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EN ROBAFAVES EN COLLAGE  
Jordi Prat dona tot el protagonisme al gegant, emblema de la festa,

en el cartell de Les Santes 2018
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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 PERAMÀS: Espectacular vivienda totalmente reformada recientemente. Sup. 
97 m2 construidos distrbuidos en 3 dormitorios dobles. Salón con balcón a la calle. Baño 
con plato de ducha reformado. Cocina lacada en blanco con galería anexa de 6 m2. Edi-
ficio con muy buena presencia y con ascensor. Auténtica oportunidad de mercado. El 
mejor piso de la zona. Llame y concierte una visita!!!

T

227.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z/HABANA: Excelente piso 
80m2 en 2 plantas. 1ª Pl salón-cocina, baño 
y 2 habit. 2ª Pl: Estudio habit. principal, baño. 
Galería 5m2. Tza de 16 m2. Mejor que nuevo. 
Sólo 8 años.  A.A por conductos. Baño +aseo 
con ducha. Ventanas de aluminio climalit. As-
censor. Muy soleado!!! 

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12769 PREMIÀ MAR-VALLPREMIÀ: 
Excelente vivienda 90m2. Alto, muy exterior. 
Conjunto resid., piscinas y consergería. A un 
paso playa y centro. Salón com. 26m2 2 amb. 
Balcón-terracita ideal veranos. Cocina amplia. 
Galería. 3 habitaciones (2 dobl), armarios em-
potr. Suelos parquet. Calefac. Parking incl.! 

T

140.000€

BUENA OPORTUNIDAD
Ref. 12680 JTO. ROCABLANCA: Gran 
piso 90m2, ascensor. Totalmente reformado. 
4 hab. (2 dobl). Baño con bañera. Cocina, ga-
lería. Salón, balcón, vistas. Sol. Puertas cedro. 
Calef. Aire Acond. Ventanas aluminio, mos-
quiteras. Excelente orientación. VISÍTELO!! 

T

249.000€

PISO DEFINITIVO
Ref. 12865 VIA EUROPA: Bonito piso de 
constru reciente. Ascensor. Piso soleado, 
muy buena orientación. 105m2., salón com. 
24m2, balcón exterior. Gran cocina office, 
galería. 4 dor. (2 dobl). 2 baños compl. Cale-
fac. Suelos gres. Parking incl. Pocos vecinos. 
ATENCIÓN A SU PRECIO!!!.

T

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

168.000€

MEJOR QUE NUEVO
Ref. 12734 Z/PLAZA FIVALLER: Boni-
to piso seminuevo, pocos años. Ascensor. 
68m2+4m2 de trastero. Piso esquinero, ex-
terior, luminoso. Salón com. 24m2. Cocina 
haya, galería. 2 dorm. Baño completo. Arm. 
empotr. en habit. pral. Sólo 5 min. a playa. Pl. 
baja perfecto estado, mejor que nuevo!!

T

250.000€

ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12877 Z. HABANA: Bonito piso-ático 
reciente constr. Ascensor. Salón com. 22m2, 
balcón-terracita. Bonita cocina office equip., 
galería. 3 dor. (2 dobl). 2 baños (1 suitte). 
Gran tza 75m2, vistas. Acab. calidad, calef., 
aire acondic, vent. aluminio climalit, puertas 
lacadas blancas.!!

T 262.000€

DEFINITIVO
Ref. 12874 Z/PL.ITALIA: Fabuloso piso, mejor 
que nuevo!!. 100m2, gran salón com. 30m2, 
balcón exterior. 3 dor. (2 muy amplios). 2 ba-
ños compl., (1 suitte). Gran cocina office. Ga-
lería. Vivienda muy luminosa y exterior. Mejor 
que nuevo. Ascensor. Parking y trastero!

T
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Les ciutats, els pobles, són un taulell on es passeja a 
través d’una memòria imposada. Un exemple, per 
què carai m’he de llevar al matí i passar caminant 
pel carrer Lepanto? Quina memòria sentimental 
haig de tenir jo per un coi de batalla on els cristians 
van intentar aniquilar els otomans? I tot per arribar 
abans a la ruta de la seda, colla de sonats. Per què 
no hi ha un carrer Clara Campoamor a Mataró? I de 
la Clara Zetkin? O de l’Arale, és clar.

Per tant, retirar una estàtua o una placa no és esborrar 
la història, és sentir-te millor representat en el teu 
context. Una persona que ha desenvolupat la seva 
trajectòria empresarial gràcies al capital acumulat 
per la compra-venda d’esclaus, no té cabuda en el 
nostre passejar quotidià. 

Les ciutats són museus de la memòria per recordar 
allò del que ens hem de sentir orgullosos. Així que 
moltes més Arales i Clares als nostres carrers i menys 
Pizarros i Cortés.

Opinió: Víctor Gonzàlez

 L’estàtua del negrer Antonio López ja no presidirà 
un espai públic a Barcelona. O aquesta és la idea, ja 
que el 1936 amb l’esclat de la Guerra Civil l’obra ja 
va ser retirada i fosa. La qüestió és que per pressió 
i petició popular, un símbol colonial i esclavista ha 
estat esborrat perquè no representava a la societat 
dins els espais de memòria col·lectiva, que és el que 
haurien de ser les ciutats.

López era Marquès de Comillas per gràcia d’Alfons XII, 
el restaurat. Fundador de la Compañia Transatlántica 
i Tabacos de Filipinas, burgès il·lustre i emprenedor 
de cap a peus. Per tant, i com la majoria de grans 
famílies catalanes del moment –els Güell, Xifré o la 
del nostrat Miquel Biada–, esclavista. Aprofi tant la 
prohibició imposada pel Regne Unit de comerciar 
amb esclaus, les famílies adinerades, moltes del 
Maresme, es van enriquir de forma extraordinària 
a través del mercat negre. 

Negrers i Clares

L’ENQUESTA

Dones suport a la vaga 
feminista del 8-M?

50% Sí, fent vaga
35 % Sí, sense fer vaga
15 % No

LA PREGUNTA

T'agrada el cartell 
de Les Santes 2018?

VOTA L'ENQUESTA A:

SERRA LA VELLA

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.

SERRA LA VELLA

Davant de tot

Davant de tot 1811.indd   1 07/03/2018   18:10



   
   

   
   

mataro.assemblea.cat

dansa, música, art, botifarrada, havaneres, concerts, performance, 
col·loquis, rom cremat, xocolatada, circ, xerrades, pallassos, c

MATARÓ

UN POBLE 
EMPRESONAT
ACTES ARTÍSTICS I CULTURALS
del 14 al 18 de març  
a la Plaça de Santa Anna

DIMECRES 14
18 h. Inauguració

 Cant dels ocells interpretat pel  
violoncel·lista JOAN PALET

 Col·loqui amb 
RAMON COTARELO I MIREIA BOYA  
conduït per ESPARTAC PERAN

21 h. CONCERT PER LA LLIBERTAT DELS 
PRESOS POLÍTICS

DIJOUS 15
11.30 h. Concentració  

AVIS I ÀVIES DE MATARÓ GROC

17 h. Col·loqui amb CARLES MORA 

19 h. Xerrada amb  
ASMAA AOUATTAH i OMAR DIATTA   
conduïda per SÍLVIA LLANTO 

DIVENDRES 16
11 h. Performance BUFANDA GROGA

17 h. Caldo amb PEP SALSETES

19 h. Acte 5 MESOS D’EMPRESONAMENT DELS 
JORDIS presentat per ANTONI BAÑOS

 Actuació dels MÚSICS DE TERRASSA

 Col·loqui amb MARTA ENCUENTRA (ANC)  
i el jurista LLUÍS MESTRES

DISSABTE 17
11 h. Acompanyament de música tradicional 

amb  RAMON REDORTA,  
CIRC amb CRONOPIS i  
el pallasso SABANNI

 XOCOLATADA

17 h. PERFORMANCE D’ARTISTES DE MATARÓ

18 h. Col·loqui amb  
MÍRIAM NOGUERAS i MIQUEL BUCH

19 h. Concert de MESTRE D’AIXA (havaneres)  
i RAPERS en suport a VALTÒNYK 

 Botifarrada i cremat

DIUMENGE 18
11 h. Col·loqui amb  

PEP RIERA i ANTONI LLIMONA  
d’Unió de Pagesos 

12 h. XOU COOKING amb  
EL NOU-CENTS i l’ÀVIA REMEI 

 VERMUT I FIDEUÀ

17 h. EMPRESONAMENT  
D’ALBANO DANTE FACHIN  
i MARC SERRA

18 h. Acte de cloenda amb la presència de  
familiars dels presos

 PERFORMANCE DE DANSA

 CONCERT amb  
PARTIDARIS I LA COIXINERA

anunci totmataro.indd   1 7/3/18   6:56
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CONÈIXER I DIVERTIR
Engega motors a Mataró el LAC, una proposta 
pionera que uneix ciència i lleure

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

Manté, imputat per sis delictes
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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 Les portades

Colònies escolars de nois del 1930

quart noi començant per l'esquer-
ra de la fi lera dec dalt és Zacaries 
Soria Carreño.

Aquesta foto va ser presa en una 
sortida a Canyamars i entregada 
en format postal com a record a 
les famílies d'aquests nois que hi 
apareixen.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 En aquesta fotografi a de l'agost 
del 1930 que ens aporta Àngel Soria 
podem veure el grup de nois que 
l'agost de 1930 van assistir a les 
primeres colònies escolars or-
ganitzades per la Delegació de 
l'Associació Protectora de l'En-
senyança Catalana. El mestre era 
Francisco Soria Membrives i el 

Foto antiga 1811.indd   1 07/03/2018   10:14
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Tot el protagonisme per en Robafaves
El mataroní Jordi Prat fa un collage colorista amb el gegant mataroní sense rostre 
en el cartell de Les Santes 2018

Les Santes: Cugat Comas

 La imatge potent, feta en collage, 
d'un Robafaves sense rostre sobre 
un fons groc és la carta de presen-
tació de Les Santes 2018. Amb més 
antelació que mai s'ha donat a 

conèixer la imatge més esperada 
i comentada de l'any a la ciutat, 
el cartell de Jordi Prat. L'artista 
explica que es va sorprendre de 
veure com en les últimes tres dè-
cades el Gegant més estimat no 
havia estat l'element central del 

cartell. I per això hi va treballar, 
fi del al seu estil, segons explica 
“buscant una obra que m'agra-
dés a mi i amb la qual la gent s'hi 
pugui sentir identifi cada”.

L'obra de Jordi Prat es basa en la 
tècnica del collage, que ara aplica 

Un cartell anticipat

La presentació del 
cartell de Les Santes 
s'ha avançat dos mesos 
en el calendari per tenir 
temps de preparar el 
marxandatge i poder fer 
un plec de condicions 
de les samarretes que 
permeti que siguin fetes a 
Mataró

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat

Obertura 1-2 Cartell Santes.indd   2 07/03/2018   14:06



Per trobar un cartell de Les Santes amb aquest protagonisme 
d'en Robafaves cal remuntar-se a les imatges de l'any 1984, 
amb la fotografia de Miquel Sala feta cartell, i el 1986 amb 
l'obra d'Artur Palomer 'Pal' en la qual el gegant picava l'ullet. 
Des de llavors han passat 31 cartells en els quals en Robafaves 
apareix en vuit d'ells però no amb el protagonisme que li ha 
donat Prat. L'artista reconeix que el fet de comprovar aquesta 
absència del gegant va alterar la seva idea pensada, que en 
un primer moment havia volgut tenir a la beguda Juliana com 
a protagonista. 

Cartells amb en Robafaves 
de protagonista

al cartell de Les Santes. També li 
és propi un color groc que dona 
caràcter a l'obra i que l'artista as-
segura que “és símbol d'estiu, de 
calor, de festa, de tot el que han 
de representar Les Santes”. 

“He volgut fer en Robafaves a 
la meva manera, alegre, de forma 
atractiva per mi i per la gent, pen-
sant en què no només és un quadre 
sinó que ha de ser un pòster i fer 
de cartell", assegura Prat. Respecte 
al fet que el rostre ferreny caracte-
rístic de la fi gura no apareix, Prat 
explica que “buscava que la gent 
s'hi identifi qui, no només amb la 
fi gura sinó amb tot l'esperit del 
cartell, per això no li he posat cara 
perquè no cal, en Robafaves és més 
que un gegant, és una fi gura eter-
na, un membre més de la família i 
el cartell vol que tothom s'hi senti 
refl ectit”. Les lletres de la llegenda 
Les Santes 2018 també són man-
llevades d'altres obres.

