quan restaven deu minuts. Però en el temps 
afegit els arenyencs van fer el del triomf.

Quarta Catalana

3  LA LLÀNTIA

4  ARENYS MAR

LA LLÀNTIA:  Lloret, Hassan (Bertolín 
70'), Llavero, Cámara, Jordi Cano, Omar 
(Chamarro 72'), Ibu, Arafan (Serrano 
59'), Salvia, Yusupha (Vega 59'), Said.

Gran victòria dels arlequinats al camp del 
líder, que a més va començar marcant als 
10'. Però Hidalgo i Aitor van capgirar el 
marcador abans del descens, i a la represa 
la Mataronesa va saber defensar amb ordre, 
davant un equip local cada cop més nerviós.

El cirerenc Izar anotant un dels sis gols del seu equip en el derbi. | D.F

1  SINGUERLÍN

2  MATARONESA

MATARONESA: Marcos, Guti, Koke, 
Hidalgo, Navarro (Carrasco 79'), Aitor 
(Àxel 62'), Espín, Jonatan, Modibo, 
Miguel, Fort.

3  UD MOLINOS

2  VILASSAR MAR B

MOLINOS: Ramos, Abel Moreno, Héc-
tor, Artero, Roca, Javi Bustos (Isra 61'), 
Sergio Cobo (Óscar 46'), Toni Martín 
(Uri Martín 80'), Adrián Garcia (Augusto 
Campos 46'), Manrique i Ruben Moreno.

Victòria treballada de l'equip blanc-i-blau 
davant un equip vilassarenc, que no es va 
rendir fins al final, i amb la qual el Molinos 
es manté en tercer lloc. 
Bustos va marcar en fred, però l'equip visi-
tant va replicar de forma quasi immediata. 
Toni Martín abans del descans i als 20' de 
la represa va fer pujar el 3-1 al marcador, 
que ja va aclarir el panorama només una 
mica espatllat ja al tram final per un gol en 
pròpia porta.

5  YOUNG TALENT

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Marc Pérez 
(Fernàndez 64'), Javi, Ordóñez, Carras-
co, Valencia, Cortés, Farissi, Vela (Elias 
46'), Miquel, Moussa.

El nou líder va marcar dos gols abans del 
descans. L'equip mataroní va reduir amb un 
gol en pròpia porta, però això va fer des-
pertar l'equip local que va marcar tres gols, 
per acabar amb un marcador exagerat.
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3A NACIONAL
GRUP 1
Mataró i Sant Joan de 
Vilassar empatats
19a jornada (17 i 18 de febrer)
Lloret - Sant Cugat ...............................2-0
Montcada - Castellar .............................4-1
Montsant -  Arrels .................................4-6
Lliçà d'Amunt - S. JOAN VILASSAR .... 1-3
Vallseca - Arrahona ...............................7-3
Isur - PREMIÀ MAR.................................11-5
Ripollet - Vacarisses..............................7-2
Fund. Esp. Grama - SPALL MATARÓ ... 6-3

Classificació 
Isur i Ripollet, 43; Montcada, 41; Fund. 
Esp. Grama, 38; Vallseca, 33; Montsant i 
Arrahona, 32; Vacarisses, 29; Arrels, 26; 
SPALL MATARÓ i S. J. VILASSAR, 24; Sant 
Cugat, 19; Lloret, 18; Lliçà d'Amunt, 17; 
PREMIÀ, 15; i Castellar, 4.

20a jornada (25 de febrer)
SPALL MATARÓ - Lloret ..................... 11:45

6  FUND. ESP. GRAMA

3  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Sànchez (p), Es-
saghir, DE-Gea, Macías, Capilla (1), Piñol 
(ps), Carmona, El Merrouni 81), Aledo, Mo-
reno i Robles.

L’Spall CFS Ciutat de Mataró s’en-
frontava aquest diumenge passat 
a la tarda al Fundació Esportiva 
Grama, on  no va poder aconseguir 
la victòria tot i posar-li les coses 

difícils al quart classificat.
Una primera part de tu a tu, on 

els equips s'intercanviaven els cops, 
i s'arribava al descans amb el mar-
cador igualat a 2.

A la represa, la igualtat semblava 
que seguiria sent la tònica, però els 
de Santa Coloma van aconseguir 
anotar dos gols que no van tenir 
resposta per part mataronina. Això 
obligava als mataronins a treure el 
porter jugador, però sense encert, 
fins al definitiu 6 a 3.

El Futsal Aliança Mataró va patir 
una dura derrota 7-1 a la pista del 
FS Manresa, líder de la categoria, i 
només ha sumat un punt dels dot-
ze últims. El Manresa que venia de 

perdre per golejada a fora va fer un 
partit molt seriós i no es va deixar 
sorprendre per un Aliança que no 
va fer un bon partit, no va tenir 
opcions de donar la sorpresa, i que 
després d’aquesta derrota cau fins 
la desena plaça a la classificació.

El Futsal Aliança Mataró cau 
derrotat a la pista del líder

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
Només el Castelldefels 
aguanta al Manresa
21a jornada (17 i 18 de febrer)
Castelldefels - Pallejà .......................... 5-3
Manresa - ALIANÇA MATARÓ ............... 7-1
La Unión - Dènia ....................................5-0
Floresta - Pia Sabadell......................... 2-2
Linyola - Hospitalet ............................... 1-5
Cerdanyola - Salou ...............................3-6
Canet - Catgas "B" ................................4-5
Barceloneta - CN Sabadell ...................7-2

Classificació 
Manresa, 49; Castelldefels, 48; Pallejà, 
44; Catgas "B" i Hospitalet, 41; Pia 
Sabadell, 39; CN Sabadell, 32; Salou, 
Barceloneta i ALIANÇA MATARÓ, 28; La 
Unión, 24; CANET, 22; Cerdanyola, 19; 
Floresta, 14; Dènia, 12; i Linyola, 3.

22a jornada (24 i 25 de febrer)
Els jugadors del Futsal Aliança Mataró 
rebran el Castelldefels el diumenge a les 
12:15 al Teresa Maria Roca. Un partit molt 
complicat per als vermells, ja que el seu 
rival és segon a la taula classificatòria 
amb 48 punts.

7  MANRESA

1  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: I. Fernandez, C. Vi-
llarin, P. Tolrà, C. Villarin, A. del Barco, A. 
Chiheb, M. Ceesay, D. Baño, P. Novo, D. Ro-
dríguez i A. Ceesay.

L'SPALL Ciutat de Mataró perd a 
Santa Coloma de Gramenet

Derrota contundent. | ARXIU

Es disputa la segona edició de la 
Gran Fons OnVeló

Cartell de la competició. | CEDIT

El pròxim diumenge 18 de març es 
disputarà la 2a edició de la marxa 
ciclista Gran Fons OnVeló, amb la 
voluntat de mostrar la comarca i 
el panorama ciclista mataroní a la 
comunitat ciclista de tot el territo-
ri nacional.

La marxa, dirigida a l'esport ama-
teur i de lleure, es troba situada en 
el marc de la 98a edició de la Volta 
a Catalunya, quan els millors ciclis-
tes i equips del panorama ciclista 
internacional es donaran cita a la 
nostra comarca.
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L'equip de l'Indoor Mataró. | CEDIDA

El primer equip del Pàdel Indoor 
Mataró va quedar subcampió del 
campionat de Catalunya per equips 
de 4a Categoria disputat el passat 
cap de setmana a Cornellà i orga-
nitzat per la Federació Catalana de 
Pàdel. En aquest campionat hi com-
peteixen 11 clubs dels quals només 
els que arriben a semifinals tenen 
opció a pujar de categoria. L'equip 
va començar la competició dissabte 
al matí a quarts, ja que eren caps 
de sèrie. Al primer enfrontament 
van guanyar 4 -1 al Pàdel Fòrum 
Centelles i aquesta victòria els va 
donar el passi a semifinals, dispu-
tada el mateix dissabte contra el 

CE Valldoreix, i guanyant-la 4-1. 
Ja el diumenge van jugar la final 
contra l'amfitrió Start's Pàdel, amb 
qui finalment van perdre, per un 
ajustat 2-3, i amb un últim partit 
d'infart. L'equip ja prepara l'ascens 
a la categoria superior la tempo-
rada vinent.

L'equip el formen: Óscar González 
(Capità) i els jugadors: David Esteban, Sergi 
Nogueras, Andres Sepulveda, Xavier Gre-
gori, Bruno Alcalà , Daniel Borrasa, Jaume 
Pons C., Jaume Pons P., Juan Castillo, Albert 
Segarra, Jaume Floriach, Raul Zafra, Toni Pi, 
Didac llorenç, Xavier Llop, Xavier Martinez, 
Cristian Massaguer, Oscar Toledo, Xavier 
Guilemany, Sergi Martins, Toni Alejo, Alex 
Martin i Jesus Mota.

El Pàdel Indoor Mataró, segon de 
Catalunya de 4a categoria

L'Estatal de llarga 
distància a Mataró

CAMPIONAT
D’ESPANYA
DE LLARGA
DISTÀNCIADISTÀNCIA
en piscina de 50m.

Piscina Olímpica Joan Serra (CN MATARÓ)
DISSABTE 24 de FEBRER: Absolut, Júnior i Infantil

a partir de les 9:30h
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Cartell de la competició. | CEDIT

El complex esportiu Joan Serra de 
Mataró, sota l'organització del CN 
Mataró Torrot i la Real Federación 
Española de Natación i la colabo-
ració de l'Ajuntament de la ciu-
tat, acollirà aquest dissabte 24 de 
febrer la disputa del Campionat 
d'Espanya de llarga distància en 
piscina de 50 metres.