Qui és Jordi Prat?
Jordi Prat Pons (1965), és llicenciat 
en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona, és un pintor mataroní 
amb una llarga projecció interna-
cional. El seu domini de la tècnica 
del collage l’ha dut a presentar la 
seva obra a nombroses galeries d’art 
de Catalunya, Espanya, França, 
Holanda, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, 
Argentina, Canadà o els Estats 
Units, on va residir durant uns anys.
 La seva obra reprodueix el món 
que l’envolta, un món molt proper: 

vida, amb moviment.
Les darreres exposicions fetes a 

la ciutat han estat a La Destil·leria 
el 2016 i 2017 o a la Nau Gaudí 
el 2015, en tots els casos en ex-
posicions col·lectives.

xapes, llaunes, pòsters, begudes... 
objectes quotidians que fan de 
fi nestra per a viatjar al passat. La 
seva tècnica aporta una visió abs-
tracta, però alhora molt exacte de 
l’objecte, un objecte viscut i amb 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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D'Escòcia a Mataró per fotografiar la festa 
El mataroní Manel Quirós, especialitzat en documental i establert a Edimburg, 
serà el responsable de fotografiar Les Santes 2018 

Les Santes: Cugat Comas

  L'elecció del fotògraf de la Festa 
Major es fa, cada any, en paral·lel 
a la de l'artista del cartell i sempre 
pot semblar un segon plat. Tot i 

això enguany la mateixa Comissió 
d'Imatge ha fet una elecció que 
permet pronosticar una exposició 
totalment diferent de les prece-
dents. L'encarregat de retratar Les 
Santes del 2018 per fer l'exposició 

del 2019 serà Manel Quirós, un 
mataroní nascut l'any 1984 que 
està establert a Escòcia. 

Fora del país des de 2010, 
Quirós viurà Les Santes una dè-
cada després i aportarà la seva 

Manel Quirós serà el fotògraf de Les Santes 2018 Daniel Ferrer 

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER DEL PARC 48, MATARÓCARRER DEL PARC 48, MATARÓ

MARCA A ESCOLLIR:

MARCA A ESCOLLIR:

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

PROPERAMENT ENS TRASLLADEM A:

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.

AIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

Instal·lació inclosa
25KW

1.365€
CALDERA DE CONDENSACIÓ

OFERTA!

Ciutat
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visió personal, especialitzada en 
el documental i en fotografi es re-
lacionades amb els drets humans. 
Quirós explica que encara no sap 
què farà: “M’agradaria afrontar el 
treball de manera incògnita, com 
faig sempre, sense saber què faré. 
No em vull informar ni mirar qui-
nes exposicions s'han fet per no 
copiar ni tenir una idea preesta-
blerta. M'agrada explicar el què 
passa, tal com ho veig”, explica el 
fotògraf.  Quirós reivindica que la 
seva “serà una òptica des de fora 
d'algú que fa anys que no viu la 
Festa Major tot i ser mataroní de 
tota la vida” i assegura que “ho 
faré amb la mateixa il·lusió amb 
la que vivia la festa de nen petit, 
com si fos una primera vegada”.

Quirós va estudiar fotografi a 
professional a la Universitat de 
València i comunicació visual 
i fotoperiodisme a Edimburg i 
Glasgow.  La seva dedicació a la 
fotografi a documental s'ha de-
senvolupat en diversos països 
europeus i també en països com 
Bolívia, Burkina Faso, Egipte, Índia, 
Bangladesh, Tailàndia i Cambodja. 
Treballa en llargs projectes edito-
rials fotogràfi cs. Ha rebut diferents 
premis internacionals per les seves 
exposicions.

Tot i que la programació de Les Santes no es donarà a conèixer 
fins a principis de maig, sí que es coneix que dos dels seus actes 
canviaran d'ubicació aquest 2018. Concretament seran el Ball 
o Revetlla de Festa Major, la nit i matinada del 26 de juliol i els 
Requisits, la nit del 28. Tots dos actes tornaran a la Plaça de 
Santa Anna i deixaran lliure el Parc Central. La raó per aquests 
canvis és la possibilitat de tenir lliure el Parc per a altres ac-
tes –el 28 de juliol és dissabte, un fet que preveu assistència 
massiva als actes i també i podria ser un dia pel concert de 
pagament– així com raons de tipus logístic i d'infraestructures. 
El Ball del 26 va ser durant lustres a Santa Anna, on de fet ja 
es va fer el 2016 amb l'organització dels Capgrossos mentre 
que els Requisits tornaran a la plaça després d'haver nascut 
a la Plaça de l'Ajuntament, d'on van emigrar després primer a 
Santa Anna i posteriorment al Parc.

El ball del 26 i els Requisits 
tornen a Santa Anna

Arxiu

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER DEL PARC 48, MATARÓCARRER DEL PARC 48, MATARÓ

MARCA A ESCOLLIR:

MARCA A ESCOLLIR:

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

PROPERAMENT ENS TRASLLADEM A:

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.

AIRE CONDICIONAT INVERTER
OFERTA!

Instal·lació inclosa
25KW

1.365€
CALDERA DE CONDENSACIÓ

OFERTA!
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Ara és quan toca fer un pensament
Quan els rigors de l'hivern ja són història, cal pensar en la primavera i l'estiu  
i preparar casa nostra per poder-los gaudir de valent

De la mateixa manera que es diu allò que "per llu-
ir s'ha de patir" els espais exteriors de casa nostra 
requereixen de manteniment, inversió i cura per 
tal que quan arribin els mesos en què esdevindran 
cabdals mostrin la seva millor imatge. Si tenim la 
sort de tenir jardí o el privilegi de tenir una pisci-
na sabrem del que estem parlant. Fa falta tenir-los 
presents precisament ara, fer un pensament per tal 
que amb l'esclat de la temperatura i els colors natu-
rals tinguem les instal·lacions en el seu millor estat

També és qüesTió de pressuposT
I no és només qüestió d'agenda, sinó també de 
pressupost. Ara és el moment de mirar bé l'agenda 
i el catàleg de professionals i anticipar-nos a plena 

temporada quan els seus serveis, segurament, ani-
ran més buscats. I per tant més cars. 

Ara és el moment, doncs, de vetllar perquè el blau 
i el verd, com a colors més refrescants, llueixin. 
Estudia opcions, tractaments, variables. Atreveix-
te a canviar, dona un retoc a l'exterior de casa teva. 
I entra a la primavera amb el jardí en plenitud 

 Si invertim ara en l'exterior de casa nostra, 
podrem gaudir d'uns exteriors renovats en 
el moment que esclati la temperatura i els 
dos colors més refrescants” 
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 La nova oficina servirà perquè els clients 
puguin trepitjar i tocar les diferents gespes 
d'aquesta nova temporada” 

InstalVerd és una empresa que des de 2007 es de-
dica exclusivament a la venda i instal·lació de les 
millors gespes artificials del moment, especialitzada 
concretament en gespa per a jardins. El seu respon-
sable, Josep Guinart, explica que al llarg d'aquests 
anys la gespa per jardineria ha evolucionat molt, 
aconseguint una gespa amb un tacte de qualitat i 
una sensació a la trepitjada excepcional. A més, cal 
destacar l'aspecte molt realista que presenten les 
gespes de nova generació que instal·la InstalVerd.

L’empresa, a més, s’ha proposat ampliar el seu espai 
d’exposició del Camí del Mig amb la creació d’una 
oficina d'atenció al client que estarà disponible 
de dilluns a dissabte a partir de mitjans de març. 
Aquesta servirà perquè els clients puguin trepitjar 

i tocar les diferents gespes d'aquesta nova tem-
porada, comprovar la gran suavitat i verticalitat 
d'aquesta nova generació de gespes i escollir una 
gespa artificial d’alta qualitat.

InstalVerd: L'aposta 
per la gespa artificial
Si el que vols és una gespa amb bon 
aspecte, sostenible, sense necessitat de 
manteniment i amb un consum d’aigua 
pràcticament nul, la gespa artificial és la 
millor opció per al teu jardí 
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Com mantenir la  
piscina durant l'hivern
Per no tenir l’aigua de les piscines 
malaguanyada i per aprofitar-la d’any 
en any és molt important que durant la 
temporada d’hivern en mantinguem el 
tractament

Amb una bona desinfecció i un manteniment mínim, 
podem conservar l’aigua, els filtres i les conduccions 
fins a la primavera.  El procés d’hibernació comença 
quan la temperatura de l’aigua és inferior als 15ºC. 
Aleshores, hem de netejar exhaustivament el vas, 
aplicar una cloració de xoc i corregir el PH fins que 
el valor es trobi entre el 7,2 i el 7,6. Així mateix, hem 
de deixar el filtre en funcionament per garantir una 
bona distribució del producte. 

És convenient que abaixem el nivell de l’aigua de la 
piscina i que hi col·loquem un flotador. L’objectiu 
és atenuar la possible congelació de les capes su-
perficials de l’aigua i evitar que el gel pressioni les 
parets del vas. 

els coberTors, imporTanTs 
També hem de saber que la utilització de cober-
tors ajuda a mantenir l’aigua en bones condicions, 
evita que es congeli i serveix per prevenir possibles 
accidents 

 També és necessari que posem en funcio-
nament el filtre de forma periòdica i, en cas 
de pluja, que controlem els paràmetres de 
clor, brom i PH” 

PISCINES JARDINERIA
BLAU VERD
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Porcelánico pulido 
75x75cm, 1ª calidad

12,30 €/m2

Por sólo

Mod. Bellagio

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 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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Restaurants: Jordi Gomà

 El passat 5 de març, l’Abril va ce-
lebrar el seu segon aniversari en 
plena forma i consolidats, ja que 
des dels inicis han anat polint tots 
aquells aspectes en què podien mi-
llorar, per tal d’oferir una estada el 
més satisfactòria possible als seus 

Restaurant
abril

clients. Des de l’inici han buscat 
oferir un valor afegit, no es limiten 
a servir-nos un menjar de primera 
qualitat i ben presentat, sinó que 
també volen que ens hi sentim a 
gust, oferint una experiència gastro-
nòmica agradable en tots els sentits, 
tenint cura de tots els detalls, per tal 
que tothom en marxi pensant que 
hi voldrà tornar. 

L’experiència d’aquests dos anys ha 
permès que l’Abril hagi evolucionat i 

millorat els aspectes dels quals havien 
rebut alguna crítica, de manera que 
tenen molt més per la mà els tempos 
del servei del migdia, que és quan hi 
ha gent amb més pressa, i ara les ra-
cions són més adequades. Si hi anem 
a sopar, no acceleraran el servei per 
poder encabir un altre torn darrere 
nostre, sinó que es preocuparan que 
estiguem a gust i allarguem l’àpat tot 
el que vulguem, quedant-nos a fer 
una copa si ens ve de gust.

taulataulaA taulataulataulataula

2P PUBLI RESTAURANT ABRIL 1811.indd   2 07/03/2018   18:15



Plats i vins
recomanats

Preparació: Tota la seva carta és molt interessant i val 

la pena investigar-la a fons, però dos dels seus plats 

més atractius són: Pop amb parmentier al pimentó 

de la Vera i el de Guacamole de pèsols.

Vins recomanats: Pels amants del vi negre el Ciutat 

Vella del Priorat, un multivarietal amb una relació 

qualitat/preu excel·lent. Qui prefereixi el vi blanc pot 

optar pel Cabró!, un Penedès de la varietat Xarel·lo.

Carrer d’en Pujol 6, Mataró

 610 408 242

 www.facebook.com/

      abrilrestaurant

Horari de cuina: de dimecres a diu-
menge de 13h a 15:30h. De dimecres 
a dissabte també de 20:15 a 23h.

Direcció restaurant "Abril"

escaneja
el codi:

Alguns dels plats nous que trobem a la seva carta 
són el guacamole de pèsols amb les seves torra-
detes, l’arròs melós de bolets i botifarró de ceba, 
la brandada de llagostins amb olivada o els ra-
violis de pinya amb foie micuit i crema de coco, 
entre moltes altres propostes interessants. Totes 
les elaboracions són fetes per ells, amb producte 
de proximitat, i els postres també són casolans, 
com per exemple la gelée de llimona amb cristall 
de limoncello. Més del 80% de la carta és apta 
per a celíacs, i en tot cas poden adaptar la gran 
majoria dels plats segons les necessitats dels cli-
ents. El menú setmanal de dimecres a divendres 
al migdia, per 13,50€, ofereix una relació qualitat/
preu imbatible, ja que hi podem trobar plats tan 
atractius com el tataki de tonyina amb guaca-
mole de pèsols i maionesa de soja, l'orada a la 
planxa amb crema de carabassa, els espaguetis 
de carbassó al pesto amb encenalls de parmesà 
o l’arròs melós de bolets dels dijous. El menú 
de cap de setmana al migdia és a 19,50€, i pro-
perament també volen presentar el nou menú 
degustació, que estarà sempre disponible a un 
preu molt atractiu 

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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silvia_fl o

ximo112

claudia.llopis

guanya
el premi de
GAUDIUM

guanya
el premi de
TALLER DE PIZZES

guanya
el premi de
TUBAU XARCUTERS

"Calçotada a casa"

"Batcookies"

"Menú deliciós per passar el fred"

CONCURS

#totataula

Menú per a dues persones, 
al migdia.
Avda. del Progrés, 47 - 
Vilassar de Mar.

Aquesta setmana 
doblem l'aposta: 

tenim 6 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:

Menú per a dues persones, 

Carrer de Barcelona,33 -Mataró.

Menú de tapes per a dues 
persones,  de nit.
Plaça Catalunya, 9 - Mataró

Menú degustació per a 
dues persones, divendres 
nit.

Via Europa, 172 - Mataró

Esmorzar o berenar 
per a dues persones.

Carrer Nou, 50 - Mataró.

40 Hapo coins (40 euros en 
compra), servei a domicili en 
poblacions de lliurament o 
recollida a locals, mitjançant 
app o a www.hapoweb.com

Carrer Consol Nogueras, 1
- Mataró.

AA taula
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Crema de xampinyons i sojaCrema de xampinyons i soja

INGREDIENTS:
- 250 g de xampinyons
- 1/2 ceba
- 1 porro
- 1 gra d’all
- 1/2 L de beguda de soja
- Sal, Pebre

- Oli d’oliva verge extra

TEMPS:

25"

DIFICULTAT: Fàcil

recepta de: cuina.cat

LA RECEPTA
QUE NO FALLA

PIZZA MATARÓ

Prova la nostra "Pizza Mataró" 
amb base de carbonara, carn 
picada, salsa barbacoa, ceba i 
mozzarella!

PIZZA A PUNT

 93 004 75 53
Camí de la Geganta, 65

ELABORACIÓ:
1_ Neteja i trosseja els xampinyons

2_ En una cassola amb oli, daura la ceba amb el porro 
(reservant un tros d’uns 4cm) i l’all picat.

3_ Incorpora els xampinyons, ofega i salpebra. Cobreix 
amb beguda de soja i deixa coure durant 15 minuts.

4_ Talla en juliana el tros de porro reservat i fregeix-lo 
fi ns que quedi cruixent.

5_ Passa la crema per la batedora i serveix amb el po-
rro cruixent per sobre.

RECOMANA:
Hi trobarem més de 10.000 
receptes, més de 750 vídeo 
-receptes i una selecció de 
programes complets del Canal 
Cocina. En cada recepta veu-
rem la seva llista d'ingredients 
i la seva preparació. Podrem 
buscar receptes amb la seva 
opció Buffet en el qual esco-
llim tipus d'ingredients, tipus 
de plat i el temps per a la seva 
realització.

App molt
útil!
canal 
COcina

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

10 

de març

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

MALA VIDA,
TOT EL POP-ROCK ESPANYOL EN UN

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Oscar Torres & Band
Divendres 9 març / 19h / Plaça 
de l'Onze de Setembre (Mataró)
Un espectacle de rumba amb un 
so innovador i fresc. 

Mishima
Divendres 9 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
El quintet barceloní en gira pre-
sentant el seu 8è disc "Ara i Res".

Red Velvet
Divendres 9 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions de rock, blues i soul. 

Joan Blau
Dissabte 10 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Cantautor que ens presenta el seu 
primer disc, 'Somnis'. 

Ballada de swing 
Dissabte 10 març / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Ballada de swing amb la banda 
Hot Swing Machine. Organitza: col-
lectiu mataroní Big Head Hoopers.

Vermut musical: 'Edurne Vega'
Diumenge 11 març / 12h / Plaça 
Canyamars (Mataró) / Gratuït
Concert de la bandautora que ar-
riba trepitjant fort amb actitud 
rockera i lluita femenista. 

'La Banda convida Spanish 
Brass'
Diumenge 11 març / 12.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 5€.
L’Agrupació Musical del Maresme 
convida un dels millors quintets 
de metall del panorama musical 
de l’estat.

El loco tidiano + Enric Blasco 
& Luis García
Diumenge 11 març / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert de cançó d’autor i humor. 

JazzClap
Dijous 15 març / 21.30h / Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) / Ant. 
+ sopar: 12€. Taq.: 15€.
Jam Session amb Jordi Nogueras.

Guia cultural

Aquest grup es posa sempre el 
públic a la butxaca en base 

a la música del pop-rock espanyol 
dels últims trenta anys. Per a to-
tes les edats i gustos, Mala Vida 
és una mena de Jukebox capaç 
de dominar desenes de cançons 
i adapten el seu repertori a cada 
nit. A Mataró podrà sonar de 
El último de la Fila, Hombres 
G, Celtas Cortos, a Maná, 
Fito, Pereza, Muchachito o 
Mano Negra. Molta experièn-
cia i un gran domini de les ver-
sions i l’escenari fan d’aquest 
un dels concerts més esperats 
del cicle.

Agenda 1811.indd   2 07/03/2018   19:06



www.totmataro.cat/agenda

TEATRE I DANSA // 

'Claudia'
Divendres 9 març / 22h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 
Argentona) / Taq.: 17€. Ant.: 13€.
Basada en la història de la Claudia 
Victoria Poblete Hlaczik.

'Consell familiar'
Diumenge 11 març / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
Un espectacle de Cristina 
Clemente, a càrrec del Grup Vada 
Retro Teatre de Barcelona. XIV 
Mostra de Teatre Amateur. 

'Descalços pel parc'
Diumenge 11 març / 18h / Teatre 
dels Seràfi cs (c. de la Torre, 78. 
Arenys de Mar) / Entrada: 7€.
De Neil Simon, a càrrec del Grup 
del Centre Parroquial de Canet 
de Mar. 46è Concurs de Teatre 
Amateur Premi Vila Arenys de Mar. 

'Calces de paper'
Dijous 15 març / 19.30h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Gratuït
Collage teatral que mostra dife-
rents aspectes de la realitat de 
dones ben diverses. Espectacle a 
càrrec de Ruda Teatre.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 9 març / 18h: El conte de 
la rotllana: "Xap!", Philippe Corentin.
Dimecres 14 març / 17.30h: Art 
Time: "La mancha de Paul Klee qui-
ere ser pirata', de Violeta Monreal.
Dijous 15 març / 17.30h: Els dijous 
a la biblio: "Max i els superherois".  

Biblioteca Pompeu Fabra 
(pl. Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 9 març / 18h: Club dels 
Setciències: "Els ofi cis i les professi-
ons. No més guerres!" - 8 a 12 anys.  

MÚSICA /

Xarxa Coral 2018
Divendres 9 març / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Entrada: 5€. 
Concert de l'Orfeó Català, un dels 
cors de referència del país, acom-
panyat del Cor Ciutat de Mataró i 
el Cor Ciutat de Tarragona.

 TEATRE /

'Billy Elliot'
10, 11 , 17, 18, 23 i 24 març / 
Dissabte 21h. Diumenge 18h / 
Sala Cabanyes (La Riera, 110. 
Mataró) / Platea: 16€. Amfi t.: 14€.
Conegut musical, de gran èxit a 
Londres i NY. Producció de Sala 
Cabanyes, direcció Pere Vàzquez. 

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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MÚSICA /

Audició i tast de vi: 'Gran 
reserva de l’òpera'
Dijous 15 març / 19.30h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
Una xerrada-audició-tast sobre 
el vi a l’òpera, a càrrec de David 
Puerta, músic i periodista.

'Colors al cel'
Diumenge 11 març / 12h / Ca l’Are-
nas (C. Argentona, 64. Mataró)
Activitat familiar.

Un mar de contes 
Dimecres 14 març / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte a càrrec d'Esther 
Martínez i Susagna Grabulosa. 

Buc de contes: 'Alça!'
Dimecres  14 març / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte de Lluís Farré. 

XERRADES I LLIBRES /

'Operació Urnes'
Divendres 9 març / 19h / Abacus 
(La Riera, 14. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec d'un 
dels autors, el periodista Xavi Tedó.

'Eduard Alcoy i la Llanterna 
màgica'
Divendres 9 març / 19h / Ca l'Are-
nas (c. Argentona, 64. Mataró)
Conferència i presentació de publi-
cació "Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950-1987)", en el marc de l'expo-
sició amb el mateix nom. 

'Les joventuts llibertàries de 
Catalunya (1932-1939)'
Divendres 9 març / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre  a càrrec de 
Maria Salicrú, Josep Puig Pla i l'au-
tora del llibre, Sònia Garangou.

'Comerç de poemes, poemes 
de comerç'
Dissabte 10 de març / 18h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
Lola Casas i Gibet Ramon.

Dissabte 10 març / 12h: Storytime 
for babies: 'Where do you live?' a 
càrrec de Get It English.
Dimarts 13 març / 17.30h: La pe-
tita hora del conte (infants de 0 a 
4 anys) amb el conte 'Lentament'.

Dissabte en família: 'Fem de 
saltimbanquis'
Dissabte 10 març / 10.30 a 12h / 
Espai Gatassa (c. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Gratuït
Aprendrem a fer acrobàcies en 
família, amb Jaime Barbosa.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 10 març / 12h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les carac-
terístiques arquitectòniques de la 
Nau Gaudí. Activitat per a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

FAMILIAR /

'La princesa i el drac'
Diumenge 11 març / 12h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)  
/Entrada: 7€.
Un espectacle emotiu i divertit que 
combina actors, titelles, ombres 
xineses i cançons. A càrrec de la 
companyia Sim Salabim.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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TALLERS I CURSOS // 

BiblioLab
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Divendres 9 març / 18h: "A què 
sona un plàtan", taller per a infants 
de 8 a 11 anys.
Dissabte 10 març / 10h: "Cinema: 
crea un theremin i un zoòtrop elec-
trònic". Taller per a joves + 14 anys.

Taller DIY: 'Sonall o zing-zing 
de vímet'
Dissabte 10 març / De 10 a 13h 
/ Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15. Parc Central, Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
Elaboració d'un sonall tradicional, 
amb Carles Alcoy.

RUTES I VISITES //

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 10 març / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 10 març / 18h / Ca l’Are-
nas (c. d’Argentona, 64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Ruta Enoturística 
Diumenge 11 març / 11h / Punt 
d’inici: Can Benet (Cabrera de 
Mar) / Inscripció: Biblioteca Ilturo 
- tel. 937 542 949.
Ruta comentada amb maridatge 
de lletres i vi.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat
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Dia de la Dona Treballadora
Accions reivindicatives del Grup 
feminista "Truges Rebels".
Divendres 9 març / 19h / Saló 
de Pedra (Argentona): Taula ro-
dona + Sopar Popular + concert 
de Na Trenca.
Dissabte 10 març / 11h / Mur de 
Sant Sebastià (Argentona): Taller 
obert per repintar el mural femi-
nista d'Àngela Davis. 

Seminari 'Tempus Fugit'
Dissabte 10 març / 9h / Des del 
Passeig Marítim, 92. Mataró): 
"Comptant el temps a la Natura", 
sortida naturalista pel litoral.
Conferències. Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró) / 19.30h: 
Dimarts 13: "Temps i cultura: els 
orígens de la idea de temps a 
Occident". Dimecres 14: "Els rit-
mes circadiaris a les persones i 
les seves implicacions en la salut". 
Dijous 15: "Medicina regenerativa 
per a una població envellida: és el 
moment?".

'Les 4 estacions de la salut'
Dimarts 14 març / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Parlem de 
salut", amb el Dr. Carles Paytubí, 
especialista en Medicina Interna.

'Parròquia de Sant Josep: 
1868-2018. Una mirada als 
fets històrics'
Dijous 15 març / 19.30h / Sala 
d'actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Joan 
Comellas, escriptor i historiador.

FESTES I FIRES //

Serra la Vella
Diumenge 11 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tallada de la quarta pota de la Vella 
Quaresma. Organitza: Confraria de 
les Set Setmanes.  

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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'Descobrim un artista. Miratges 
de venus'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 20 de març. 
Fotografi es artístiques de Julia 
Lladó-Shinkiró sobre el cos femení.

II Exposició Col·lectiva
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Fins a l'11 d'abril.
Segona col·lectiva d'autors i tèc-
niques diverses.

'Experiències matemàtiques. 
Prohibit no tocar'
Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró) / Fins al 18 
de març. Visita guiada: dissabte 
10 a les 18.30h i diumenge 11 de 
març a les 12h. 
Material manipulatiu en blocs de 
coneixement matemàtic.

'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.

'Homenatge al meu germà'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins a l'11 de març.
Obra recent de l'artista Isabel Sabé.

'0=|'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 22 de març. 
Exposició de l'artista Marta 
Juvanteny.

Premi Literari Helena Jubany
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 23 de març. 
Exposició de cartells del Premi 
Literari Helena Jubany.

'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.

'Les cares d'en Pellofa'
Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
/ De l'1 al 15 de març.
Totes les cares dels Pellofes que 
han regnat a la ciutat des de 1979. 

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 al reconegut 
artista català.

'Percepcions'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 8 d'abril.
Exposició de Francesc Sillué.

'Posem fi l a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / Fins 
al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar 
de fi nals del XIX a mitjan segle XX.

'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. 

'Pregon desig: Miquel Barceló 
a Josep Palau i Fabre'
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 9 de 
setembre. 
Obra de l'artista mallorquí Miquel 
Barceló (Felanitx, 1957).

'Escultures'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 25 de 
març.  
Exposició d'Abel Pruñosa.

'Coses meves'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Fins al 24 de març.
Exposició de Mari Vera, amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona.

'Dones: quotidianitat 
normalitzada'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 22 d'abril.
Fotografi es del grup "Una mirada 
particular" de Viladona.

'Genealogies. Mutables 
– Mudables'
Museu Municipal Enric Monjo 
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar) / 
Del 9 de març al 3 d'abril.
Treballs d’alumnes i professors de 
la Facultat de Belles Arts de la UB.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Ritmes infi nits'
Museu Arxiu de Can Caralt 
(Sant Andreu de Llavaneres) / 
Inauguració: divendres 9 de març 
a les 19.30h. Fins al 8 d'abril. 
Exposició d'escultures de l'ar-
tista mataroní Pere Casanovas 
(Mataró, 1943).

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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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.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sortida: Extremadura, del 22 al 27 
Abril  2018. • Activitats: Tai-Txi (dill-
dmc matí).  Labors i Patchwork (di-
lluns).  Relaxació (dmt i div tarda). 
Mandales (dmt tarda).  Informàtica 
i Ping Pong (dmt i div matí). Taller 
De Memòria (dmc matí). • Juguem 
al Quinze (dij tarda). • Petanca (cada 
tarda). Mele de Petanca (cada dill 
9:15h). • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes.