La competició, que s'iniciarà a 
partir de les 9:30, serà en les ca-
tegories absoluta, júnior i infantil.
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Golfes: sessions a partir de les 00.00 
Matinals: sessions abans de les 13.00 
Estrena  · En verd: sessió 3D 
En vermell: Dis., diu. i festius

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

Lady Bird  16:10  18:15  22:25  00:30
 [excepte dm.] 20:20         [dm. VOSE] 20:20      [VOSE] 12:20

Todo el dinero del mundo  16:15  19:00  00:30
 [excepte dm.] 21:45         [dm. VOSE] 21:45      [VOSE] 12:20

Una familia feliz  12:15  16:00  18:05

Yo, Tonya  16:15  18:45  23:45
 [excepte dm.] 21:15         [dm. VOSE] 21:15      [VOSE] 12:20

Black panter 12:10  16:10  19:10  22:00            [dv.-dg.] 17:45
 [excepte dm.] 20:35         [dm. VOSE] 20:35

La forma del agua 12:00  16:45  19:20  22:00  00:40
 [dv.-ds. + dc.] 20:10         [dm. VOSE] 20:10      [VOSE] 12:20

Fairy Tail Dragon  [dj.] 20:15   El hilo invisible [dm.-dc.] 21:50

50 sombras liberadas 12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

15:17 Tren a Paris 22:30  00:35      [dv.-dg.] 16:00  18:05
 [excepte dj.] 20:25         [dj.] 16:00  18:05

La abeja Maya 2 [dv.-dg.] 12:15  15:50

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

El cuaderno de Sara   19:15  21:45  00:30       [dv.-dg.] 16:45

El corredor del laberinto 00:15  [dc.] 17:00  [exc. dm.-dc.] 19:00

Los archivos del Pentágono 00:50  [dl.-dj.] 16:30  [dm.] 17:00

Tres anuncios en las afueras 22:10  00:40

Jumanji: Bienvenidos a la jungla 12:10  [dv.-dg.] 16:45  

Perfectos desco... 20:00  22:45  01:00     [dl.-dj.] 16:00  18:10

Coco        [dv.-dg.] 12:15  18:05        Ferdinand [dv.-dg.] 16:30             

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

Loving Vincent 18:00  20:00 (24 i 26 febrer)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Todo el dinero del mundo  16:00  17:40  20:10  22:00

           [dv.+dl.-dj.] 20:00  22:20

Una familia feliz  16:30  18:20          [dv.+dl.-dj.] 18:00

Black panter 16:30  18:30  19:30  22:15          [dv.+dl.-dj.] 18:00

La forma del agua 16:00  18:15  20:10  22:30     [dv.+dl.-dj.] 18:00

50 sombras liberadas 16:00  18:10  20:30  22:40

 [dv.+dl.-dj.] 20:20  22:30

La librería 22:40         [dv.+dl.-dj.] 22:30

El cuaderno de Sara 20:00  22:15

Cavernícola 16:00         [dv.+dl.-dj.] 17:45

El corredor del laberinto 16:15  19:00        [dv.+dl.-dj.] 19:45

C'est la vie 18:15  20:30       [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15

Los archivos del Pentágono 21:15       [dv.+dl.-dj.] 20:45

Coco [dg.] 16:15            [dv.+dl.-dj.] 17:45

Perfectos desconocidos 22:40         [dv.+dl.-dj.] 22:30

Tadeo Jones 2 (Cicle cinc) [ds.] 16:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  ‘La forma del agua’ és l’última 
proposta del mexicà Guillermo del 
Toro.  Aquest ambiciós i exuberant 
fi lm embolcallat de romanticisme 
i fantasia de Del Toro ha estat va-
lidat pels acadèmics amb tretze 
nominacions erigint-se en una de 
les fermes candidates a estatueta 
als Oscar.

‘La forma del agua’ mostra la 
vida rutinària però feliç d’una so-
litària noia muda, Elisa Esposito 
(Sally Hopkins), pura bondat i d’es-
perit vitalista. Juntament amb una 
companya de color, Zelda (Octavia 
Spencer), Elisa se sentirà tan atreta 
com unida a una estranya criatura 
amfíbia que roman en captivitat en 

Amor subaquàtic redemptor

les instal·lacions governamentals 
on treballa. 

El fi lm s’amara d’una atmosfera 
onírica, proper al món del sub-
conscient, sobretot amb un pròleg 
que connecta els somnis d’Elisa 
amb el món de l’aigua. L’aigua 
esdevé un element matèric om-
nipresent en molts instants del 
fi lm i que reviu en moments àlgids 
com l’escena entre ella i el mons-
tre al quarto de bany, tot inundat, 
en què es conjuga el sexe, la sen-
sualitat i la carnalitat dels cossos 
amb l’element líquid. 

Un conte meravellós i fl otant 
d’amor redemptor en temps d’odis 
i visceralitat. | AMIC

  

Pregunta de la setmana
Va guanyar l'Oscar 'El Laberinto 
del Fauno'?

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

Resposta del núm. 1807
"Mi vida sin mi"

Guanyadors:
• Josep Manel Torrent Tripiana
• Lidia Rihuete Beltran

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1808 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018

LADY BIRD

Una estudiant viatja al nord de Califòr-
nia per passar l'últim any de l'institut. 
Plena de creativitat i amb inclinacions 
artístiques, somia en viure a la costa est 
per trobar el seu camí lluny de les pres-
sions i la protecció de la seva mare.
Direcció:  Greta Gerwig
Intèrprets: Saoirse Ronan,  Laurie Met-
calf,  Lucas Hedges
94min

YO, TONYA

Tonya Harding va ser la primera dona 
dels Estats Units en fer un salt triple 
axel en una competició de patinatge 
sobre gel. Un gran èxit, però, que no la 
va acompanyar en la seva vida personal 
com es pot descobrir en aquest drama.
Direcció: Craig Gillespie
Intèrprets: Margot Robbie,  Sebastian 
Stan,  Allison Janney
121min

TODO EL DINERO DEL 
MUNDO

La pel·lícula relata el segrest de John 
Paul Getty III a Itàlia i els intents deses-
perats de la seva mare per aconseguir 
que el seu avi, un magnat del petroli, en 
pagui el rescat perquè l'alliberin. 
Direcció: Ridley Scott
Intèrprets: Michelle Williams,  Mark 
Wahlberg,  Christopher Plummer
132min

LA ENFERMEDAD DEL 
DOMINGO

L'Anabel va abandonar la seva filla quan 
tenia vuit anys. 35 anys més tard, la filla 
torna amb una estranya petició: passar 
deu dies juntes. L'Anabel intenta recupe-
rar-la, però ella té un propòsit ocult.
Direcció: Ramón Salazar
Intèrprets: Bárbara Lennie,  Susi Sán-
chez,  Miguel Ángel Solá
113min

EN LA SOMBRA

La vida de la protagonista, la Katja, 
s'enfonsa quan el seu marit i el seu fill 
moren tràgicament en un atemptat amb 
bombes. Després del patiment del dol, la 
Katja voldrà venjar-se dels causants del 
seu drama.  
Direcció: Fatih Akin
Intèrprets: Diane Kruger,  Numan Acar,  
Ulrich Tukur
100min

UNA FAMILIA FELIZ

La família Wünschmann, tot i tenir les se-
ves diferències, es manté unida gràcies 
a la seva mare, la qual troba la manera 
d'unir-los per anar junts a un parc te-
màtic. Per una broma innocent, però, 
tots els membres de la família acabaran 
convertits en monstres. 
Direcció: Holger Tappe
Intèrprets: Animació
96min
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COLÒNIES TREBALLS JOCS PATI SORTIDES

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

TOTS EL DIES DE MARÇ
DE 18 a 20h
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Lesmillorsprofessionals

DISSABTE 24  de FEBRER
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 DE 10 a 13h
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professionalitat

MATRÍCULA
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JORNADES DE PORTES OBERTES
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i psicologia
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professionals

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!
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Jaume Viada al seu estudi de doblatge

Molts dels seus vídeos han esde-
vingut virals i han circulat de 
telèfon en telèfon mòbil dels 
mataronins. Els seus canals de 

Youtube o pàgina de Facebook guanyen adeptes i 
fa tres anys que també tenen programa a Mataró 
Ràdio. Mentre a la resta de país la Cansalada vi-
ada s'associa a la ventresca del porc –panceta 
en castellà– al Maresme aquest nom ha esde-
vingut una referència obligada en el camp de 
l'humor. Amb un univers propi i un estil acurat 
fi ns ara els artífexs de l'èxit d'aquests vídeos 
s'havien volgut mantenir més o menys ocults 
sota una careta de porc. Ara se la treuen. Ell 
és Jaume Viada, i juntament amb Tamara Puig 
són Cansalada Viada.

En Jaume Viada és doblador professional i, assegu-
ra d'entrada, “sempre he tingut aquesta tonteria”. 
Tonteria i un punt artístic, podria dir-se. Aquest mata-
roní de 47 anys és l'alma mater de Cansalada Viada, 
un autèntic fenomen que passa per ser el Polònia 
mataroní. En els seus vídeos en Gery McFly viatja 
en el temps, el Hitler de 'El Hundimento' s'exalta per 
la demora del Corte Inglés o trobem el carismàtic 
René de la sèrie 'Allo Allo' recitant l'última actualitat 
de la ciutat. La parella que fi ns ara s'amagava sota 
dues caretes de port s'han guanyat a còpia de milers 
de reproduccions i no pocs comentaris la condició 
d'humoristes de capçalera de la ciutat. En Jaume 
assegura que “em surt així, molts vídeos són fruit 
de la improvisació i llegint les revistes locals els gags 
em venen sols”. 

De fet l'amor pel vídeo i el toc d'humor li ve de 
lluny. Els seus companys de classe del Meritxell espe-
raven a cada treball en grup el moment del seu vídeo 
en Beta movie: “Ja a l'escola fèiem els treballs amb 
petites gravacions i, com a mi m'agrada, començava 
seriós per acabar-hi introduint humor”. 

Cansalada Viada
es treu la caretaREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Cedides

Parlem amb Jaume Viada dels seus vídeos 
humorístics, el Polònia mataroní
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Les caretes de porc identificatives del duet, i en René, protagonista predilecte dels seus vídeos

Molts d'aquells vídeos de quan era escolar són prece-
dents directes d'una faceta potenciada els últims tres 
anys. Tot i que Viada no va deixar mai de ser aquell nen 
que li agradava la conya –la seva "tonteria"– va haver 
de treballar a l'empresa familiar, fi ns que aquesta va 
acabar amb concurs de creditors. Va ser quan es va 
veure sense feina que es va interessar en el doblat-
ge. Va estudiar per ser doblador professional, la seva 
autèntica formació juntament amb la de Comunity 
Manager. I en paral·lel va crear Cansalada Viada.

Dedicació a l'humor i el doblatge

“Estudiant i aprenent a ser actor de doblatge em va 
sortir aquesta vena humorística que he acabat per 
adoptar”. Ara Viada està en un moment dolç pro-
fessionalment parlant. A més de Cansalada Viada, 
el seu projecte d'arrel maresmenca, té El Chauma 
amb el que fa vídeos similars, d'àmbit més general i 
també participa del projecte de 'El Chip Cabreador' 
al costat d'humoristes de primera fi la com Toni Cruz 
o el canal 'Viajar de cine' per 'La Radio Viajera', un 
podcast. Domina el català i el castellà, té espònsors 
i treballa a diferents àmbits. “Els doblatges d'humor 
estan de moda i estem trobant el nostre forat”, expli-
ca. Per això en René que parla de Mataró pot passar 
a ser Tarantino versionant un anunci de la Loteria de 
Nadal. El cas de la paròdia de l'anunci de la loteria és 
curiós: l'equip creatiu de l'original el va acabar con-
tractant de cara a la publicitat del sorteig del Niño. 

Referència

Viada creu que ha arribat el moment de "treure's la 
careta". No és que fi ns ara hagi forçat el seu anoni-
mat però sempre ha procurat ocultar-se en imatges 
sota la careta de porc que va comprar de la Xina. 
“Ho he passat molt bé estant en converses de gent 
que parlava dels vídeos sense saber que era jo qui 
els feia”, explica. En els casos dels vídeos més virals 
fi ns i tot alguns amics li rebotaven la seva pròpia 
creació. Ara ja sabran que el seu amic n'era l'autor.

A casa d'en Jaume, ell i la Tamara Puig han sacri-
fi cat el menjador per tenir un autèntic estudi d'àu-
dio i vídeo, amb insonorització inclosa. “Tenim un 
equip perfecte, amb el que puc treballar sempre en 
les millors condicions, al cap i a la fi  ja mengem a la 
cuina i així treballo des de casa“, explica enriolat. 