CASALS //

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: 
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.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 20 de març 
17h, actuació del grup de Play 
Back "Caña Dulce" del Casal de 

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018

ACTIVITATS //

BIOGRAFIA: 'Miquel Crusafont: 
un personatge, un arxiu i mol-
tes històries de ciència'
Dimecres 14 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència de Carlos 
Acosta i Rizo, Geòleg i Professor 
d'Història de la Ciència a la UAB.

'Remeis casolans'
Dijous 15 març / 17h / Residència 
Geriàtrica El Mirador (c. de Capcir, 
90. Urb. Can Quirze. Mataró)
Conferència de Mireia Soler, cofun-
dadora del Grup d’Estudi i Difusió 
de Plantes i Remeis del Maresme 
i Vallès. 16è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

Gent gran
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Repugnància / 
Pesadesa/ Il·lusió
Les emocions són reaccions de 
la corporalitat que ens indiquen 
perills o goigs. Cal saber com ges-
tionar-les per tal de madurar, créi-
xer i bàsicament ser feliç: Estar 
bé amb un/a mateix/a i ser un/a 
mateix/a.

REPUGNÀNCIA és l'emoció que 
ens fa sentir quelcom desagrada-
ble, aversió a una cosa o persona. 
I pot provocar vòmits. Una vida 
repugnant. Els sentits de la vista, 
flaire i gust són els que ho detes-
ten més. També hi ha el sentit 
psicològic davant d'accions de-
sagradables, abusos, exhibicions. 
Però també hi ha, i és perillós, la 
repugnància de viure. Aleshores, 
ganduleria, poltroneria, peresa, 
desgana.

PESADESA/FEIXUGUESA és 
l'emoció de cansament, fatiga. No 
hi ha empenta. A vegades és un 
crit d'atenció al "surmenage", al 
distrés. Altre és l'eutrés, que com-
porta a vegades l'esforç a una nova 
adaptació. Cal ser molt amatent 
per a diferenciar-los.

No oblidem que la corporalitat 
té el seu propi llenguatge. El cos 
parla de forma clara quan la ment 
no escolta.

IL·LUSIÓ és una emoció molt 
humana i no únicament per a la 
infantesa, adolescència o joven-
tut. La maduresa i vellesa també 
tenen les seves il·lusions. El mot 
té dos sentits: desitjant una cosa 
possible. I l'altra és ser il·lusori, 
no trepitjar de peus a terra. Cada 
dia porta la seva petita il·lusió: La 
vida dels detalls..

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològicsSèniors

Denúncia social

Ens trobem davant d'una societat 
que ha perdut la brúixola i la carta 
de navegar. Existeixen situacions 
del tot inacceptables que cal, si més 
no, socialment denunciar.

En primer lloc l'afirmació que les 
properes generacions viuran pitjor 
que les precedents, en uns moments 
en els quals el grau de formació es-
colar, és el més alt que mai s'havia 
donat. És del tot incomprensible, 
que en contra de totes les predic-
cions, aquesta millor preparació de 
la joventut, serveixi per nodrir les 
grans bosses de l'atur o per conver-
tir-la en carn de canó de l'emigració 
forçosa, moltes vegades totalment 
negativa i fallida.

Seguidament la situació de les 
persones precàries, convertides en 
una nova classe social que ni per-
tany a la classe obrera, ni a la classe 
mitjana, ni a l'economia submer-
gida. Persones que han esdevingut 
la primera classe social de masses 
en la història, que han anat perdent 
sistemàticament els drets socials 
conquerits pels ciutadans i que tot i 
cobrar quelcom per treballar, mol-
tes vegades tenen que recorre a la 
caritat pública per a sobreviure.

Finalment les residències geri-
àtriques com una solució per a la 
família, no acceptada per la majo-
ria dels seus usuaris, que les con-
sideren com una condemna, a ser 
aparcats en una presó forçosa, que 
es veuen obligats a haver d'acceptar, 
per no contrariar la seva família. 
Residències àmpliament rebutja-
des i prohibides en molts països 
de la UE, per ser conceptualment 
perverses, en ser considerades com 
un clar atemptat contra la dignitat 
humana.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Parlem de...

...Eduard Alcoy 

El Centre d’Art Ca l’Arenas pre-
senta, del 15 de desembre de 2017 
fins al 8 d’abril de 2018, l’exposi-
ció Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950-1987). 

La mostra comissariada per la 
historiadora de l’art Rosa Alcoy, 
filla de l’artista, es divideix en 
cinc àmbits que mostren les dife-
rents etapes del pintor i els canvis 
formals i conceptuals en la seva 
plàstica.

 En els dos primers espais es pot 
veure el context màgic i misteri-
ós dels anys 50, quan ell formava 
part del grup Inter-Nos. És en 
aquests moments quan fa la seva 
primera exposició col·lectiva a la 
Sala Pino de Barcelona i cinc anys 
més tard, l’any 1955, la seva pri-
mera mostra individual al Museu 
Municipal de Mataró.

 El tercer espai correspon a 
l’etapa del grup Sílex. Ell n’és 
fundador juntament amb Carles 
Planell, Joan Hernández Pijuan, 
Josep Maria Rovira Brull i Terri. 
La no figuració, l’abstracció geo-
mètrica i l’informalisme omplen 

el seu cosmos personal de 1955 
a 1962. 

 El quart i cinquè espai mostren 
la recuperació de la figuració per 
part d’Eduard Alcoy (1930-1987). 
Les obres imaginatives, iròniques, 
simbòliques, etc., ens parlen de 
temàtiques com l’apocalipsi, la 
bogeria, el caos, la metafísica, el 
presagi, etc., sempre elaborades 
amb una gran dosi de creativitat. 

 Hem passat dels tastets a Ca 
l’Arenas, on moltes vegades hom 
es quedava amb ganes de veure 
més obres dels artistes represen-
tats, a fer exposicions consistents 
i serioses, en les quals l’especta-
dor agraeix la generositat i quali-
tat de les peces mostrades.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG             
Doctor, Historiador de l'Art i 
Gestor Cultural
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Successos: Redacció - ACN

 Una nena de Mataró, de catorze 
anys, va ser víctima d'abusos se-
xuals per part de dos companys 
de classe. Els fets van passar di-
vendres 23 de febrer i ja han estat 
denunciats als Mossos d'Esquadra. 
Els dos agressors haurien aprofi tat 
l'absència de professors durant un 
canvi de classe per grapejar una 
companya davant la resta de l'aula. 

L'Institut Alexandre Satorras ha 
confi rmat el relat i ha anunciat l'ex-
pulsió cautelar dels dos alumnes. 
Un d'ells ha estat expulsat un mes, 
fi ns al pròxim 6 d'abril, mentre que 
a l'altre, que hauria tingut un paper 
secundari, va ser expulsat per un 
període de cinc dies.  

Tot i que els fets es van produ-
ir divendres, no va ser fi ns al cap 
d'uns dies que van transcendir. 
En un primer moment la víctima 

El centre obre un expedient disciplinari a un dels agressors per reincident 
i se'l podria expulsar definitivament

no va explicar-ho a casa per no 
amoïnar la seva mare i l'equip de 
professors de l'institut no en va 
tenir coneixement fi ns a la reunió 
de coordinació que fan dilluns a la 
tarda, quan una de les mestres va 
explicar-ho a la direcció després 
que un altre alumne que va pre-
senciar els fets li expliqués a ella.

L'endemà, dimarts, l'institut es 
va posar en contacte amb la vícti-
ma i amb la seva família que, en 
paral·lel, posa el cas en coneixe-
ment dels Mossos d'Esquadra, que 
manté oberta la investigació per 
vexacions. Des del centre també es 
demana a les famílies dels agres-
sors que se'ls emportin i se'ls in-
forma que han estat expulsats de 
manera cautelar.

Un alumne reincident
Paral·lelament, la direcció del cen-
tre obria un expedient disciplinari 

Expulsen dos alumnes per abusos sexuals 
a una altra menor

Els fets van passar el 23 de febrer en una classe de l'Alexandre Satorras Daniel Ferrer 

contra l'alumne més confl ictiu, que 
el passat mes de novembre de 2017 
ja havia protagonitzat un incident 
similar amb una altra alumna, però 
en aquell cas la família va decidir 
no denunciar-ho. Després d'aquest 
nou episodi, però, des del centre 
es planteja la seva inhabilitació 
per seguir en aquest institut, el 
que representaria una expulsió 
defi nitiva de l'escola.

No seria un cas únic
Per la seva banda, la nena agredi-
da també ha deixat d'anar volun-
tàriament a l'institut durant un 
temps i està sent atesa pel servei 
d'intervenció especialitzada per a 
víctimes de violència de gènere. En 
el moment de presentar denuncia 
davant els Mossos, la nena ja va 
advertir la policia que el seu no 
era l'únic cas d'abusos que existia 
a l'institut.

En mans dels Mossos

La Policia manté 
oberta una investigació 
per vexacions

Reincident

Fonts del mateix institut 
confirmen que no és un 
cas aïllat

4

Van passar quatre dies 
entre els fets i que es 
denunciessin

Ciutat
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sobre l’educació. L’experiència es 
basa en un aprenentatge entre 
iguals, i és a través de la conversa 
i l’intercanvi. 

No és una conferència o una 
xerrada, sinó que són els matei-
xos participants que proposen 
els temes de conversa al llarg de 
la trobada gratuïta. Amb això, es 
proposen aprendre, fer xarxa i 
desenvolupar-se personalment i 
professionalment per transformar 
l’educació.

Mataró vol ser ciutat educadora 
i és per això que no només hi són 
convidats pedagogs i experts en el 
camp de l’educació, sinó que és un 
acte obert a tota la ciutat

Teixint xarxa
Entre les sessions de debat, faran 
un esmorzar conjunt que permetrà 
continuant teixint una xarxa entre 
pedagogs, professionals del sector 
i qualsevol persona interessada 
pel tema. 

Des de l’organització es faran 
càrrec dels cafès i conviden als as-
sistents a portar pastissos o fruita 
per compartir. | Laia Mulà

  Mataró acollirà per segona ve-
gada la trobada educativa Edcamp, 
un esdeveniment que enguany 
es farà a diverses instal·lacions 
del consistori i que està obert a 
tothom que tingui la voluntat de 
compartir aprenentatges i inqui-
etuds sobre l’educació. Edcamp 
és una trobada pedagògica orga-
nitzada per pedagogs, la Fundació 
Jaume Bofi ll i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Mataró. El més 
destacat de la trobada és, però, 
que seran els mateixos assistents 
els que escolliran els temes a de-
batre només arribar a l'Edcamp.

La trobada tindrà lloc el dissabte 
10 de març –de les 9h del matí a 
l'1 del migdia– i Can Palauet i el 
Museu de Mataró es convertiran en 
seus de les sessions de debat peda-
gògic que els assistents proposin.

Intercanvi a Edcamp
L’Edcamp, nascut als Estats Units i 
traslladat al nostre país de les mans 
de la Fundació Bofi ll, és una troba-
da oberta a tothom amb la fi nalitat 
de compartir aprenentatges, co-
neixements, inquietuds i passions 

Torna a Mataró el dia 10 de març la trobada educativa 
organitzada per pedagogs i la Fundació Jaume Bofills

Pedagogia transformadora a la 
trobada educativa 'Edcamp'

  El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ha confi rmat la con-
demna a quinze anys de presó per 
a Mohamed T., el veí de Mataró que 
el 4 d'abril de 2014 va matar i va 
fer desaparèixer el cos de Piedad 
Moya, de qui s'acabava de separar.

Quatre anys després el cadàver 
encara no ha aparegut i l'home va 
recórrer a la condemna imposada 
per l'Audiència de Barcelona al-
legant, justament, que no hi ha 
cap prova “directa” de la mort de 
la dona, com el propi cos o cap 
resta del crim. El cos va ser in-
sistentment buscat en una fi nca 
maresmenca molt coneguda pel 
condemnat, sense èxit.

Les proves indirectes
Tot i això, el tribunal es reafi rma 
en la “força” de totes les proves 
indirectes que “apunten cap a una 
mateixa direcció”. El tribunal tam-
bé fa esment de les múltiples con-
tradiccions de l'acusat durant el 
judici, així com del seu compor-
tament “obstructiu” al llarg de la 
investigació. | Redacció - ACN

L'home va al·legar que no 
hi ha cap prova "directa"

Confirmen els 15 anys 
per l'exparella de 
Piedad Moya

La trobada es farà a Can Palauet i a la bilioteca de la Fundació Iluro

El judici del cas Piedad Moya  Cedida 

 Arxiu 

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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 L'Ajuntament de Mataró ha pu-
blicat recentment una oferta de 
places de treballadors públics. 
Després d'uns anys difícils amb 
ofertes gairebé insignifi cants, ha 
aparegut una previsió de 144 pla-
ces per aquests pròxims anys 2018 
i 2019.

Tot procés d'oposició a l’Admi-
nistració Pública comença amb la 

Després d'anys sense pràcticament ofertes, hi haurà importants processos de 
selecció de personal durant els anys 2018 i 2019

publicació de l’oferta pública, o 
sigui, l’Administració (en aquest 
cas l’ajuntament de Mataró) pu-
blica el nombre de places que té 
previst de cobrir segons les neces-
sitats d’aquell moment: conserges, 
auxiliars, administratius, policies, 
càrrecs tècnics, etc. 

Aquesta sovint va acompanyada 
d’una previsió (no vinculant) de 

L'Ajuntament de Mataró convoca 144 
places d'ocupació pública

Toca formar-se per a poder treballar a l'Ajuntament

 Arxiu 

calendari del procés. Coneguda 
l’oferta pública, l’Ajuntament ha de 
publicar al llarg de l’any les bases 
de la convocatòria de les diferents 
places. Aquestes bases vénen a ser 
les regles de joc, és a dir: els requi-
sits que han de complir els candi-
dats (edat mínima i màxima, nivell 
de titulació), el tipus de proves i 
els temaris de les diferents proves.

Ciutat
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Bases diferents
Les bases de la convocatòria seran 
diferents segons la plaça a la qual 
s’opti. Així una plaça de conserge 
només té una exigència d’edat, no 
demanen nivell d’estudis, i té una 
única prova sobre 10 temes. En 
canvi, una prova de policia local 
inclou diferents proves físiques, 
de continguts i de personalitat, 
en un procés de més exigència. En 
aquestes bases també figura si la 
plaça a la qual s’opta pot tenir en 
compte mèrits com el fet d’haver 
treballat en llocs afins prèviament. 

Posteriorment, l’Ajuntament 
anirà publicant cada una de les 
convocatòries, que marcarà l’inici 
del procés d’inscripció a les proves, 
per aquelles persones que com-
pleixen els requisits de la plaça, 
i finalitzat aquest termini d’ins-
cripció, aniran sortint les dates 
de les diferents proves.

mataro.cat

Tota la informació i  
calendari de les convoca-
tòries es pot trobar a la 
web municipal

Després d’anys on no s’ha publicat places, ara ens trobem en 
una conjuntura econòmica que permet renovar funcionaris 
jubilats, i no només a nivell d’Administració local, sinó també 
de la Generalitat, de l’ICS. Ara és un bon moment per incloure 
en la nostra expectativa laboral el fet de treballar a l’Adminis-
tració pública.

L'expectativa d'accedir a  
treballar a l'administració

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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El Quadis CN Mataró derrota el líder i gairebé 
s'assegura la presència a la fase d'ascens

LA FASE D'ASCENS, A TOCAR

núm. 1516
Del 9 al 15 de març de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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el Esporttot
Xavier Peral
Tennis Taula Quadis CN MataróEl Personatge

Parlem amb el jugador 
insígnia del Quadis CN 
Mataró de tennis taula

Opinió Àlex Gomà
Periodista

El mes d'octubre vam parlar de 
l'excel·lent informe anual que fa 
Roger Castillo al web de la Revista 
Fosbury (www.fosbury.cat), aler-
tant de la minsa presència de les 
dones al TN Esports. Bé, diem min-
sa per no dir alguna cosa més forta 
ja que no arriba ni al 3,5%! Vaja, 
que de cada 100 segons de telenotí-
cies, menys de quatre estan prota-
gonitzats per l'esport femení.

Si voleu fer la prova, només heu 
de connectar amb qualsevol tele-
notícies de TV3 per saber que si ens 
parlen d'esport femení segurament 
arribarà al final, moooolt al final. Ja 
ho saben, primer –encara que no 
jugui– sempre té prioritat el Barça, 
malgrat que s'hagi de parlar de co-
ses tan rellevants com que “Messi 
s'ha quedat al gimnàs” o “Piqué 
ha parlat en un acte promocio-
nal”. Després ens colen tot el bloc 
futbol, encara que toqui connectar 
amb l'entrenament del Girona o 
parlar d'un apassionant Celta-
Málaga. Després sempre arriben 
'clàssics' com ara el motor –tot i 

que quedin mesos per l'inici de la 
competició i s'hagi de parlar d'en-
trenaments– i el bàsquet. Només 
al final, si tenim sort, hi entrarà 
alguna notícia referent a l'esport 
femení. El dia que en sentiu parlar 
alguna d'elles, deixeu un moment 
el que estigueu fent i feu una sèrie 
de flexions: ja us avanço que no fa-
reu gaire esport. I això que parlem 
de televisió pública, i a les privades 
sol ser encara pitjor.

Però, i nosaltres? Som exem-
plars? Segur que no. Sí que és veri-
tat que al Tot Esport cada setmana 
podreu trobar-hi al voltant d'un 
30-40% d'esport femení, però segur 
que hi ha coses que hem de millo-
rar, i per això estem sempre oberts 
a les crítiques que ens arriben. On 
no podem amagar que tenim una 
mancança és en les persones que 
fem aquest suplement esportiu, i 
és que ara mateix no hi tenim cap 
dona. Per això fem una crida en 
busca de dones que vulguin escriu-
re aquesta columna d'opinió o col-
laborar amb nosaltres. Vols ser tu?

Sí, falten dones
Crítica, i autocrítica, sobre periodisme esportiu i gènere

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - SANT ANDREU
Dissabte 10 | 12:45 h | Complex Joan Serra

FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - PLA D'EN BOET
Dissabte 10 | 16:30 h | Mpal. Camí del Mig

TENNIS TAULA Div. Honor Mas.
QUADIS CNM-MIJAS
Dissabte 10 | 17 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Copa Catalunya fem.
BOET DORI DORI -  CERDANYOLA
Dissabte 10 | 17:45 h | Pavelló Eusebi Millán
BÀSQUET  Copa Catalunya fem.
GRESS MATARÓ - ALMEDA
Dissabte 10 | 19:30 h | Palau Josep Mora

HANDBOL Plata Estatal Fem.
JOVENTUT MATARÓ - MORVEDRE
Dissabte 10 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÈRICA CHM - RIVAS
Dissabte 10 | 18 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - MONTCADA
Diumenge 11 | 17 h | Mpal. Centenari

BÀSQUET Lliga EBA Mas.
MATARÓ FEIMAT - CERDANYOLA
Diumenge 11 | 18 h | Palau Josep Mora

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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L'equip mataroní va superar 
l'Alicante per 5-1 i té les fases 
d'ascens quasi a la mà

L'equip masculí del Quadis Centre 
Natació Mataró de tennis taula va 
aconseguir el diumenge un magnífic 
triomf sobre el líder del grup dos 
de la Divisió d'Honor i d'aquesta 
manera va fer un pas molt impor-
tant per aconseguir la classificació 
per segon any consecutiu per a les 
fases d'ascens a la Superdivisió 
Estatal.

Dauud Cheaib, el nou fitxatge del Quadis, celebrant amb els companys. | D. FERRER

La visita de l'Alicante era tota 
una prova per a l'equip de Flora 
Khassanova, ja que a la primera 
volta a terres alacantines havien 
perdut per 5-1. Però el diumenge el 
Quadis els va tornar el resultat i ara 
els dos equips dominen la classifi-
cació amb tres derrotes, tot i que 
els alacantins estan per davant 
perquè han jugat un partit més.

El matx va començar amb el 
triomf de Dauud Cheaib, el ju-
gador alemany d'origen libanès, 

incorporat fa poc a l'equip mataro-
ní, que va superar per 3-2 a Albert 
Lillo, un dels millors jugadors de la 
categoria. Després Xavier Peral i 
Sergi Grau van augmentar l'avan-
tatge a 3-0 superant Raúl Moreno 
(3-1) i Marc Gutiérrez (3-2).

El número u de l'equip visitant va 
sumar un punt guanyant a Xavier 
Peral (3-1), però Dauud Cheaib i 
Sergi Grau van completar el 5-1 su-
perant Marc Gutiérrez (3-2) i Raúl 
Moreno (3-0).

La classificació queda així: 
Alicante (28 punts en 17 partits), 
QUADIS CN MATARÓ (26 en 16), 
Mijas (24 en 16), Borges B (18 en 
14), Olot (16 en 14), Hispalis (16 en 
15), Alzira (16 en 17), Badalona (14 
en 16), La Zubia (8 en 13), Ripollet 
(8 en 16), Huétor Vega (8 en 15), 
Calella (2 en 15). Els tres primers 
juguen fases d'ascens i ja només 
queden 6 jornades per disputar-se 
a la categoria.

El pròxim dissabte l'equip del 
Quadis Centre Natació Mataró té 
un altre compromís complicat ja 
que rep a les 17 hores el Mijas, el 
tercer classificat.

Gran triomf del Quadis CNM de 
tennis taula davant el líder

L'equip blau i vermell no va 
poder aturar el potencial del 
Castelldefels

El passat diumenge el Rugby Club 
Mataró defensava el seu lideratge 
al Camí del Mig on el visitava el 
Castelldefels un equip que estava 

El Castelldefels atura el conjunt mataroní. | DANIEL FERRER

més avall a la classificació, però 
que va sorprendre totalment l'equip 
mataroní clavant-li una pallissa de 
molta consideració (5-52). 

L'equip del Baix Llobregat va sor-
tir en tromba i aprofitant dos cops 
de càstig i un drop es va avançar 

0-9, i quan l'equip local intentava 
la reacció va sentenciar el partit 
abans del descans amb tres assa-
jos, dos d'ells transformats. 

Un assaig mataroní només co-
mençar la segona part, va ser un 
miratge perquè els visitants en van 
anotar quatre més abans d'acabar 
el partit, i fent-se evidentment amb 
el "bonus" ofensiu. 

La classificació queda encapça-
lada per Spartans de Granollers 
(27), seguits de Terrassa amb 26 i 
Sabadell amb 24. 

El Rugby Club Mataró, que cau 
a la quarta plaça amb 23 punts, 
descansa aquest cap de setmana 
i no tornarà a jugar fins al dia 18, 
data en la qual rebrà la visita de 
l'Hospitalet, un equip que està 9 
punts per sota i davant del qual 
s'hauria de tornar a guanyar.

El Rugby Club Mataró perd el 
lideratge a casa
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el Esporttot WATERPOLO

15  QUADIS CNM

3  CN MOLINS DE REI

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (4), Samu Ruiz,  Marc 
Corbalán, Víctor Fernàndez (1), Edu 
Mínguez (1), Lluc Bertran (1), Raül Loste 
(1), Àlex Codina (2), Pol Barbena, Albert 
Merino (1), Germán Yáñez (4), Xavier 
Casabella.

PARCIALS: 4-1, 2-1, 4-0, 5-1.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis CN Mataró, com s'espe-
rava, es va retrobar amb el triomf 
en el partit que el va enfrontar 
amb el cuer de la Divisió d'Honor, 
i amb els tres punts conserva el 
quart lloc de la màxima categoria. 

L'equip local va sortir fort per 
decidir el matx per la via ràpida i 
es va posar 4-0 amunt. 

Però el Molins de Rei va reacci-
onar amb un gol al final del primer 
quart i un altre a l'inici del segon i 
això va fer despertar, ara sí sense 
contemplacions, l'equip mataroní 

El Quadis CN Mataró va jugar el 
passat dia 28 dimecres a la Nova 
Escullera de Barcelona el partit 
de la 16a jornada contra el CN 
Barcelona, rival directe en la llui-
ta pel quart lloc.

El primer quart va ser de domi-
ni local (2-0) amb un Quadis poc 
encertat en atac sense poder su-
perar la defensa rival. En el segon, 
l'atac va anar prenent la mida a la 
defensa barcelonina i va capgirar 
el marcador, anivellat al final per 
un gol local.

A la represa es va fer un gran ter-
cer quart, i el Quadis es va posar per 
davant altra vegada i afrontant el 
darrer quart amb avantatge (5-6). 

S'estreny la lluita pel 
quart lloc del Quadis
17a jornada (27 gener)
Barceloneta - Echeyde.......................18-5
QUADIS CNM- Molins ........................... 15-3
Endarrerits:
CN Barcelona - QUADIS CNM ..............8-6
Mediterrani - Terrassa ......................... 4-3

Classificació 

Barceloneta 51, Terrassa 40; Sabadell 
37; QUADIS CNM 32; Mediterrani i Sant 
Andreu 26; CN Barcelona 25; Canoe 19; 
Catalunya 12; Navarra 10; Echeyde 8; 
Molins 1.

Partit important a Sants
El dissabte a les 13 hores el Quadis 
juga a la piscina del "Medi" un partit 
important en la lluita pel quart lloc.
L'equip mataroní ha jugat 26 vegades 
allà en partit de Divisió d'Honor i 
hi ha guanyat 9 vegades, la darrera 
la temporada passada per 7-9. A la 
primera volta la victòria va ser per al 
Quadis per 6-4.

La Sirena CN Mataró 
se la juga en la visita 
del CN Sant Andreu
Aquest passat dimecres (sense que 
en puguem donar el resultat en el 
moment de tancar) La Sirena CNM 
jugava a la piscina del Mediterrani el 
partit ajornat per l'Eurolliga. 
I el dissabte a les 12:45 hores té un 
important partit davant del CN Sant 
Andreu al Complex Joan Serra.
L'equip de Florin Bonca va perdre per 
7-5 a Sant Andreu a la primera volta i 
ara necessita guanyar si vol continuar 
aspirant al segon lloc de la fase regu-
lar, per poder tenir el factor piscina a 
favor en les semifinals. I cal recordar 
que el darrer precedent, en la Copa de 
la Reina, també ha estat favorable a 
les de Javi Aznar, que van guanyar a 
quarts de final per 11-8.
L'equip andreuenc ha jugat aquí 19 
vegades a la Divisió d'Honor, amb 13 
triomfs locals, el darrer la temporada 
passada en els "play-off" per 8-5.

Victòria fàcil davant el cuer

Ensopeguen a la Nova Escullera

El Quadis CN Mataró va fer un parcial de 10 a 0. | DANIEL FERRER

Div. Honor Fem.