El seu dia a dia, doncs, és de poc aire lliure. Treballa 
enclaustrat en doblatges o treballant en publicitat, 
sumant milers de reproduccions per als seus víde-
os i sempre esperant l'oportunitat per fer mofa de 
l'actualitat mataronina. Explica Viada que “com a 
humoristes, però, vam sortir tocats de tot el tema 
de l'1 d'octubre amb la violència que hi va haver o 
del moment de persecució actual envers humoristes, 
cantants o còmics”. Rere els seus vídeos, explica, hi 
ha molta feina i intenta "fer-ho ben fet".

Reportatge
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400.000 visites
És difícil quantificar l'abast dels vídeos més populars 
sorgits de la factoria de Cansalada Viada. El seu autor 
explica que "a la que passa a circular a través de What-
sApp òbviament perds el compte". Tot i això les xifres de 
reproduccions a través de xarxes socials d'algunes de les 
seves creacions són espectaculars amb fins a 400.000 
reproduccions en el cas del de 'Regreso al Futuro'.

 

Així, calca la interpretació i improvisa “humor en 
clau comarcal que realment és necessari en una ciu-
tat amb l'actualitat que hi ha i el pa que s'hi dona”.  
Jaume Viada, amb el seu humor o amb la seva ton-
teria, és sovint la vàlvula d'escapament del dia a dia 
local. De la mateixa manera que els guionistes del 
Polònia, té els seus referents fixos i anomena tot l'epi-
sodi del Corte Inglés i Can Fàbregas com a exemple: 
“Ja m'ho diuen que potser som massa pesats amb 
el tema però és que realment pares a pensar-ho i 
val més agafar-s'ho amb humor. A vegades Mataró 

sembla una pel·lícula més de l'Escopeta Nacional”. 
Cada dissabte a les 17h en Jaume i la Tamara fan la 
versió radiofònica d'aquesta sèrie satírica en clau 
local. Un programa radiofònic que espera que duri: 
“Espero no deixar de fer-ho mai perquè realment 
m'ho passo molt bé". En Jaume es confessa com 
"un etern immadur a qui fer conya sempre li agra-
da". Per tant, en espera de com evoluciona profes-
sionalment en àmbits com la publicitat, sembla que 
–sense careta– tenim cansalada Viada per temps. A 
en René se li gira feina.

"A vegades 
Mataró sembla 
una pel·lícula 
de l'Escopeta 
Nacional"

La versió mataronina de 'Regreso al futuro' va ser, en 
molts casos, la carta de presentació de Cansalada Viada 
per a molts mataronins. El vídeo de “Back to Mataró” 
jugava amb el doblatge i l’edició per fer viatjar Marty 
McFly i Doc a la Mataró del 2015, una ciutat on hi han 
passat coses molt misterioses: El Xurrero, Can Miracle 
i Robafaves ja no hi són, però l’autopista a Barcelona 
encara es paga. Una crítica a la desaparició de dife-
rents establiments icònics de la ciutat que va circular, 
i molt, per la xarxa "arribant fins i tot a l'altra punta de 
l'Estat", explica Viada.

El vídeo més viral

De paròdies sobre l'escena d'El Hundimiento' en la que 
Adolf Hitler es desespera en veure que el seu exèrcit 
ho té tot perdut n'hi ha a milers. En clau mataronina, 
però, la de referència és la que va gravar Cansalada 
Viada i la que Jaume Viada escull com el seu vídeo 
preferit de tots. "Em va costar molt de fer-lo perquè 
jo mateix em pixava de riure gravant-lo i vaig haver de 
tornar-hi i tornar-hi", explica. Per Viada "és el tema del 
Corte Inglés que per si sol sembla una paròdia però 
en aquest vídeo quedava tot resumit i realment és un 
resum per no parar de riure". 

El vídeo preferit
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● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
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sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

Rècord de catalans al MWC 2018
102 empreses catalanes tindran un estand al congrés per trobar inversors, conèixer 
socis i nous clients, guanyar visibilitat i obrir nous mercats internacionals  

Empreses: Laia Mulà 

  Entre el 26 de febrer i l’1 de 
març la Fira de Barcelona-Gran Via 
tornarà a acollir el Mobile World 
Congress (MWC). Enguany es con-
solida en aquest esdeveniment la 
presència catalana amb més de 100 
empreses amb estand, 73 de les 
quals hi participaran a través dels 
espais habilitats per la Generalitat 
de Catalunya, la xifra més elevada 
de la història del 'Mobile'. 

Cal destacar que aquestes em-
preses disposaran d’estand al con-
grés per trobar inversors, conèi-
xer socis i nous clients, guanyar 

visibilitat i obrir nous mercats 
internacionals.

Els objectius
La participació del màxim nombre 
d’empreses catalanes té la volun-
tat d’impulsar la competitivitat 
de les empreses del sector de les 
TIC a Catalunya, un sector que ha 
evolucionat en els darrers anys  
a la vegada del congrés. Aquest 
esdeveniment s’ha convertit en 
una important font d’innovació i 
internacionalització de les inici-
atives d’empreses catalanes i s’ha 
consolidat com un dels principals 

motors de transformació digital 
de tota la indústria del país. Cal 
destacar que la major part de les 
empreses catalanes que partici-
pen del MWC són Pimes. Amb el 
congrés s’espera que facin més 
contractes, guanyin visibilitat i 
reforcin la seva marca per trobar 
nous inversors, socis o clients.

Noves oportunitats de negoci
ACCIÓ i la Mobile World Capital 
Barcelona facilitaran l’assistència 
al MWC de 150 directius d’empre-
ses catalanes que no són del sector 
de les TIC per identifi car noves  

AMB EMPENTA
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Després de l’interès que va despertar l’estand Catalonia Drones 
a la darrera edició del Mobile World Congress (MWC), situat a la 
Drone Zone, la Generalitat torna a apostar pel sector dels drons i 
de les solucions smart amb drons amb l’acollida d’estands i amb 
l’organització de reunions que puguin teixir xarxa entre empreses. 
El congrés acollirà un estand de 65 metres quadrats que ubicarà 
dotze empreses catalanes de l’àmbit dels smart drones, tres més 
que a l’any anterior. L’estand Catalonia Drones acull algunes de les 
empreses més innovadores de tot el món i enguany es preveu la 
participació de més de 400 empreses d’uns 40 països, un 30% de 
les quals seran catalanes.

Creix l’aposta pel sector 
dels 'smart drons'

oportunitats de negoci i impul-
sar la seva transformació digital.

4.000 reunions 
per trobar socis
Amb l’objectiu de garantir el mà-
xim impacte del MWC per a les em-
preses catalanes que hi participen, 
un any més ACCIÓ, membre de la 
xarxa Enterprise Europe Network 
(EEN) de la Comissió Europea, 
organitza el Brokearge Event. Es 
tracta de diverses entrevistes bila-
terals de 20 minuts entre empre-
ses i centres tecnològics catalans 

amb altres empreses o entitats de 
tot el món. Aquestes reunions te-
nen l’objectiu de facilitar que les 
empreses catalanes accedeixin 
a contactes internacionals, tro-
bin socis per desenvolupar nous 
projectes i arribin a acords de co-
operació internacional. Aquest 
any al Brokerage Event també hi 
participaran quinze grans empre-
ses com són Mastercard, L’Oréal, 

Seat, Zobele o la BBC, les quals no 
exposaran els seus productes, sinó 
que hi assistiran per conèixer so-
cis que els ofereixin la tecnologia 
que necessiten.

Des del 2006, prop de 5.400 em-
preses, universitats, grups de recer-
ca i organitzacions públiques han 
celebrat més de 14.000 reunions 
als Brokerage Event organitzats per 
ACCIÓ al Mobile World Congress.

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Amb Empenta

Del Tecnocampus al Mobile 
World Congress
Epinium i PG Conocimiento són seleccionats 
per la Generalitat

Empreses: Laia Mulà 

  Torna un any més el gran esde-
veniment del sector de la comu-
nicació mòbil, el Mobile World 
Congress (MWC). Es tracta d’un 
gran aparador internacional d’em-
preses del sector, algunes d’elles 
catalanes i inclús mataronines. 
Aquest és el cas de dues iniciati-
ves amb seu al TecnoCampus, PG 
Conocimiento i Epinium, les quals 
participaran en l’espai habilitat per 
la Generalitat de Catalunya per a 
empreses innovadores.

L’esdeveniment serà un apa-
rador internacional d’empreses 
del sector però també permetrà 

donar a conèixer empreses catala-
nes com les dues mataronines del 
TecnoCampus. PG Conocimiento 
és una empresa centrada en 
Business Intelligence per trans-
formar les dades en informació i 
la informació en coneixement per 
optimitzar el procés de presa de 
decisions. Per altra banda, Epinium 
proposa una plataforma analítica 
e-commerce enfocada en la gran 
plataforma de distribució Amazon.

De Research a Analytics
No és la primera vegada que 
Epinium participa en el MWC i, 
segons explica el CEO d’Epini-
um, Carlos Martínez, aquesta fi ra 

i moltes d’altres a les quals han par-
ticipat els han servit per donar-se 
a conèixer i treballar amb grans 
marques mundials com ACER o 
Procter and Gamble. Mentre que 
l’any passat van assistir al MWC per 
presentar Epinium Research, una 
solució per fer estudis de mercat a 
temps real, ara es proposen donar 
a conèixer Epinium Analytics. Es 
tracta d’una plataforma en línia 
per tal que els clients coneguin 
com optimitzar i posicionar els 
seus productes dins la plataforma 
Amazon. “És com Google Analytics 
i Google Adwords però en una ma-
teixa plataforma i pensat per a 
Amazon”, explica Martínez. Amb 
Epinium Analytics es pot ajudar 
a posicionar millor els productes 
dins la plataforma perquè “el 70% 
de les compres que s’hi realitzen 
es fa a la primera pàgina de resul-
tats i, per tant, és important pels 
fabricants aparèixer-hi”.

Expandir-se a nous mercats
PG Conocimiento, per la seva ban-
da, participa per primera vegada 
en aquest gran congrés. L’empresa, 
de moment, treballa en el mercat 
espanyol, xilè, mexicà i colombià 
i tenen clar que volen obrir els 
seus productes a nous mercats. 
La participació en el MWC podria 
ser, doncs, una oportunitat per 
establir contacte amb possibles 
socis i fer aliances estratègiques 
per garantir aquesta expansió a 
nous mercats.
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200 empreses al IV Congrés 
d’APAE - Fem Empresa 
L’Associació de Professionals Autònoms i Empreses, 
establerta a Mataró, celebra el congrés a Barcelona

Societat: Laia Mulà

 El dijous 1 de març, de 10h a 
14h, tindrà lloc el IV Congrés APAE 
- Fem Empresa, una iniciativa 

de l’Associació de Professionals 
Autònoms i Empreses (APAE), enti-
tat establerta a Mataró, que comp-
tarà amb més de 200 empreses 

multisectorials. L’acte tindrà lloc 
a l’Auditori de la Seu Central de 
Barcelona Activa de Barcelona 
i compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona i 
Barcelona Activa. L’assistència 
és gratuïta per a empreses, em-
presaris i start-ups que vulguin 
participar d’una jornada de tre-
ball diferent amb personalitats 
de l’àmbit de la política, els mit-
jans de comunicació, l’empresa 
i molt més. L’objectiu és que els 
professionals, pimes, autònoms i 
molt més trobin noves connexions 
professionals, nous clients, prove-
ïdors o col·laboradors i molt més.