Però en l'últim període l'equip 
barceloní va tancar molt bé la de-
fensa, l'atac mataroní es va blo-
quejar, i amb un parcial de 3-0 van 
aconseguir el triomf, que els ser-
veix per tenir el golaverage a favor.

8  CN BARCELONA

6  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich (1), Pitu Puig, Marc Corbalan, 
Víctor Fernàndez (1), Edu Mínguez, Lluc 
Bertran, Raül Loste, Àlex Codina (2), 
Pol Barbena (1), Albert Merino, Germán 
Yáñez (1)..

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

El Quadis conserva el quart lloc 
de la Divisió d'Honor

que va fer un parcial de 10 a 0, per 
portar el marcador fins al 14-2, que 
ja es va moure poc fins al final.
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28 JOVENTUT MATARÓ

28 S.MARTÍ ADRIANENC

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i 
Julian Felenbok porters; Manel Núñez 
(3), Oriol Prat (2), Bernat Bonamusa 
(8), Bernat Muñoz (3), Dani Aguilera 
(3), Jan Bonamusa (3), Oriol Vaqué (2), 
Berenguer Chiva (1), Jaume Pujol (3), 
Eric Zambrano, Sergi Fuster.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 4-4, 6-7, 8-9, 
11-12, 15-13 descans; 18-14, 19-18, 22-21, 
25-22, 28-24, 28-28.

24 DOMINICOS ZARAG.

22 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia 
Argelich porteres; Ona Muñoz (7), Maria 
Murillo (8), Sandra Fargas, Ivet Rodríguez 
(1), Saray Romero (4), Zara Verdugo, Maria 
Seda, Claudia Grajal, Laura Puerto, Marina 
Camacho.
PARCIALS CADA 5': 3-1, 7-3, 11-4, 12-7, 
14-9, 17-9 descans; 18-12, 19-15, 20-16, 
21-18, 22-21, 24-22.

El Joventut va encaixar un parci-
al de 0-4 en els darrers 5 minuts

El Joventut va fer un dels millors 
partits de la temporada en el matx 
retransmès en directe per "La 
Xarxa". Però tot es va espatllar 
una mica al final i es va haver de 
conformar amb un punt davant 
un dels tres candidats a l'ascens.

L'equip barceloní va dominar 
durant quasi tota la primera part, 
però en el tram final es va entonar 
la defensa i Quico Sola va aturar i 
això va permetre el Joventut córrer 
al contraatac i arribar al descans 
amb dos gols d'avantatge (15-13).

A la represa l'equip local va sortir 
fort i es va posar cinc gols amunt 
(19-14), i ja va tenir el control del 
partit durant tota la segona part, 
amb una gran defensa 6:0 i ara amb 
Felenbok també aturant molt, i en 
atac amb una gran primera línia, 
capitanejada per Bernat Bonamusa 

Sesrovires nou líder
22a jornada (3 març)
Sant Joan Despí - Bordils B  ..........26-25
Sarrià - OAR Gràcia ...........................27-30
Sant Vicenç - Montcada ..................24-25
S.Esteve Palaut.- Palautordera ......25-29
Granollers B - Esplugues .................. 27-21
JH MATARÓ- S.Martí Adrianenc .....28-28
La Roca- Sant Quirze  ......................28-28
Sant Cugat - Sesrovires ..................24-29

Classificació 
Sesrovires i Sant Quirze 41; Sant Martí 
39; La Roca 31; Sarrià 27, Granollers B 25;  
OAR Gràcia 23; JH MATARÓ 22; Montcada 
20; Sant Joan Despí 17; Esplugues 15; 
Sant Cugat 14; Sant Vicenç 13; Palautor-
dera 12; S.Estev.Pal. i Bordils B 6.

Partit atractiu a Sabadell
El dissabte (18 h) el JH Mataró juga a la 
pista de l'OAR Gràcia buscant revenja 
de la derrota de la primera volta (21-25). 
L'any passat es va guanyar per 30-35.

Morverdre ja és campió
22a jornada (3 març)
Lleidatana- Sant Quirze  .................26-27
Morverdre - Elfa.................................25-23
La Salud Tenerife- S.Joan Despí ...28-22
Mislata- Agustinos Alic. ...................34-27
OAR Gràcia- Sant Vicenç .................28-26
Dominicos - JH MATARÓ .................. 24-22
Amposta - La Roca ............................28-27

Classificació
Morvedre 43; La Salud Tenerife 33; Misla-
ta 31, Elda 28; Sant Vicenç 25; JH MATARÓ 
22; Sant Quirze 21; La Roca 20, Amposta 
i Agustinos 18; S.Joan Despí i OAR Gràcia 
16; Dominicos Zaragoza 9, Lleidatana 8.

Visita del campió
El dissabte (18 h) el JH Mataró rep el nou 
campió, el Morvedre, que ja comença a 
preparar les fases. A la 1a volta l'equip 
mataroní va perdre per un ajustat 30-27.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: Sesrovires B - JHM B  ..........31-27
Llavaneres Caldes d'Estrac- Ègara ..30-27
4a Cat: Llav. Atlètic - Vic ................... 41-19
Base: Juv. Masc:  JHM- Castelldefels 37-
30; Juv. Fem: JHM - Igualada 44-14; Cadet 
mas.: La Garriga- JHM 33-27; Cadet fem. 
JHM- Palautordera 26-33;  Infantil mas.: 
Sabadell- JHM 34-25.

Tenen contra les cordes un dels 
tres aspirants a l'ascens 

L'equip femení del Joventut, ja amb 
la permanència assegurada des de fa 
un parell de setmanes, va patir una 
derrota intranscendent a la pista del 
cuer. L'equip patia diverses baixes, 
inclosa la de Clara Poo, la màxima 
golejadora que marxa a un equip 
canari fins a final de temporada. I 
va sortir força relaxat arribant al 
descans 8 gols per sota. Després va 
millorar la seva prestació però sen-
se consumar del tot la remuntada.

(8 gols), i connectant bé amb la 
segona línia. I es va entrar en els 
cinc minuts finals amb 28-24, una 
diferència que semblava suficient. 

Però l'equip visitant va poder 
equilibrar el partit a falta de mig 
minut per acabar el partit, apro-
fitant dues exclusions de l'equip 
local i una mica de precipitació 
mataronina jugant en inferioritat. 
En el darrer atac local, després de 
temps mort, no va haver-hi sort.

Derrota intranscendent 

1A ESTATAL
MASCULINA

Plata Estatal Fem.

Bernat Bonamusa va fer 8 gols. | D.F
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el Esporttot HOQUEI PATINS

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

A un sol punt de la 
zona d'ascens
18a Jornada (3 de març)
Rivas Las Lagunas - Calafell .................. 2-6
Tordera - Alcobendas ............................... 3-3
Sant Feliu - Vilanova ................................ 6-2
Manlleu - Maçanet ...................................... 1-1
Alpicat - CH MATARÓ.................................9-4
Vilafranca - Taradell .................................. 1-5
Sant Cugat - Jolaseta ...............................7-2

Classificació
Calafell 40; Sant Cugat 37; Alcobendas 
31; MATARÓ 29; Taradell 27; Manlleu i Sant 
Feliu 26; Alpicat 25; Vilafranca i Maçanet 
24; Tordera i Vilanova 23; Rivas Las 
Lagunas 7; Jolaseta 6 punts.

Reben un dels equips sentenciats
Aquest dissabte a les 18h els homes de 
Quim López reben un dels dos equips 
que pràcticament estan sentenciats al 
descens, el Rivas Las Lagunas madrileny, 
penúltim a la classificació i a 16 punts 
de la salvació, que tan sols ha guanyat 
un partit en tota la temporada. Però 
compte, que va ser precisament contra 
els mataronins, per 3-2.

Ara toca assegurar 
el liderat
2a Fase - 6a Jornada - Grup 1
CH MATARÓ - Vilanova B .......................... 7-0
Palau de Plegamans B - Voltregà B .....6-5
Igualada - Sant Cugat ..............................5-6
Cerdanyola B - Vila-sana B ......................6-1

Classificació grup 1
CH MATARÓ 28; Sant Cugat 23; Cerdan-
yola B 21; Palau de Plegamans B 20; 
Voltregà B 19; Igualada 15; Vilanova B 7; 
Vila-sana B 5 punts.

Visita al segon classificat
Aquest dissabte 10 de març a les 18:30 
l'equip d'Albert Bou juga a la pista del 
Sant Cugat, al que van guanyar a la 
primera volta per 2-0, però recordem 
que va ser el botxí de les mataronines 
a la Copa. Una revenja estaria bé per 
assegurar el liderat de cara al play-off, 
per tenir el factor camp a favor sempre.

El Mis Ibérica CHM va perdre 
però conserva la quarta po-
sició i està a dos punts dels 
llocs d'ascens 

A la pista de l'Alpicat lleidatà no-
més hi han guanyat dos equips, i 
un d'ells és el líder, i dissabte pas-
sat el Club Hoquei Mataró no va 
poder-hi puntuar. Al minut quinze 
de la primera part els homes de 
Quim López van posar-se per da-
vant després del gol inicial local, 
gràcies a dos gols molt seguits de 
Montero i Florenza (1-2). Just abans 

del descans l'Alpicat va empatar 
gràcies a un penal.

A la segona meitat la maquinària 
ofensiva local va començar a fun-
cionar, i en set minuts ja manaven 
4-2 al marcador. Bartrès va fer el 
4-3 i encara quedaven molts minuts 
per, però la resposta de l'Alpicat va 
arribar de seguida amb dos gols que 
posaven el 6-3 a falta d'onze minuts 
pel final. El 6-4 de Pablo Fernández 
quan quedaven 10 minuts obria una 
petita escletxa d'esperança, però la 
defensa mataronina no va saber atu-
rar l'allau ofensiu local i als darrers 
minuts encara va encaixar tres gols 
més que suposaven el 9-4 definitiu.

Sense opcions a la Terra Ferma. | ARXIU

9  HC ALPICAT

4  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi Bar-
trés (1), Eric Florenza (1), Oriol Lladó, 
David Montero (1), equip inicial; Àlex 
Cantero, Pablo Fernàndez (1), Guillem 
Molist, Àlex Martínez (ps).

Derrota del Mis Ibérica CHM a la         
complicada pista de l'Alpicat

Nac. Catalana f.

El passat dijous a la nit les 
mataronines van imposar-se 
al Vilanova B amb un contun-
dent resultat

Partit estrany el del passat dijous 
1 de març, ja que es va jugar a les 
22:15h i a més la pista no estava en 
les millors condicions a causa de 
l'alta humitat que es va registrar. 
Tot i això es va posar de cara pel 
Club Hoquei Mataró des del pri-
mer minut, quan va marcar Anna 
Fontdeglòria. Després, tot i tenir 
moltes ocasions, l'equip no acabava 
de sentir-se a gust, però tot i això 

a cinc minuts del descans Adriana 
Chiva va fer el 2-0.

A la represa les mataronines van 
pujar una mica la intensitat a la 
pista –cada cop en pitjors condici-
ons– per acabar de sentenciar al 
Vilanova B. xEls gols es van anar 
succeint l'un darrere l'altre, fent 
el seu segon Chiva i després Júlia 
Canal, Aina Lleonart per partida 
doble i Aina Florenza, que va fer 
el 7-0 definitiu, amb el que s'asse-
guren el play-off d'ascens.

7  CH MATARÓ 

0  VILANOVA B 

CH MATARÓ: Ariadna Escalas, 
Adriana Chiva (2), Júlia Canal (1), Anna 
Fontdeglòria (1), Aina Florenza (1), Aina 
Lleonart (2), Judith Milla, Paula Lladó 
(portera suplent).

Golejada en partit avançat

Victòria molt contundent. | ARXIU
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el Esporttot BÀSQUET

Bon partit de Corella. | D.F

El Sant Josep es pren la reven-
ja de la temporada passada i 
supera als taronges

Aquest cap de setmana l’Eusebi 
Millan va viure la reedició d’un 
dels enfrontaments més repetits 
de la temporada passada entre el 
Mataró Parc Boet i el Sant Josep 
de Badalona. Un partit que va co-
mençar bé les aspiracions dels ta-
ronges, molt encertats en atac, 
obrien una diferència d’11 punts al 
finalitzar el primer quart, 29 a 18. 
Però, poc a poc, el conjunt visitant 

va anar reaccionant i remuntant 
el marcador, davant d’uns taron-
ges incapaços d’aturar a Gerard 
Blat –autor de 42 punts–, fins a la 
sentència definitiva a l'últim quart.

85 MATARÓ PARC BOET

96 SANT JOSEP

MATARÓ PARC BOET: Vázquez, 
Drakeford (12), Hermoso (3), Franch (8), 
Corella (14), Duran, Rubio (30), Mañes (18) 
i Forcada. 16 de 27 en tirs de 2, 11 de 23 en 
tirs de 3 i 20 de 28 en tirs lliures.

PARCIALS: 29-18, 21-26, 21-22 i 14-30.

No poden amb un dels millors equips

El Mataró Feimat, tot i un 
gran inici, es veu superat pel 
Pardinyes Lleida

Després de les dues victòries con-
secutives, el Mataró Feimat tenia 
un partit molt complicat a la pista 
d’un dels millors equips de la ca-
tegoria, el Pardinyes Lleida, i la 
sortida no va poder ser millor. Els 

de Charly Giralt es van trobar molt 
còmodes en atac i defensant molt 
bé el seu rival, finalitzant el quart 
dominant per 15 a 27.