L’entrega dels premis empresa-
rials APAE - Fem Empresa espera 
ajudar a augmentar el teixit em-
presarial. L’any passat alguns dels 
premiats van ser La Vanguardia, 
Banc de Sabadell o Josep Cuní.

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març
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COMPRA-VENDA

VENC ACCIÓ FAMILIAR CN Mataró. 
300€. 626.088.382

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿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 
MATARÓ. EIXAMPLE 86m2 3 hab 
Reformat, Ext. Molt de sol. Asc. 
180.000€ 93.798.00.50
MATARÓ C/ÀLAMOS. 56m2 amb bal-
có 3 hab, asc, 119.000€ Oportunitat 
93.798.00.50
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en ven-
da 345m2 amb 7 pk. Informi´s 
93.798.00.50
VILASSAR DE D. Oportunitat!. Nau 
en venda 1.800m2 més 200m2 de 
pati. 93.798.00.50
BUSCO BAIX, MAX. 2º pis. Zona: 
Camí Serra, Vista Alegre, Molins, 
Cirera. 4 habitacions i 2 banys + 
pàrking 690.776.610
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe 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

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
ALQUILO LOCAL 100 x 2,80 alto. 
Semi-industrial. 650.870.557
COMPARTO PISO CON señora de ter-
cera edad. 611.454.139
LLOGUER PARKING Jaume Recoder. 
Cotxe petit. 60€. 610.595.079
VOLS COMPARTIR ESPAI a nau 
industrial per realitzar treballs ar-
tístics. 609.509.371
PLAZA PARQUING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande, facil acceso. 
Vigilado. 639.642.970

TREBALL

¿ERES COMERCIAL Y estás 
buscando nuevas oportunidades? 
En Migastone, www.migastone.
es, empresa leader en Apps para 
Móviles, un mercado de presente, 
futuro y en fuerte expansión, 
te ofrecemos la posibilidad de 
colaborar con nosotros. Ganancias 
por encima de la media en 
nuestro mercado. 650.708.260 o 
mail mataro@migastone.es 
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
ENGINYERIA D'EL MASNOU cer-
ca persona amb coneixements 
de AutoCad i paquet Office. 
93.124.86.15.
SE PRECISAN CAMARERAS pa-
ra bar en Mataró. De 30/45 años. 
625.511.066 de 9 a 14h.
NECESITO AYUDANTE ALMACÉN que 
hable inglés. 632.389.545
LIMPIO,  CUIDO MAYORES. 
632.12.73.28
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i ne-
nes de 6 a 14 anys. Interessats trucar 
al 698.591.029 Aina

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

TREBALL

BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ayudante cocina. 
632.181.900
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
personas mayores. 631.312.152
M'OFEREIXO PER REALITZAR ges-
tions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
SE RECOGE MUEBLES y enseres 
gratis. Tel. 699.289.411 WhatsApp
PALETA, PINTOR. ECONÓMICO. 
631.743.680
PALETA. 697.685.580

TREBALL

SE NECESITA comercial para hostele-
ría, con experiencia, media jornada o 
posibilidad de jornada completa, alta 
S.S., sueldo + comisión. Currículum a 
moreno@csmhosteleria.com 
CHICO BUSCA TRABAJO camarero, 
repartos furgoneta. 631.356.327
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do mayores, canguro. 680.188.710
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA maña-
nas. 631.822.368
M'OFEREIXO PER COMPANYIA a 
senyora gran matins. 93.741.52.71
BUSCO TRABAJO DE limpieza. 
Coche propio. 675.238.594
SE OFRECE MUJER de limpieza. 
631.562.703
SEÑORA SERIA, RESPONSABLE, 
limpieza. Referencias. Vehículo. 
665.040.919
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Cuido 
personas mayores. 602.073.793

núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març del 2018www.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!

RESTOS
VESTIDOS
DE NOVIA

COMUNIÓN
Y FIESTA

HORAS CONCERTADAS

T 937 981 815

LIQUIDACIÓN
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73

PROFESSIONALS

B O L E T I N E S  E L É C T R I CO S 
639.341.261
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR. 642.606.471
MONTAJE DE CUADROS eléctricos 
para viviendas. 607.160.610
PINTOR EXPERIENCIA Y seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en 
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co. Tel 672.802.951
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61

VARIS

HOMBRE CULTO Y EDUCADO co-
nocería mujer atractiva, sensual, 
buena persona. Relación amor 
mutuo. 722.268.050

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
ESCORT DE LUJO. 665.463.891
ATRACTIVA Y SENSUAL rubia, 
servicios completos, sin prisas 
698.359.037. Particular
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho, 
cariñosa, implicada, besucona, 
completa, 688.253.126. Particular
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
SARA, RUBIA, INDEPENDIENTE, 
educada, elegante, sin engaños ni 
prisas 632.486.357
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
MASAJISTA CATALANA RUBIA ma-
durita. 654.930.681
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 
chica japonesa, 2 chicas chinas. 
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809

Econòmics núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març del 2018
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Les millors imatges de la celebració de l'Any Nou xinès

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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menys que fi ns ara que tenien ho-
rari fi ns a les 21h.

'Més qualitat assistencial'
Des de l’ICS s’explica que les ur-
gències que canvien de lloc man-
tindran els horaris del servei. “Al 
CAP Ronda Prim s’habilitarà un 
taulell d’atenció, una sala de des-
cans i, tal com estableixen els pro-
tocols de seguretat, s’hi instal·laran 
càmeres de vigilància. Amb aquests 
canvis, el servei d’atenció continu-
ada gaudirà d’un espai més ade-
quat i confortable, que contribuirà 
a millorar la qualitat assistencial”.

Aquest trasllat serà provisional a 
l’espera de l’obertura defi nitiva del 
futur centre d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) de Mataró.

Els horaris dels CAP
Pel que fa a l’horari de la resta de 
centres de l’ICS, afectarà els CAP 
de Rocafonda - el Palau, Ronda 
Cerdanya, El Maresme, Ronda Prim 
i el consultori local de La Llàntia 
els professionals atendran fi ns a 
les 20h enlloc de les 21h com fi ns 
ara. | Redacció

 Canvis en l’atenció primària 
de l’Institut Català de Salut. A 
partir d’aquest divendres el ser-
vei d’urgències (Punt d’Atenció 
Continuada) que operava al CAP 
El Maresme, del Camí del Mig, es 
trasllada al CAP de Ronda Prim. 
D’aquesta manera el servei dei-
xa l’edifi ci més conegut com “els 
especialistes” i s’atendrà al CAP 
situat a la Ronda de Joan Prim, 35. 
En paral·lel a aquest canvi tam-
bé es trasllada el servei d’atenció 
domiciliària, pel que els usuaris 
han de seguir trucant al 061 per 
sol·licitar el servei.

Aquest no és l’únic canvi fet pú-
blic per l’ICS, ja que també a partir 
de divendres els CAP de la ciutat 
atendran fi ns a les 20h, una hora 

L’ICS retalla una hora l’horari d’atenció dels CAPs, 
que tancaran a les 20h

Les urgències canvien de CAP: 
del Camí del Mig a Ronda Prim

 Mataró View és el nou canal de 
vídeo i continguts centrat en la 
ciutat de Mataró i la seva gent. 
Ha nascut de la mà de Francesc 
Paez i Àlex Manzanares, els quals 
es proposen començar publicant 
entrevistes de vídeo, així com una 
petita secció dedicada a la foto-
grafi a i els fotògrafs de la ciutat. 
El seu propòsit és el de construir 
a poc a poc una extensa galeria 
de fotografi es realitzades per fo-
tògrafs de la ciutat i relacionades 
amb Mataró i la seva gent.

Segell mataroní
La primera aposta del canal són les 
entrevistes de vídeo, la primera de 
les quals va sortir a la llum el 5 de 
gener de 2018. De moment han en-
trevistat l’artista mataroní de gran 
reconeixement Perecoll, l’artista i 
cantant Lourdes Folgarona, el fo-
toperiodista del Tot Mataró Daniel 
Ferrer, l’esportista Israel Garrido, 
un youtuber d’èxit conegut com a 
Anothink, l’artista Danilo Facelli 
i el supervisor d’efectes visuals 
d’Onirikal Studio Luis Tinoco. | L.M.

Un canal de vídeo amb 
entrevistes a mataronins

Una altra visió de la 
ciutat amb Mataró 
View

Ronda Prim tindrà el servei d'urgències

Daniel Ferrer, fotoperiodista  Cedida 

 Arxiu 

9

A Mataró hi ha nou cen-
tres d'atenció primària 
entre els de l'ICS i els 
del Consorci Sanitari del 
Maresme

Ciutat núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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DEL 23 DE FEBRERO
AL 10 DE MARZO

DESCUBRE LOS DÍAS

Campaña no aplicable a otras ofertas y promociones en vigor

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es
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Grup Municipal de Ciutadans

PRESSUPOST 2018

Ple Extraordinari de pressupostos celebrat el passat dijous 15 de febrer.

Des de l'exercici de l'Oposició Responsable i Constructiva hem donat 
suport a uns pressupostos que, tot i no ser els nostres, assenyalen un 
camí que voldríem que aprofundís molt més, (del que ha decidit fer-ho 
el PSC amb l'Alcalde David Bote com màxim responsable), en l'impuls 
dinamitzador de les inversions estratègiques que realment necessita 
la Nostra Ciutat.
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Hemos conseguido que el Gobierno Municipal, priorice la inversión en la 
nueva Biblioteca de Cirera-Molins abandonando el proyecto del tras-
lado de biblioteca a Can Xammar, que ya rondaba el millón de euros de 
presupuesto.

Creiem que Mataró precisa urgentment d'un teixit productiu, comercial i 
de serveis, molt potent, raó per la qual hem facilitat l'aprovació dels pres-
supostos 2018 amb la condició d'incrementar signifi cativament les parti-
des més estratègiques..

Juan Carlos Ferrando, Victor Paramés i Maria José González, en una imatge d'aquest passat 
ple municipal.
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Cirera es preveu crear una zona 
d’edifi cis terciaris privats i una re-
serva de terrenys per a equipament 
públic sanitari. En concret serà 
un doble edifi ci que es destinarà 
a usos sociosanitaris i centre am-
bulatori de l’Hospital de Mataró.

El que es preveu
A la banda del carrer de Galícia han 
planejat ubicar una zona d’equi-
paments esportius municipals: 
dos camps d’hoquei, un dels quals 
seria nou, i l’espai per traslladar-hi 
el Camp Municipal de Futbol de 
Cirera. 

Entorn dels accessos s'hi crearan 
250 places d’aparcament. El nou 
planejament urbanístic ubica la 
deixalleria del carrer de Galícia i 
preveu reservar un espai per cons-
truir el Centre d’Acollida Municipal 
d’Animals.

Entre els dos àmbits d’urbanit-
zació es preveu la regeneració de 
l’antic abocador de Cirera, i el man-
teniment i millora ambiental del 
torrent de Les Valls. Aquests 67.749 
metres quadrats d’espais verds 
confi guraran un parc. | Redacció

 El Ple municipal de febrer va 
aprovar provisionalment el plane-
jament urbanístic del sector car-
retera de Cirera, el qual preveu re-
cuperar diversos espais de la zona 
per integrar-los a la ciutat. Aquest 
permetrà integrar dins de la ciu-
tat més de divuit hectàrees de sòl, 
les quals es troben entre el carrer 
de Galícia, la carretera de Cirera i 
l’autopista C-32. El document ori-
ginal ha incorporat recentment un 
canvi principal: la petició de l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) d’una 
major reserva de sòl per ampliar 
l’Hospital. Ara resta l'aprovació de 
la Generalitat.

Equipaments i un parc
L’àmbit afectat ocupa més de 
185.000 m² de sòl, dels quals uns 
7.000 estan ubicats a la banda del 
carrer de Galícia que limita amb 
Argentona i passaran a ser sòl agrí-
cola no urbanitzable. Les hectàrees 
restants entraran en el sector per 
a la nova ordenació: el 80% serà 
sòl públic per a equipaments i per 
a un parc.

Amb façana a la carretera de 

Es preveu recuperar el torrent de Les Valls, el trasllat del 
camp de futbol de Cirera i nous edificis de l’Hospital

Integren dins la ciutat divuit 
hectàrees més de sòl a Cirera

 El dijous 15 de febrer molts alum-
nes, professors i famílies de l’es-
cola Antonio Machado van poder 
participar d’una iniciativa solidària 
d’allò més dolça: una xocolatada 
solidària per recaptar fons per a 
la investigació del càncer infantil. 
L’organització de la xocolatada va 
néixer com a resposta a la crida de 
l’Hospital Sant Joan de Déu que 
convidava a tothom a adherir-se 
a la iniciativa ‘Taca’t pel càncer 
infantil’.

El dijous a la tarda la sortida de 
l’escola es va omplir de xocolata 
desfeta, coques i pastissos que tot-
hom podia adquirir per contribu-
ir amb la investigació del càncer 
infantil. L’organització de la inici-
ativa va anar a càrrec dels mem-
bres de l’AFA de l’escola Antonio 
Machado. | L.M.

El Machado va fer una 
xocolatada solidària

El berenar més dolç 
per la investigació del 
càncer infantil

El sector inclou tota la zona de les antigues pistes de conducció

La xocolatada  Cedida 

 Arxiu 

1

És el primer any que des 
de l'AFA de l'escola se 
sumen a aquesta 
campanya solidària

Ciutat núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018
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Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.
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Urbanisme: Laia Mulà

  L’Ajuntament de Mataró té pre-
vist començar la segona fase dels 
treballs de millora del Triangle 
Molins aquesta primavera. L’espai, 
que s’utilitza com a estacionament 
públic, ja va rebre la primera fase 
dels treballs de millora els quals 
van consistir en la instal·lació de 
quatre punts de llum, així com el 
preparat per l’asfalt i l’anivellat 
de l’espai.

L’espai està situat entre les rieres 
de Cirera i de Figuera Major i la 
ronda de Frederic Mistral i ocupa 
més de 13.000 metres quadrats de 
superfície. D’aquests, més de 8.500 
s’utilitzen com a aparcament pels 
veïns de la zona.

Els passos de la segona fase
Per a posar en pràctica la sego-
na fase de les obres de millora de 
Triangle Molins, l’Ajuntament ha 
inclòs en el pressupost de 2018 
un total de 198 mil euros. Aquests 
serviran per pavimentar l’àmbit 
d’estacionament, pintar les places 
i així racionalitzar l’espai perquè 
hi càpiguen 369 vehicles. També 
es preveu construir una escullera 

Les obres d’ordenació i pintat de les places 
d’aparcament començarà a la primavera

de contenció de terres en els talus-
sos de la part alta de l’aparcament 
i habilitar una zona de correcan 
de 400 metres quadrats amb un 
circuit per als gossos.

La primera fase
Durant el 2017 s’ha fet una pri-
mera fase d’actuació per desbros-
sar la zona, anivellar-la i arranjar 

Tot a punt per a la segona fase de les obres de 
millora del Triangle Molins

L'estat actual del Triangle de Molins Daniel Ferrer 

els talussos que delimiten el solar 
que han tingut un cost de més de 
50.000 euros. 

A més, també s’ha treballat per 
construir una escala d’accés des 
del pas de vianants a la riera de 
Cirera i la millora de l’enllume-
nat. Al terra van aplicar-hi una 
base que servirà per a preparar la 
pavimentació posterior.

El solar de la Via Sèrgia on podria alçar-se el macroprostíbul Arxiu 

L’espai del Triangle és un terreny que urbanísticament està 
destinat a ser espai d’equipaments i usos. És per això, que 
des del govern de Mataró, el PSC es proposa ubicar-hi en un 
futur pròxim la que anomenaran la Biblioteca de la zona nord. 
A més, opinen que el solar també podria acollir el nou CAP de 
Cirera-Molins perquè l’actual és massa petit.

Esperant la biblioteca

Daniel Ferrer 

Ciutat
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  El PSUC Viu del Maresme anun-
cia que torna a l'activitat pública. 
Aquest grup polític anuncia que 
torna a l'activitat i que “ara per 
ara, la principal fita és la de tornar 
a connectar amb el teixit social i 
amb les necessitats del territori, 

El grup polític es reactiva de cara a la vaga feminista del 
8 de març, la Marea de Pensionistes i Catalunya en Comú

fer-nos presents i créixer com a 
organització”. 

El PSUC Viu es reivindica his-
tòricament com a hereu del gran 
partit de l'esquerra durant la trans-
ició. Després d'anys d'inactivitat 
ara volen recuperar protagonisme 

El PSUC ViU es reorganitza 
a nivell comarcal

i anuncien diferents fronts en els 
quals volen participar.

Tres fronts oberts
En un comunicat, expliquen que 
participaran de “la Marea de 
Pensionistes” per la que ja treba-
llen activament “els fronts femi-
nistes que actualment treballen 
per a que la vaga de dones del 8 
de març sigui un èxit, i Catalunya 
en Comú, que decidirà a l’abril la 
seva forma organitzativa i les se-
ves principals línies polítiques”.

El partit, que diu haver sumat 
joves a la seva militància històrica, 
celebrarà una conferència comar-
cal el proper 19 de maig i assegura 
que “volem contribuir a crear un 
teixit de ciutadania crítica i mobi-
litzada a totes les poblacions del 
Maresme”. | Red

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

85.750€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12856 ROCAFONDA NORTE: Entre las 2 principales aveni-
das y lugar tranquilo. Buen piso 90m2 óptimo estado sin necesi-
dad reformas. Alto, alegre y luminoso. 4 habit. 2 dobles. Salón co-
medor. Balcón. Cocina buenas medidas. Baño actualizado. Buen 
piso por estado y precio. 

T

81.750€

PLANTA BAJA
Ref. 12866 Z. LA ESPERANZA: ¡Excelente ocasión! Planta baja 
con patio 20m2 bien orientado y soleado. Calle tranquila y pequeña 
comunidad. Todo a pie llano, especialmente para personas 3ª edad 
o discapacitados. 3 dorm. Salón luminoso y cocina buen estado con 
galería/patio 20m2. Buenas cualidades. Precio interesante!

T73.500€

OCASIÓN
Ref. 12869 CERDANYOLA: Excelente oportunidad! Piso 1/2 
altura, perfecto estado, entrar a vivir. En calle tranquila. 3 dorm. 
(2 amplios). Salón comedor luminoso. Cocina óptimo estado con 
galería. Baño con ducha. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. 
Carpintería madera barnizada.

T

89.950€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12813 JTO. AVDA. PERÚ: Buen producto por características. 
Piso 1/2 altura, pocos vecinos. Distribución cuadrada. Aprovechando 
al máximo los espacios. Para acabar a su gusto. 3 dorm. (2 dobles). Sa-
lón comedor amplio. Cocina buenas medidas. Baño compl. Asequible. 
Buen piso para buena rentabilidad.

T
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Canvis per millorar la Processó General
Tots els misteris sortiran de l'interior de Santa Maria i es passarà pel Carrer Bonaire  
a més d'intentar retallar la durada del principal acte de la Setmana Santa

Festes: Cugat Comas

 Sent com és la Quaresma el temps previ a la Setmana 
Santa, tant la Comissió com les diferents germandats 
i confraries intensifiquen la celebració d'aquesta a la 
ciutat. La Setmana Santa mataronina del 2018 arriba-
rà amb novetats al seu acte central i més important, 
declarat patrimoni cultural de la ciutat. La Processó 
General de Divendres Sant canviarà de ritus de sor-
tida, recorregut i horaris per tal de millorar aspectes 
com la “seguretat, prevenció, temps i organització” 
segons ha fet públic la Comissió de Setmana Santa.

Amb els canvis es vol “aportar algunes millores al 
públic assistent i com no, donar un bon sentit litúrgic 
i d'expressió pública de fe” a un acte que congrega 
milers d'espectadors. Amb aquest objectiu de millo-
rar-la, l'acord entre armats, confraries i germandats 
estableix que es recuperarà l'antic recorregut amb 
els carrers de Sant Francesc d'Assís i de Bonaire en 
lloc del trajecte que ara es feia pel Carrer Nou. A més, 
la Processó General s'iniciarà a la Basílica de Santa 
Maria i tots els misteris sortiran de l'interior del 
temple. La Plaça de Santa Maria, doncs, es buidarà 
de misteris i disposarà de tot l'espai per al públic.

Tots els misteris exposats
Això permetrà, també, que durant el matí de Diven-
dres Sant –després del Via Crucis– tots els misteris 
que surten en processó al vespre estiguin exposats 
al públic dins de la Basílica.

Millorar els horaris
Des de la Comissió de la Setmana Santa mataronina 
s'espera que tots aquests canvis permetin millorar 

els horaris de pas de la pròpia Processó i estudi-
en fixar temps de pas aproximats per cada carrer. 
D'aquesta manera es pretén facilitar l'assistència 
de públic a cada tram. 

Aquesta pràctica és comuna a la majoria de lo-
calitats estatals amb processons de gran concur-
rència i durada.

Patrimoni cultural

La Processó General 
és Patrimoni Cultural 
de la ciutat

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El Divendres Sant 
d'aquest 2018 serà el 
30 de març
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per mostrar el seu talent i un cúmul 
de sentiments profunds. L’any pas-
sat, el seu tema ‘Alice’ els va portar 
al Primavera Club, actuant així a 
Madrid i Barcelona. Gràcies a això, 
es troben en el punt de mira de 
l’indie nacional i recentment han 
pogut estrenar el seu primer disc 
amb Luup Records: ‘You’.