Però a partir d'aquell moment 
els lleidatans es van encarregar de 
remuntar el marcador, i poc a poc 
agafarien una diferència definiti-
va que els va donar un triomf clar.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Masnou continua 
intractable a la 
primera posició
19a jornada (3 i 4 de març)
Sant Adrià - Girona ........................... 74-67
Tortosa - ARENYS ............................. 78-86
Menorca - Barberà ........................... 82-64 
M. PARC BOET - Sant Josep ........... 85-96
EL MASNOU - Roser ...........................83-79
Castelldefels - Collblanc ................80-88
Quart - Tarragona ..............................61-74

Classificació 
EL MASNOU, 34; Menorca, 33; Girona, 32; 
Sant Josep, 31; ARENYS (-1), i Collblanc 
(-1) i Tarragona, 29; MATARÓ PARC BOET, 
28; Sant Adrià, 27; Castelldefels, 26; 
Tortosa, Quart i Barberà, 25; i Roser, 23.

20a Jornada (10 i 11 de març)
El Mataró Parc Boet després de les 
dues derrotes consecutives, buscarà 
refer-se a la pista del Roser barceloní, 
últim classificat de la taula amb només 
4 victòries, una d'elles a la primera volta 
a l'Eusebi Millán. El partit es jugarà el 
dissabte a les 18h.

El Vic, cada cop és més 
líder, i ja té dues victò-
ries de diferència
19a jornada (3 i 4 de març)
Igualada - Castellbisbal .................. 79-62
Mollet - Vic ...........................................71-78
Olivar - Andorra "B" .........................82-73
Cerdanyola - JAC Sants ..................50-65
Pardinyes Ll. - MATARÓ FEIMAT .... 78-65
Valls - Palma .......................................80-51
Salt - Cornellà ....................................72-89

Classificació 
Vic, 35; Pardinyes Lleida, 33; Palma, 
Igualada i Valls, 32; Mollet, 31; Cornellà, 
30; MATARÓ FEIMAT i Olivar, 27; JAC Sants 
i Castellbisbal, 25; Andorra "B", 24; Salt i 
Cerdanyola, 22.
 
20a Jornada (10 i 11 de març)
Després de la derrota a Lleida, el Mataró 
Feimat rebrà la visita del Cerdanyola el 
diumenge a les 18h al Mora. Els vallesans, 
a priori assequibles, són últims amb 
només 4 victòries.

- Grup C - B

78 PARDINYES LLEIDA

65 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (15), Guallar, 
Serratacó (6), Cabrera (7), Rodríguez, 
Ventura, Viñallonga (2), Solé (10), Ariño 
(7), Romero (15), Espiga (3) i Tardio. 19/36 
tirs de 2, 5/21 en tirs de 3 i 12/16 en tirs d'1.

PARCIALS: 15-27, 26-10, 19-12 i 18-16.
Sense poder aturar el rival. | P. PUERTAS

L’últim quart condemna el Mataró 
Parc Boet davant el "Sant Pep"
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BÀSQUET / VOLEI

Gran victòria inicial. | @FEMALMEDAASKET

El Mataró Parc Boet guanya a 
la pista de l’Almeda, un dels 
favorits

Les noies que entrena Jordi 
Vizcaíno s’estrenaven en aquesta 
segona fase visitant la pista del 
Basket Almeda, un dels equips 
favorits per classificar-se per la 
Final-4 d’ascens. El partit, com era 
d'esperar, no va ser gens fàcil, amb 
una primera part molt igualada, 

S’estrenen amb victòria i lideratge

on cap dels dos equips era capaç 
d’escapar-se en el marcador. Com a 
mostra, al descans el partit pràcti-
cament estava empatat, amb lleu-
gera diferència mataronina d’un 
sol punt (24-25).

A la represa, les taronges van 
trobar el punt ofensiu, aconseguint 
anotar amb molta més facilitat. 
Poc a poc van obrir un petit forat 
en el marcador, que acabaria sent 
definitiu.

L’UEC LG Mataró perd amb el líder 
però continua fora del descens

Queden tres jornades 
d'alta tensió a la 1a Estatal 
femenina

A falta de tres jornades per acabar 
la primera divisió estatal de voleibol 
femenina, l’UEC LG Mataró, conti-
nua fora de les places de descens, 
tot i perdre aquesta setmana per 1 
set a 3 contra el CV Vall d’Hebron, 
líder de la categoria.

Les mataronines van sorprendre 
el rival, amb un primer set molt 

Emoció per els últims partits. | ARXIU

fort, gràcies a l’alta intensitat i la 
bona col·locació en defensa, que 
sorprenia les jugadores del Vall 
d’Hebron, que va començar el partit 
amb poca tensió. Al final un espe-
rançador 25-18 a favor del Mataró.

La resta de sets van ser ben di-
ferents. L’equip visitant va demos-
trar que és el millor equip de la 
categoria i no va deixar escapar 
l’oportunitat d’una nova victòria, 
la superioritat física i tècnica va 
ser molt evident i les jugadores 
d’Agustín Correa no van poder fer 
res per evitar una nova derrota.

L’equip continua fora del descens, 
en la desena posició, amb un punt de 
marge sobre el Lleida i  tres sobre 
el Saragossa, els dos equips que, a 
hores d’ara, perdrien la categoria. 
A més d’aquests tres equips hi ha 
el Bordils, en 9a posició i un punt 
més que el Mataró. Les tres jorna-
des que resten serviran per decidir 

quins dos equips baixen i quins dos 
equips mantenen la categoria.

El pròxim dissabte l'equip del CV 
Mataró visita al Monjos un equip de 
la meitat de la classificació, que a 
la primera volta va guanyar per 1-3 
al pavelló Euskadi.

L'equip masculí guanya 
al Vilafranca
Bon partit del sènior masculí que va 
guanyar per 3 sets a 1 al Vilafranca, 
en matx de la fase de permanència 
a la 1a Catalana.

Els dos primers sets van ser molt 
igualats i es van decidir per la mí-
nima, un per cada equip (28-26 i 
22-25). A partir del tercer set, els 
locals van millorar molt la cons-
trucció ofensiva i els jugadors del 
Vilafranca no podien frenar l’atac 
mataroní que va guanyar-los per 
25-16 i 25-18.

Amb aquests 3 punts l’equip se 
situa a la 2a posició, fora dels llocs 
de descens. La pròxima jornada 
l’equip juga a Sant Boi.

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

Viladecans i Boet són 
els primers líders del 
grup d'ascens
1a jornada (3 i 4 de març)
Almeda - M.PARC.D.DORI. BOET ..... 49-57
Viladecans - GEiEG ............................92-63
Hospitalet - Lleida ........................... 56-42
Cerdanyola - GRESS P. MATARÓ ..... 19/03

Classificació 
Viladecans i MATARÓ PARC DORI DORI 
BOET, 12; Cerdanyola (-1), Hospitalet i 
Almeda, 11; GEiEG, 9; Lleida, 8; i GRESS 
PLATGES DE MATARÓ (-1), 7.

2a jornada (10 i 11 de març)
Després d'ajornar el seu partit, el Gress 
Platges de Mataró s'estrenarà contra 
l'Almeda aquest dissabte a les 19:30 al 
Mora. Un rival difícil per començar el 
grup. El Mataró Parc Dori Dori Boet, per 
la seva banda, rebrà la visita del Cerdan-
yola el mateix dissabte a les 17:45, amb 
la possibilitat de començar a obrir forat.

49 BASKET ALMEDA

57 M. PARC DORI D. BOET 

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: Jo-
nes (16), Gibert (10), Chacón (5), Barbena, 
Graupera (7), Solé, Rovira, Ruano (5), 
Massuet (3), Giménez (11) i Latorre. 12/33 
tirs de 2, 5/12 en tirs de 3 i 18/31 en tirs d'1.

PARCIALS: 29-18, 21-26, 21-22 i 14-30.
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el Esporttot FUTBOL / VARIS

1  SANT ADRIÀ

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ:  Joel, Lluís (Tapha 87'), 
Kiku, Isma, Marcel, Sergi Sànchez 
(Pedro 46'), Sergio Gonzàlez, Ignasi 
(Maldonado 46'), Bargalló, Palanco 
(Cristian Fernàndez 84') i Youssef.
GOLS: 34' Ramos (1-0); 44' YOUSSEF 
(1-1); 74' PALANCO (1-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va haver de tornar a 
remuntar un gol del rival

El CE Mataró tenia un partit en 
teoria fàcil al camp del cuer, però 
en el futbol no hi ha enemic petit 
i l'equip groc-i-negre, tot i tenir 
40 punts més que el seu rival, va 
haver de patir de valent per poder 
acabar sumant-ne tres més, però 
molt valuosos tenint en compte la 
derrota del líder a casa. 

L'equip adrianenc es va avan-
çar poc després de la mitja hora 
aprofitant una de les seves poques 
ocasions, però per sort Youssef, en 
bona ratxa golejadora, va marcar 
per quart partit consecutiu per 
igualar poc abans del descens.

A la represa el Mataró com no 
podia ser d'altra manera va buscar 

El Mataró a només 
tres punts del líder

23a jornada (4 març)

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

Classificació 
Guineueta 52; CE MATARÓ 49; Europa B 
45; SANT POL 44; ARGENTONA 41; Llefià i 
MASNOU 40; Districte 030 CE 37; Sarrià 
35; Montcada, Parc, Besós BV i Canyelles 
29; S.Andreu Barca 27; HERMES 16; Pife-
rrer 15; LLAVANERES 12; Sant Adrià 6.

24a jornada (11 març)
CE MATARÓ - Montcada (DG 17 h)
HERMES - SANT POL (DG 16:30 h)
MASNOU - Canyelles (DG 12 h)
Europa B- LLAVANERES  (DG 16:45 h)
ARGENTONA - S. Andreu Barca (DS 17 h)
Visita d'un històric
El Mataró rep el diumenge el CD Montca-
da, un equip que havia estat rival a la 3a 
Divisió 7 vegades, fa molts anys. La seva 
darrera visita va ser la temporada 2009-
10 a 1a Catalana amb empat a 1 gol. A la 
1a volta el Mataró va guanyar per 0-2.

RESULTATS DE LA BASE
Juvenil Preferent:  CEM - Gironés 4-1. Són 
tercers a 4 punts del líder. 
Infantil Div. Honor: Girona - CEM 2-0. 
L'equip baixa un lloc, al 12è amb 20 
punts.

Guanyen tots dos 
equips mataronins
Molinos - Penya Rec. Sant Feliu  ...........4-0
Vila Olímpica - CE Mataró ....................... 2-3
El CE Mataró va obtenir un triomf 
complicat i continua líder amb 42 punts, 
mentre que el Molinos, que va golejar, 
ocupa el 2n lloc amb 33 punts.
Aquest cap de setmana els dos equips 
es desplacen: el CE Mataró al camp de 
l'Espluguenc (DG 12 h) i el Molinos al 
camp del Martinenc B (DS 20 h).

 Treballat triomf al camp del cuer

Remuntada visitant. | @CE_MATARÓ

el gol del triomf. Va tenir un penal, 
que Palanco no va poder transfor-
mar, però al final el premi va acabar 
arribant amb una rematada, tam-
bé de Palanco, quan mancava un 
quart d'hora per acabar el partit. 

I així per segona setmana conse-
cutiva l'equip groc-i-negre sumava 
els tres punts remuntant amb dos 
gols l'avantatge inicial de l'equip 
contrari.

2a Catalana fem.
L’equip del Club Escacs Mataró, 
després d’haver guanyat per 3-7 
a Canet va perdre davant l’Ateneu 
Colon B per 4-6 i perde el liderat-
ge de la Preferent de Barcelona, 
baixant fins el 4t lloc, igualat ara 
amb el CE Cerdanyola de la nos-
tra ciutat, que és 2n per average. 

Han intervingut en aquest dos darrers 
partits: J. Comellas, B. Fàbregas, E. Casti-
llo, X. Vilalta, J. Cruells, R. Estrany, C. Roig, 
D. Gonzàlez, J. Gàmez, Ó. Colomer, A. Cas-
tillo, A. Gonzàlez. Aquest cap de setmana 
reben el Sant Martí B.

L'Escacs Mataró 
perd el lideratge

L'Iluro HC disputa 
la fase d'ascens 

Els dos equips de l’Iluro HC estan 
jugant la fase d’ascens de la 2a 
Divisió Catalana per intentar asso-
lir l’ascens a 1a. L’equip masculí va 
guanyar davant el CD Terrassa per 
un contundent 6-0 i continua en se-
gon lloc a 6 punts del Castelldefels. 
Aquest dissabte juguen al camp del 
Barceloní Stick. Per la seva part 
l’equip femení va empatar a 1 gol al 
camp del Júnior FC (5è) i es manté 
en el 3r lloc de la taula a 9 punts 
del líder que és el CD Terrassa, i 
qui rebran el diumenge (10:30 h).
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TERCERA
CATALANA
El Cirera continua a 
roda dels dos primers
23a jornada (4 març)
La Salut - Vilassar Mar B ......................... 2-3
CIRERA - Arenys Mar .................................1-0
Santvicentí - PLA D'EN BOET  .....................0
MOLINOS - Poble Sec ................2-1 (suspès)
Young Talent - Lloreda .............................5-1
Cabrils - Calella .......................................... 2-2
Singuerlín - ROCAFONDA ..........................5-1
LA LLÀNTIA - Premià Dalt ......................... 2-1
Pomar - MATARONESA ...............................1-4

Classificació 
Young Talent 54; Singuerlín  51; CIRERA 
49; MOLINOS 44; Lloreda 43; Cabrils 38; 
LA LLÀNTIA i Premià Dalt 34; MATARO-
NESA  33; Santvicentí 30; Poble Sec 29; 
Arenys Mar i Vilassar Mar B 28; PLA D'EN 
BOET i La Salut 21; ROCAFONDA 19; Pomar 
16; Calella 15.