Un nou cantautor mataroní
Marc Nürel és un amant de les 
melodies nòrdiques i properes que 
busca l’equilibri entre l’emotivitat 
i l’experimentació. Ara presenta els 
temes que ha compost per l’àlbum 
El Bosque, el qual sortirà a fi nals 
del 2018 en format CD. L’àlbum 
compta amb dos temes que ja han 
vist la llum.  | Redacció

 Aquest dissabte  24 de febrer a 
les 20h del vespre tindrà lloc una 
nova cita musical a l’Espai F amb 
el Cor Blanc, vinguts de Barcelona, 
i el mataroní Marc Nürel. Es tracta 
d’una nova vetllada organitzada 
per Aiguamoll Música que es pro-
posa apostar per artistes plens de 
talent i que es podrà veure a la sala 
petita del Foment Mataroní a un 
preu de 5 euros.

Indie nacional de primera
Cor Blanc és un duet de música 
indie format per la Mireia i en Sergi 
que juga amb el folk, el lo-fi  i l’elec-
trònica de melodies nostàlgiques 
i sinceres. Ambdós artistes comp-
ten amb una guitarra elèctrica, un 
sintetitzador i una caixa de ritmes 

Aiguamoll programa un dissabte amb Cor Blanc i Marc 
Nürel, una banda reputada i un jove mataroní

Doble ració de música 
independent al Foment

 El Músiques Tranquil·les  progra-
ma  en motiu del Dia de la Dona 
Treballadora, a Anita Zengeza, una 
cantant i compositora de Zimbawe,
instal·lada a Barcelona, amb un so 
i unes lletres d’allò més personals.
L’essència del seu origen i les seves 
vivències han anat modelant la 
seva música fi ns a transformar-la 
en una espectacular combinació 
de sons i colors. 

Amb infl uències de la música 
africana, llatina, jazz i tocs de bra-
sil ha aconseguit un so únic, ètnic, 
modern, amb sabor i sentiment.

Com cada primer dijous de mes, 
el concert tindrà lloc al Casal l'Ali-
ança del carrer Bonaire i obrirà les 
portes una hora abans del concert 
amb possibilitat de sopar-hi

Música de Queen pels menuts
Abans, diumenge, el Clap acollirà 
un altre concert de Xics'N'Roll, 
l'aposta de la Casa de la Música 
per acostar als més petits de la casa 
als clàssics de la història del rock. 
Ambient agradable i familiar, mú-
sica de qualitat apta per a tota la
família a un volum més baix de 
l’habitual i protagonisme per 
Queen amb el grup Momo, que 
recorda el mític grup de Freddie 
Mercury amb un xou ple de llum, 
color i  rock. | Redacció

Anita Zengeza, de 
Zimbawe al Casal

El Músiques 
Tranquil·les se suma 
al Dia de la Dona

2

Es repeteix el format de 
doble concert: una 
banda consolidada i 
un jove valor local

2

És el segon concert a 
l'Espai F d'aquesta 
programació indie 
d'Aiguamoll Records

El mataroní Marc Nürel actuarà a l'Espai F

Anita Zengeza

 Cedida

 Cedida 
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Operació a Argentona contra la compra  
de partits de futbol
Registres a la vila en el marc d'una operació de la Policia Nacional

Successos: Redacció

 La policia espanyola va detenir 
dilluns deu persones en la macro-
operació que contra la compra de 
partits de futbol i les apostes de 
partits, principalment de Tercera 
Divisió. Els agents van fer regis-
tres  en despatxos i instal·lacions 
esportives de clubs de tot l'Estat, 
i també en domicilis, un d'ells al 
carrer de Sant Miquel d'Argentona. 
També se'n va fer un a Albacete.

La trama portaria operant des de 
fa anys i funcionaria amb futbolis-
tes infiltrats en els diferents equips 
investigats. Aquests jugadors, a sou 
de l'organització delictiva, força-
ven córners, impedien fores de joc, 
feien penals en moments delicats 
i, fins i tot, convencien altres com-
panys que fessin el mateix a canvi 

Tota la informació sobre 
la prova i l'entitat es pot 
ampliar a la web  
gmargentona.com/xtrem/

de diners que abonava la trama. El 
cas es troba sota secret de sumari.

Segons fonts policials, en els 
darrers mesos la Lliga de Futbol 
Professional ha col·laborat amb 
la policia i ha proporcionat dades 
que apunten a presumptes par-
tits comprats per part d'aquesta 
organització, que tindria llaços 
amb altres països, en concret amb 
la Xina, on es duien a terme les 
apostes. Els agents de la policia 
espanyola rebien informació de la 
Lliga sobre algun partit sospitós i 
iniciaven la investigació.

Gran operatiu policial
Més de 200 efectius van formar 
part de l'operatiu per detenir els 
implicats en aquesta trama en di-
ferents punts de la geografia espa-
nyola. Eren  agents de la Unitat de 

Delictes Especialitzats i Violents 
de la Policia juntament amb efec-
tius de la Unitat d'Investigació 
Tecnològica i l'Europol.

Els caps de la trama s'haurien 
embutxacat quantitats milionà-
ries en cases d'apostes xineses. 
També afirmen que aquesta trama 
estaria, suposadament, liderada, 
entre d'altres, per Jonan Garcia, 
exjugador de l'Athletic de Bilbao. 

Gran expectació
A la vila es va crear gran expectació 
on veïns i mitjans de comunicació 
van concentrar-se al voltant de la 
casa on es va produir el registre, 
al carrer Sant Miquel número 25 
i que coincidiria amb l'habitatge 
de Garcia. 

L'endemà de l'operació no havi-
en transcendit més detalls.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

 ACN 
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  The Gramophone Allstars Big 
Band presenten a la Sala aquest di-
vendres el seu nou disc, que porta 
per títol 'Maraca Soul', on afegei-
xen nous colors com el boogaloo o 
el calypso a la seva fórmula magis-
tral, sempre en el punt de trobada 
entre el soul, el jazz i el funk amb 
els ritmes jamaicans.

Genís Bou lidera aquest projecte 
on confl ueixen alguns dels músics 
més rellevants de la nova escena 
jazz del país. La seva música és 
una mescla de música jamaicana i 
música afroamericana. La cantant 
maresmenca Judit Nedderman i les 
Say Sisters en són les vocalistes. 

El conjunt d’instruments que fan 
servir es compon per trombons, 
saxòfons, fl auta travessera, trom-
petes, guitarra, piano i bongos –així 
com la veu– i concentren els joves 
talents més sol·licitats de l’escena 
jazzística de Barcelona. | Red.

Els Gramophone presenten 
el seu 'Maraca Soul'

La millor big band 
catalana: Ocasió de 
luxe de La Sala

The Gramophone All Stars Cedida

Nedderman

La maresmenca Judit 
Nedderman lidera la 
formació vocal

l'existència d'una circular de l'Ins-
pector Cap amb instruccions dona-
des per l'alcalde, així com d'un re-
gistre d'activitat de la Policia Local, 
que anirien en contra de la instruc-
ció que la fi scalia va traslladar a les 
policies locals perquè impedissin 
tots els preparatius i la celebració 
d'un referéndum l'1 d'Octubre, 
així com la retirada de qualsevol 
material de difusió i promoció.

No contradiuen l'ordenament
La resolució considera que les di-
rectrius donades per l'alcalde no 
contradiuen l'ordenament jurídic, 
tot i contravenir la instrucció de 
la fi scalia provincial, i recorda que 
poc després es van decretar unes 
noves ordres des d'Alcaldia per 
determinar els serveis que havi-
en de realitzar els agents locals. 

La fi scal també considera injus-
tifi cades les acusacions en relació 
a l'inspector cap de la Policia Local 
d'Argentona. | Red.

 La Fiscalia Provincial de 
Barcelona ha decretat l'arxiva-
ment de la investigació  a l'alcal-
de d'Argentona, Eudald Calvo, i 
l'Inspector Cap de la Policia Local, 
Pere Anglada, en no trobar fona-
ments dels delictes de desobe-
diència, obstrucció  a la justícia 
i prevaricació pels quals van ser 
citats a declarar a fi nals del 2017 
amb motiu del referèndum de l'1 
d'octubre.

La Subdelegació del Govern 
de l'Estat a Barcelona i també la 
Brigada Provincial de Informació 
de Barcelona del cos de la Policia 
Nacional a Catalunya  havien de-
nunciat a la fi scalia provincial 

La Fiscalia considera injustificades les denúncies i les 
acusacions de desobediència, obstrucció a la justícia i 
prevaricació pel seu paper l'1 d'octubre

Arxivada la causa contra 
l'Alcalde i el Cap de la Policia

3

La investigació era per 
tres delictes i s'emmar-
ca en actuacions similars 
envers electes catalans

La querella contra Eudald Calvo ha estat arxivada Arxiu 

 ACN 
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Pots viure alguna situació en la qual 

et sentis impotent per no sortir-te 

amb la teva. Reflexiona en què erres. 

Atura el teu ritme frenètic i escolta 

el que realment passa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si has iniciat una relació, pots tro-

bar-te fent molts plantejaments de 

com vols que sigui i això impediria 

que la visquis amb naturalitat. Deixa 

que les coses succeeixin.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tendeixes a no mostrar certes emoci-

ons, intentant donar imatge de con-

trol i amabilitat però a vegades cal 

desfogar-se i expressar el què ens 

dol. Si ho fas, et sentiràs alliberat.

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

Normalment t'agrada la discreció 

però ara vols fer sentir la teva veu. 

Ja no vols quedar en segon terme. 

Tot i que saps que suscitaràs algu-

na enveja, no penses fer-te enrere.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Obert a experiències grupals, a com-

partir vivències i a cercar més enllà. 

Amb ganes de ser solidari i d'invertir 

temps en els que més ho necessiten. 

Intuïció a flor de pell.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si habitualment ets una persona des-

preocupada, ara et pots sorprendre 

intentant controlar algunes situaci-

ons. Pots experimentar fins i tot la 

gelosia i espiar la parella.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Mitjançant la creativitat podràs ex-

plorar emocions i donar sortida a la 

teva profunda necessitat d'expressió. 

Pot sorgir un amor inesperat i incon-

dicional que no esperaves.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

No es pot agradar a tothom. Si tens 

clar el teu camí, segueix defensant 

els teus ideals. Endreçant les teves 

coses i en mig del desordre, trobaràs 

oportunitats inspiradores.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pots trobar-te enyorant situacions 

que t'han marcat profundament. Mira 

d'extraure'n el que puguis però has 

de mirar endavant. Escriure les teves 

tribulacions t'alliberarà.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Una experiència darrere l'altre en els 

darrers temps, t'està mostrant el camí 

de la tolerància. Aprofita-ho. Mostres 

interès per assumptes místics, reli-

giosos o misteriosos.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Sembla que la família et dóna feina 

doncs hi ha moviment en el sector. 

Si et ve de gust o no, ja és un altre 

tema, però pots recuperar el tracte 

perdut amb algun parent.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Felicitats! Els nadius del teu signe fan 

anys i es renoven il·lusions. Comptes 

amb el suport dels més grans i savis 

de la comunitat, per tirar endavant 

els teus projectes.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

https://www.just-eat.es/...ottosportbarfr

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ORIOL DRESAIRE ARTIGAS

concursos
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8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 KASTANYA.CAT
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 26
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC

Dissabte 24
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 BA-BA
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 EL CLUB DELS POETES 
 MORTS. EL CÀSTING
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 FAMÍLIES I ESCOLA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 ARA, LLEIDA BLANCA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 25
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ

8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 VOLTA I VOLTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 1
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 KASTANYA.CAT

22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 KASTANYA.CAT
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 2
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 PROCÉS CREATIU
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 EL CLUB DELS POETES 
 MORTS. EL CÀSTING
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 27
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 28
7:00 NOTÍCIES EN XARXA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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civisme general impulsada per 
l'Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres.

Diversos suports
La campanya del consistori de 
Llavaneres ja porta diversos me-
sos en marxa i té com a objectiu 
sensibilitzar la ciutadania per tal de
contraure un compromís col·lectiu 
quant als comportaments cívics a
l'espai públic i contribuir a crear 
una millor cohesió social i una
comunitat exemplar.

La primera acció que es va rea-
litzar va ser la col·locació de ban-
deroles penjades als fanals amb 
vinyetes i il·lustracions sobre com-
portaments cívics. A més a més, 
l'Ajuntament va distribuir un do-
cument sobre les conductes i ac-
cions que buscava aconseguir la 
campanya. 

La iniciativa també va arribar 
a les instal·lacions esportives del 
municipi on es van penjar cartells 
informatius amb normes bàsiques 
de respecte i convivència. | Mireia 
Camacho.

 L'última acció de la campanya 
que promou el civisme del consis-
tori municipal de Llavaneres ha si-
gut editar una historieta il·lustrada 
que recull les experiències d'en 
Pere i la Marta. La proposta està
enfocada perquè l'activitat vagi 
dirigida als alumnes de primària de
la vila i que es treballi el civisme 
a les aules.

El conte explica com els prota-
gonistes, mentre passegen, troben 
diversos comportaments incívics. 
La publicació també inclou un breu
qüestionari dirigit als estudiants 

que pretén que refl exionin sobre
els valors cívics als espais públics.
L'objectiu és fomentar i treballar 
el civisme en els més petits dins
el marc de la campanya de 

Cita aquest dissabte, que tindrà els dissenyadors 
i artistes com a protagonistes

Llavaneres fomenta el civisme 
amb un conte il·lustrat

  El jutjat d'instrucció número 
7 d'Arenys de Munt ha arxivat la 
querella per un presumpte delicte 
d'apropiació indeguda que la CUP 
va presentar contra qui va ser al-
calde del municipi pels anticapi-
talistes, Josep Manel Ximenis. La 
CUP va acusar Ximenis de buidar el 
compte bancari de l'agrupació lo-
cal del partit el 2015, quan la relació 
entre l'exalcalde i el partit ja estava 
molt deteriorada i se l'havia con-
vidat a abandonar l'Ajuntament.

Ximenis denunciarà
Ara el jutge dona la raó a Ximenis, 
que està estudiant emprendre ac-
cions judicials contra el partit per 
“una possible denúncia falsa” en 
el marc d'un cas “d'assetjament 
continuat” contra ell.

El jutge no s'ho explica
Segons l'auto del jutge és “inexpli-
cable” que la CUP es querellés no-
més contra Ximenis al·legant que 
només ell tenia accés als comptes, 
quan hi havia dues persones més 
amb autorització per fer-ho. El jut-
ge, a més, diu que el reintegrament 
dels diners que va fer Ximenis i que 
són objecte de la polèmica –poc 
més de 1.000 euros– va estar ava-
lat per la tresorera del partit i per 
l'assemblea local. | Red.

L'exalcalde d'Arenys 
de Munt, absolt

Arxiven la querella de 
la CUP contra Josep 
Manel Ximenis

500

S'ha fet una tirada de 
500 edicions d'aquest 
conte pedagògic

La portada del conte il·lustrat

Josep Manuel Ximenis Cedida 

Cedida 

Maresme núm. 1809 del 23 de febrer a l'1 de març de 2018

Tot maresme llavaneres + arenys.indd   2 21/02/2018   15:55



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

OFICINA CERDANYOLA: 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. 200959) Pis totalment refor-
mat al costat de l’estació de tren. Consta 
de 3 habitacions i 2 banys complets. Finca 
amb ascensor i possibilitat de parquing en 

la mateixa fi nca.
198.000€

RND. O’DONNELL (Ref. 244264). Àtic 
amb ascensor, 3 dormitoris, bany, 

saló-menjador, cuina amb galeria, i dues 
terrasses. Reformat. Totalment exterior, 

orientat a mar.
159.990€

ELS MOLINS (Ref. 246312) Àtic dúplex 
en fi nca de recent construcció de 123m2, 
Saló-menjador amb cuina oberta, 3 dor-
mitoris, 2 banys complets i Terrassa amb 

bones vistes.
207.000€

FINCA SENSE ASCENSOR DE TRES 
DORMITORIS. (Ref. 249158). Per entrar a 
viure que consta de 3 dorm. (2 dobles), 

saló-menjador de 20m2, cuina, 2 banys (un 
complet) i galeria. Tancaments d’alumini i 

A/A amb bomba de calor.

85.000€

*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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PLA D’EN BOET (Ref. 250520) Pis de 
88m2 amb parquing inclós. Consta de 3 

habitcions, totes exteriors, bany reformat 
i cuina amb galería.

139.000€

VIA EUROPA (Ref.248443) Amb ascensor 
de 180m2, 5 hab. 2 banys, aseo, cuina 

offi ce i saló-menjador de 65m2 amb sortida 
a balcó tipus terrassa. Reformat i possibilitat 

de plaça de pàrquing a la mateixa fi nca.
294.990€.

LES SURERES (Ref. 244937) Urbanització 
Les Sureres. Casa a 4 vents orientada al 

Sud, de 193m2. Construïda en un terreny 
de 1.350m2. Acollidora i familiar. Bones 

vistes.
350.000€

OBRA VISTA A ROCA BLANCA, BAIX
TOTALMENT EXT.. (Ref. 249135). 70m2, 3 
dorm. dobles, ampli saló-menjador de 26 

m2,bany complet, cuina ind. safareig i traster.
Pati comunitari. A prop de tots els serveis.

94.000€.

T

T

T

T

D T

T

T
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 Arriba l’Smart Electric Drive 2018 
a Cabrera de Mar, una oportuni-
tat per provar diferents models 
d’aquest cotxe urbà de propulsió 
elèctrica. Es tracta d’un cotxe que 
combina l’agilitat de l’Smart amb 
la conducció lliure de contamina-
ció i que es podrà provar els dies 5 
i 6 de març a l’Autocentre Quadis 
de Cabrera de Mar.

Tots aquells interessats en co-
nèixer amb profunditat aquests 
models han de reservar plaça tru-
cant al 93 741 80 00 i podran provar 
durant mitja hora alguna de les 
sis unitats disponibles: dues de 

 Els Mossos d'Esquadra van de-
semmantellar el 13 de febrer passat 
un cultiu de 900 plantes de mari-
huana de Vilassar de Dalt  i en van 
detenir el presumpte responsa-
ble, un home de 32 anys i veí de 

Els dies 5 i 6 es podrà conèixer i provar de conduir 
aquests vehicles elèctrics al concessionari de Cabrera

l’Smart Fortwo, dues de l’Smart 
Forfour i dues de l’Smart Cabrio. 
Així podran descobrir de primera 
mà els avantatges en la conducció 
d’aquests models tan àgils i amb 
un diàmetre de gir especialment 
petit que facilita la conducció ur-
bana. | C.C.

La caravana Smart Electric 
Drive arriba a MB Motors

Desmantellen una plantació de 
marihuana a Vilassar de Dalt

  L'Ajuntament d'Arenys de Mar 
ha clausurat l'històric abocador il-
legal de pneumàtics, que feia més 
de quinze anys s'havia instal·lat 
en una fi nca rural als afores del 
municipi. Actualment es calcula 
que s'hi havien acumulat més de 
5.000 pneumàtics. El consistori 
feia anys que reclamava als hereus 
de la propietat que actuessin al 
solar, però es dona el cas que en 
tractar-se d'una herència jacent 
que no ha estat mai acceptada no 
se'n feien responsables.

Finalment l'Ajuntament ha ac-
tuat subsidiàriament per retirar els 
pneumàtics i traslladar-los a una 
planta de tractament. Els treballs 
tenen un cost de 110.000 euros que 
assumeix l'Ajuntament amb la vo-
luntat de poder reclamar l'import 
als futurs propietaris.

Senyalat pel Síndic
Aquest és un dels casos d'aboca-
dors il·legals que seguia el Síndic 
de Greuges des de l'any 2016. Dels 
dinou abocadors detectats, amb 
el d'Arenys de Mar ja n'han tan-
cat disset, mentre encara queden 
pendents de netejar els de Pinós i la 
Roca del Vallès, aquest últim situat 
en terrenys de l'Agència Catalana 
de l’Aigua. | Redacció

N'hi havia més de 5.000 
acumulats en una finca

Arenys de Mar tanca 
l'històric abocador 
il·legal de pneumàtics

Barcelona. L'arrestat està acusat 
d'un delicte contra la salut pública 
i per defraudar el subministrament 
elèctric, ja que la nau on hi havia 
la plantació estava connectada a 
la xarxa de manera irregular. | Red

Els Smart elèctrics, a disposició dels clients El dipòsit il·legal

La plantació de marihuana 

 Cedida  Arxiu 

 Cedida 

MB Motors

El concessionari Quadis 
Autocentre de MB Motors  
és a la N-II, km 643
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO: 
3 hab. 1 doble, baño completo con ducha, 
cocina con galería anexa, suelos de gres, 
exteriores aluminio. puertas de haya.

OPORTUNIDAD, INVERSORES: 
Planta baja semireformada para acabar, 
patio 20m2, 2 hab. dobles, baño con ducha, 
cocina fórmica. (ANTES: 130.000€)

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR: 
2 hab. dobles, baño con ducha, cocina en 
haya, galería, ext. aluminio, calefacción. 
Comunidad reducida.Mejor que nuevo.

ÁTICO DÚPLEX, ASCENSOR MUY LU-
MINOSO: 3 hab. 1 suite, 2 terrazas, 2 ba-
ños bañera/ducha, cocina offi ce y galería, 
a.a con bomba calor, comunidad reducida.

OBRA NUEVA-ÚLTIMO PISO A LA VENTA: 
Dúplex con 2 terrazas 1 a nivel comedor, 
2 hab. + estudio, baño completo y aseo. 
Empieza el año estrenando vivienda.

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR: 
2 hab., 1 baño con ducha, suelos gres,  
exter. aluminio, balcón, cocina semi-
abierta posibil.de cerrar, calefacción.

PISO TOTALM. REFORMADO CON PATIO 
DE 12M2: 3 hab. (antes 4), salón-com., chi-
menea, cocina off, galería, a.a. bomba calor, 
trastero, ascensor. Mejor que nuevo.

Ref. 2490 
Z.EIXAMPLE:

119.000€

Ref. 2492 
PLA D'EN BOET:

115.000€

Ref. 4495 
Z. CERDANY. ALTA:

159.000€

Ref. 1428 
Z.RD. CERVANTES:

274.000€

Ref. 4448 
Z. ROCABLANCA:

175.000€

Ref. 4496 
Z.CERDANYOLA:

121.000€

Ref. 4215 
Z.ROCABLANCA:

171.000€

T

T

T

PISO GRANDES DIMENSIONES: 
Cocina refor. y galería,, 4 hab. 2 dobles, 
salón-comedor, balcón ext. y vistas a 
montaña, calefacción y ascensor.

Ref. 4461ZONA 
ZONA SORRALL:

159.000€

T

PISO TOTALMENTE REFORMADO: 
1/2  altura, sin ascensor, 95m2, 4 hab. 2 do-
bles, baño con ducha, salón comedor 24m2, 
balcón, a.a. bomba de calor. Ideal parejas.

Ref. 4494 
Z.CERDANYOLA:

148.000€

TT

PISO TOTALM. REFORMADO CON PATIO PISO TOTALM. REFORMADO CON PATIO Ref. 4215 

OPORTUNIDAD, INVERSORES:OPORTUNIDAD, INVERSORES:Ref. 2492 T PISO TOTALMENTE REFORMADO: PISO TOTALMENTE REFORMADO: Ref. 4494 T

PISO SEMI NUEVO CON ASCENSOR:Ref. 4495 T

ÁTICO DÚPLEX, ASCENSOR MUY LU-Ref. 1428 T ÁTICO DÚPLEX, ASCENSOR MUY LU-

OBRA NUEVA-ÚLTIMO PISO A LA VENTA:

PISO GRANDES DIMENSIONES:Ref. 4461ZONA T

AHORA

TT

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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És l'autor del llibre sobre la història de Mataró i els seus habitants: ‘Made in Mataró’

Josep Antoni Cortés,
història de casa

Laia Mulà

 Josep Antoni Cortés és l’autor de ‘Made in Mataró’, 
un recull de curiositats i anècdotes de la història de 
Mataró i els seus habitants ple de dades inèdites i in-
sòlites, els costums, les festes i altres detalls. El llibre 
ofereix un recorregut per episodis de la història de 
la ciutat maresmenca acompanyats de fotografies 
antigues i actuals que l’il·lustren. “A qui no li agra-
da saber d’on ve?”, comenta Cortés mentre explica 
que des que va arribar a la ciutat quan era només 
un nen ha viscut molt arrelat a Mataró, la seva gent 
i la seva història.

Entre les diverses històries i anècdotes que aparei-
xen en el llibre, Cortés confessa que una de les que 
més l’han sorprès és el descobriment “d’una tesi feta 
per la Universitat de Maryland sobre el lloc de naixe-
ment de Cristòfol Colom” que revela coincidències 
entre aquest home i una família mataronina. Un 
altre dels temes tractats en el llibre és l’origen de la 
bandera i l’escut de la ciutat, dos símbols que par-
len de Mataró. Cal destacar que ‘Made in Mataró’ ja 
ha estat editat i publicat que pròximament es podrà 
adquirir a les llibreries i per la plataforma Amazon.

Aquest, però, no és el primer llibre de Cortés que 
ja en va publicar-ne un titulat ‘Qué está pasando 
en Mataró’. Aquest altre volum no era però un llibre 
d’història pura, sinó que es tracta d’una novel·la de 
ficció que barreja la història real de la ciutat amb 
fets, personatges i una trama fictícia.

De moment, no es proposa escriure cap nova pu-
blicació perquè totes les anècdotes rellevants han 
aparegut en els seus dos primers llibres. Tot i això, té 
clar que “si trobés algun nou tema interessant i inno-
vador de Mataró que fos important donar a conèixer”, 
no descarta la possibilitat de publicar-ne un tercer.

Imatges amb història

Ple de curiositat per conèixer més elements de la 
història que l’envolta, Cortés és un esperit inquiet 
i molt actiu. No només és un amant de la lectura 
i la història, sinó que també sent atracció per la 
fotografia actual i antiga. “Les imatges transmeten 
molta història i informació de ciutat”, destaca 
Cortés i és per això que sempre va acompanyat 
de la seva càmera o del mòbil en el seu defecte. 
‘Made in Mataró’ compta amb moltes imatges 
actuals fetes pel mateix autor del llibre.

Apunts

Defineix-te: Inquiet, curiós i emprenedor

un llibre: ‘Fortalesa digital’, de Dan Brown

una pel·lícula: 2001: una odisea del espacio

un viatge: Al Japó

un somni: Conèixer noves cultures

un repte: Dedicar part del meu temps a ajudar a 
una ONG

Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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147.000w127.260w

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

MATARÓ - Vallveric
258.000€

95m², 3 habit (1 suite) 2 banys 
complets, gran cuina equipada, saló 
menjador amb terrassa 30m² a nivell, 
terres marbre, AA/CC, ascensor, terrat 
comunit., pl.d’aparc. cotxe i moto, 
gran traster, Totalment exterior i 
molt lluminós!! T151157

EN ZONA RESIDENCIAL 
PIS SEMI NOU MOLT  
BEN COMUNICAT!

220.000 €ST. V. MONTALT - Montalpark

90m² total. exterior, 3 hab., 2 banys, cuina office, saló amb terras-
sa assolellada i boniques vistes! Zona comunitària! T410204

MAGNÍFIC PIS A 5 MINUTS DE LA PLATJA!  
411.999 €LLAVANERES - Urbanització

262m², 3 habit, 3 banys, cuina office, saló 40m², garatge, jardí de 
70m² amb accés a la zona comunitària amb piscina!! T420246

BONICA I CÒMODA CASA A PROP DEL MAR I DEL POBLE!

Amb 106m2., 4 habitacions i 1 bany  complet amb dutxa i instal. hidromassatge. Cuina office amb galeria, saló menjador. 
Aire condicionat, tancaments d’alumini,  traster i terrassa de 25m²! T110436

ENCANTADOR PIS TOTALMENT REFORMAT

MATARÓ - Havana 950 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

120.000 €MATARÓ - Els Molins

Es distribueix en 3 habitacions, 1 bany, cuina offi  ce, lluminós 
saló, terrassa, traster. Vistes al parc! T151318 

PIS AMB ESPAIS MOLT BEN APROFITATS! 

199.500 €MATARÓ - Via Europa

Consta de  2 habitacions, 2 banys, cuina tipus americana al ma-
teix saló. Ascensor. Terrassa vistes al mar! T151378 

DÚPLEX AMB TERRASSA!  

262.500 €MATARÓ - Centre

Distribuït en 4 habitacions, 2 banys, cuina offi  ce, safareig, am-
pli saló menjador amb sortida a balcó, ascensor! T151285

PRECIÓS PIS DE 106M2 MOLT LLUMINÓS!!

147.000 €MATARÓ - Cirera

Consta de 90m², 4 habitacions, 1 bany, cuina offi  ce, saló i pe-
tita terrassa! Pis moblat. Perfectament comunicat!!  T151374 

PIS REFORMAT EN ZONA TRANQUIL·LA I BEN COMUNICADA!  

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

375.000 €MATARÓ - Els Molins

Gran casa distribuïda en 6 habit, 3 banys, gran cuina, menjador, 
llar de foc, pati 40m2., tssa 30m2., garatge, traster!! T250245

T’ENAMORARÀ EL SEU ENCANT! 
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

PIS REFORMAT EN ZONA TRANQUIL·LA I BEN COMUNICADA!  

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

63m2., 2 ambients, 1 bany, persiana elèctrica, aa/cc, ascensor, 
tssa. de 50m2 coberta. Ideal oficines, serveis... !! T302965 

LOCAL A PEU DE CARRER A 5 MIN. PLAÇA STA. ANNA

825 €ARENYS DE MAR - Centre

60m², 2 habit, bany amb dutxa, cuina office, àmplia terrassa 
amb vistes al mar, ascensor i totalment moblat! T110552

PIS AMB INCREÏBLES VISTES AL MAR I AL PORT!

1.000 €MATARÓ - Pla d’en Boet

170m2, 1 bany, aa/cc, tancaments d’alumini, portes corre-
disses, Vingui a informar-se!!! T302949

LOCAL A PEU DE CARRERT’ENAMORARÀ EL SEU ENCANT! 

675 €MATARÓ - Cerdanyola

1r pis, 85m², 3 habitacions ext. (1 doble), 1 bany, cuina office 
conserv., saló amb balcó, terres gres, calefacció!!  T109056 

PIS AMB BONIQUES VISTES A ZONES VERDES

900 €MATARÓ - Centre

2n pis, 90m², 4 habit, 2 banys, calefacció, aire cond.,, armaris 
encastats. Bons acabats, terres terratzo. Ascensor! T107750

PIS COMPLETAMENT MOBLAT AL COR DE MATARÓ

450 €MATARÓ - Centre
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261.500 €

MATARÓ - Eixample R 80297

PB impecable. Seminova amb 4 hab (2 dobles, 
1 suite), 2 terrasses, ascensor i pk. Gran elecció!!

LOCALS COMERCIALS
REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - Z. Marítima

MATARÓ - Eixample

MATARÓ - Rda. O’Donnell

MATARÓ - Centre

MATARÓ - Cerdanyola Nord

R.80528

R.80266

R.23599

R.80059

R.80206

Local de 75 m2 amb despatxos, instal.lacions perfectes. 

Local de 80 m2 amb 1 bany. En Avinguda principal.

Local de 85m2 amb aparadors, a/c, 2 banys, magatzem.

Local de 200m2, 2 banys , magatzem i soterrani.

Local per ofi cines de 95 m2, amb 1 bany . Ideal taller

600€/mes

137.000€

650€/mes

3.200€/mes

750€/mes

195.000€

MATARÓ - Eixample R 80450

Àtic amb 1 hab més estudi amb sortida a te-
rrassa de 28 m2, assolellat. Molt maco!!!

142.500 €

MATARÓ - Camí Serra R 80294

PB molt acollidora,  2 hab, cuina oberta a men-
jador, a/c, pk i tr inclós. Ideal per inversors!! 

239.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 80649

Fantstic pis exterior de 4 hab, 2 banys, menjador 
i cuina offi ce. Pk i traster a la mateixa fi nca. Únic!

119.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 80453

Pb amb porxo de 12 m2 tota reformada amb 
molt d’encant. Ideal parelles o inversors!!!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

265.000€

MATARÓ - Z. Molins R 80650

Pis 150m2, 4 hab, menjador 30m2, molt bones 
vistes, pk i traster a la mateixa finca. Definitiu!!!!

129.680€

MATARÓ - Cirera R 80442

Pis grans dimensions dividit en 2 immobles i te-
rrassa 130m2, moltes possibilitats. Oportunitat!

78.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19090

Pis amb vistes al mar, 3 habitac. i molta llum 
natutral. Pocs veïns i zona ben equipada!!
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261.500 €

MATARÓ - Eixample R 80297

PB impecable. Seminova amb 4 hab (2 dobles, 
1 suite), 2 terrasses, ascensor i pk. Gran elecció!!

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