24a jornada (10/11 març)
Poble Sec - LA LLÀNTIA  (DG 18 h)
MOLINOS - Santvicentí (DG 12 h)
Vilassar Mar B - CIRERA (DS 16 h)
ROCAFONDA - Young Talent  (DG 16 h)
MATARONESA- PLA D'EN BOET (DS 16:30 h)
Tornen els derbis
Tornen els apassionants derbis locals. 
Aquest dissabte al Camí del Mig entre 
dos equips que busquen la permanència. 
A la primera volta la Mataronesa va 
guanyar per 1-3.

Golejada del líder

18a jornada (4 març)

Sant Pol B - JUVENTUS  ............................5-1
AEiLL CERDANYOLA - Pineda ..................9-0
MOLINOS B- JUVESPORT ........................... 2-1
ROCAFONDA B - MATARÓ ATH ................ 2-.2

Classificació
CERDANYOLA AEiLL 45; Premià Dalt C 41; 
Tiana 38;  ROCAFONDA B 32; Alella 30; 
JUVENTUS 27; JUVESPORT 20; Sant Pol B 
18; Pineda 16; Canet 15; MATARÓ ATH. 14; 
MOLINOS B 13; Dosrius, 4.

Aquest cap de setmana hi ha dos derbis. 
A Can Xalant Juventus - AEiLL Cerdanyo-
la (DS 17 h) i a Salesians Mataró Athletic 
- Molinos B (DS 16 h).

Bona jornada mataronina amb 
Marcelo Luna protagonista

2  UD MOLINOS

1  POBLE SEC (no acabat)

MOLINOS: Ramos, Abel Moreno (Marc 
79'), Héctor, Ruben Moreno (Manrique 
55'), Roca, Bustos, Toni Martín (Sergio 
Cobo 82'), Augusto Campos, Adrián Gar-
cía (Artero 55'), Keita i Uri.(Óscar 46')

L'equip molinenc es va avançar amb gol de 
Bustos als 20', però l'equip barceloní va em-
patar poc després. A la represa Manrique va 
fer el segon gol local als 75'. Ja en temps 
afegit va haver-hi una batussa, que acabà 
amb una expulsió per bàndol i amb el partit 
suspès.

L'equip cirerenc va assolir un treballat 
triomf davant l'equip arenyenc, que va de-
fensar molt bé. Els locals només van poder 
marcar, a falta de menys d'un quart d'hora, 
gràcies a un centre-xut d'Àlvaro Yustos que 
va sorprendre el porter visitant.

Quarta Catalana

1  CIRERA

0  ARENYS MAR

CIRERA: Toni, Isaac, Kaddur, Albertito, 
Ximillo (Cristian Romero 75'), Álvaro 
Yustos, Joel, Albert Garrido (Matas 51'), 
Izar, Pol i Aleix (Peque 87').

Bon partit del Boet en camp complicat. 
València els va avançar abans de la mitja 
hora, però de seguida van empatar els 
locals. Moussa va marcar poc després de la 
represa i aleshores l'equip groc va defensar 
bé l'avantatge, i surt de la zona de descens.

El partit del Molinos no va acabar. | TOT MATARÓ

1  SANTVICENTÍ

2  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET:  Moreno, Elías (Marc 
Pérez 55'), Javi, Reyes, Carrasco, 
Valencia, Eric, Cortés, Valle (Farissi 83'), 
Miquel i Moussa (Abilio 74').

1  POMAR

4  MATARONESA

MATARONESA: Rabassa, Guti, Koke 
(Marcelo 65'), Àlex Moya, Aitor (Hidalgo 
65'), Espín (Axel 55'), Nogales, Migue 
(Navarro 46'), Fort (Beltran 55'), Badr.

L'equip arlequinat va guanyar gràcies a un 
final de partit espectacular. Primer Pol Ra-
bassa va aturar un penal i després Marcelo 
Luna va marcar quatre gols en els darrers 
vint minuts (havia entrat poc abans) per 
remuntar el gol inicial dels badalonins.

5  SINGUERLÍN

1  ROCAFONDA

ROCAFONDA:  Suárez, Benguerel, 
Rosa, Almazán, Guillem Bou, Touré, 
Brassier, Dembo, Bakary, Canteros i 
Alhagie.

El Rocafonda va resistir bé a la 1a part arri-
bant al descans amb empat a zero, però a 
la segona va cedir davant del potencial del 
segon i cau novament a zona de descens. 
L'únic gol visitant el va marcar Bakary quan 
el partit ja estava encarrilat amb 3-0.

2  LA LLÀNTIA

1  PREMIÀ DALT

LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Chamarro 
(Arafan 62'), Delfín (Hassan 26'), Jordi 
Cano, Ibra (Lamin 80'), Ángel Vega (Ar-
tero 62'), Ibu, Jerreh, Salvia, Said.

Els premianencs es van avançar, però de 
seguida Ángel Vega va igualar. A poc de 
la represa Ibra va fer el segon gol local, i 
els verds van defensar amb ordre el seu 
avantatge, davant un bon rival.
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3A NACIONAL
GRUP 1
L'Isur continua líder 
en solitari
21a jornada (3 i 4 de març)
Lloret - Vacarisses ................................. 1-6
Montcada - SANT JOAN VILASSAR ..... 3-1
Montsant - Arrahona ............................6-5
Lliçà d'Amunt - SPALL MATARÓ..........5-5
Ripollet - PREMIÀ MAR ......................... 6-3
Castellar - Sant Cugat ........................... 1-5
Isur - Vallseca ..........................................7-3
Fund. Esp. Grama - Arrels ...................4-4

Classificació 
Isur, 49; Ripollet, 47; Montcada, 44; 
Fund. Esp. Grama, 42; Vallseca, 36; 
Montsant, 35; Arrahona i Vacarisses, 
32; Arrels i SPALL MATARÓ, 28; S. J. 
VILASSAR, 27; Sant Cugat, 23; Lliçà 
d'Amunt, 19; PREMIÀ i Lloret, 18; i Cas-
tellar, 4.

22a jornada (11 de març)
SPALL MATARÓ - Castellar .................11:45

5  LLIÇÀ D'AMUNT

5  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Tejedor (p), De-
Gea, Carmona, Macias (1), Aledo, Essaghir, 
Alvárez, Rangel (1), El Merrouni (1), Bailo (1), 
Moreno (1) i Martínez.

Tot i començar bé el partit, avan-
çant-se per 0 a 2, l'SPALL CFS 
Ciutat de Mataró, que jugava un par-
tit contra un rival per l'objectiu de 

El Futsal Aliança Mataró continua 
en plena crisis de resultats i aquesta 
setmana va perdre 6 a 3 a la pista 
del Salou i ja porta sis jornades de 
lliga seguides sense conèixer la 

victòria. Els mataronins van perdre 
davant un rival directe després de 
fer un bon inici de partit (0-2), però 
a mida que van anar passant els 
minuts l’equip es va anar diluint 
i els locals es van emportar els 
tres punts.

Continua la mala ratxa de 
resultats del Futsal Mataró

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
L'Aliança Mataró cau 
dues posicions
23a jornada (3 i 4 de març)
Barceloneta - Pia Sabadell ................. 2-4
Floresta - Linyola ..................................5-0
Cerdanyola - Pallejà ............................. 5-2
Salou - ALIANÇA MATARÓ .................... 6-3
Castelldefels - Dènia ............................5-0
Manresa - CN Sabadell .........................5-4
La Unión - Catgas "B" ........................... 2-1
CANET - Hospitalet ........................... 20/03

Classificació 
Manresa, 55; Castelldefels, 54; Pallejà, 
47; Pia Sabadell, 45; Hospitalet (-1), 44; 
Catgas "B", 42; CN Sabadell, 32; Salou, 31; 
La Unión, 30; Barceloneta, 29; ALIANÇA 
MATARÓ, 28; Cerdanyola, 25; CANET (-1), 
22;  Floresta, 17; Linyola, 3; i Dènia, 0.

24a jornada (10 i 11 de març)
Els jugadors del Futsal Aliança Mataró 
rebran la visita del Pallejà aquest diu-
menge a les 12:45 al Teresa Maria Roca. 
Un partit complicat per als vermells, ja 
que el rival ocupa la tercera posició a la 
taula, però toca reaccionar. 

6  SALOU

3  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: I. Fernandez, Carlos 
Villarin (1), P. Tolrà, Cristian Villarin, A. del 
Barco (1), A. Chiheb (1), M. Ceesay, D. Baño, 
P. Novo, D. Rodríguez i A. Ceesay.

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
aconsegueix un valuós punt

Sense sort. | ARXIU

Valuós punt dels groc i negres. | ARXIU
la permanència –un Lliçà d'Amunt, 
molt més necessitat– va veure com 
els locals aconseguien l'empat, cada 
cop que els mataronins s'avança-
ven, fins al 5 a 5 definitiu.

Anastasia Geleta campiona de 
Catalunya juvenil de karate

El passat 24 de febrer es va dis-
putar al Pavelló d'Esports del Molí 
de Lloret de Mar el Campionat de 
Catalunya infantil i juvenil de ka-
rate, amb la presència del Dojo 
Cervantes mataroní.

En aquest sentit, la karateka del 
Dojo, Anastasia Geleta va aconse-
guir un més que destacada actuació 
proclamant-se campiona juvenil en 
combat i, a més a més, finalitzant 
quarta classificada en Kata.

Ara és el torn dels Campionats 
d'Espanya, amb seu a València.Geleta, a dalt del podi. | CEDIDA
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Els quatre campions: Tenias i Adalid a dalt, Torres i Rabadan a sota. | CEDIDES

Biel Tenias i Helena Torres 
(Laietània), Sergi Adalid 
(Lluïsos) i Aina Rabadan (FC 
Barcelona) van pujar al més 
alt del podi en pista coberta

El passat cap de setmana es van 
disputar a Sabadell els Campionats 
de Catalunya sub-18 d'atletisme en 
pista coberta, amb gran èxit de 
la representació mataronina, que 
va obtenir vuit medalles, quatre 

d'elles d'or.
Els quatre títols de campions van 

ser aquests: Biel Tenias i Helena 
Torres, saltadors de perxa del CA 
Laietània, que es van fer amb el 
primer lloc amb uns grans registres 
de 4.85 m i 3.35 m; Sergi Adalid, 
velocista del GA Lluïsos, que va gua-
nyar en els 400 m llisos amb una 
gran marca de 50.39; i finalment 
per a la saltadora Aina Rabadan 

Quatre títols als Campionats de 
Catalunya d'atletisme sub-18

(FC Barcelona) que va guanyar en 
salt d'alçada amb 1.65 m.

Van pujar al segon graó del podi 
per recollir medalla de plata: David 
Vallès i Rosa Maria Buscà, saltadors 
de triple salt del CA Laietània, que 
van saltar respectivament 13.39 m 
i 12.14 m, i va repetir Aina Rabadan, 
que va quedar segona en salt de 
perxa amb 3.30 m.

I finalment van obtenir el bronze 
Inas Kajtih (CA Laietània) que fou 
tercera en els 800 m amb 2:22.43 
i Laia Boixet (CA Laietània) terce-
ra en salt amb perxa amb 3.20 m.

Camp. d'Espanya individual i 
per Federacions de cros sub18
Es van disputar a San Pedro de 
Pinatar (Murcia) i Hannah Ruiz 
i Marina Martínez, atletes del 
Laietània, van participar amb di-
ferent sort. La Marina va aconseguir 
un gran resultat arribant en 11a po-
sició i liderant l'equip català, mentre 
que la Hannah Ruiz, va competir 
malalta i va entrar en 39a posició. 
Per equips amb la selecció catalana 
van aconseguir la 3a posició del podi.

L'equip femení, al calaix més alt del podi, i el masculí. | CEDIDES

la primera posició per equips, grà-
cies també a la nova incorporació, 
la  triatleta internacional francesa 
Alexandra Cassan-Ferrier, que su-
maria el seu temps al de Clàudia 
Luna i Aida Fàbrega. A nivell indivi-
dual, l'Alexandra va ser 4a absolu-
ta, 9a la Clàudia i 11a l'Aida, mentre 
que la Júlia Raja va ser 20a i Viky 
Roura la 53a.

En categoria masculina, el més 

L'equip femení del CN Mataró 
s'endú la duatló Ciutat de Girona

destacat va ser el veterà Jose Luis 
Cano, finalitzant 19. El 28è va ser 
Alvaro Rance, Quim Soler el 29è, 
Luis Diogo 85è i Javier Iglesias el 
305. Per equips, van ser vuitens.

El passat diumenge 4 de març es 
va disputar la penúltima prova 
puntuable per la Lliga Catalana 
de Duatló 2018, en la cinquena edi-
ció del Ciutat de Girona, amb un 
gran èxit de participació amb gai-
rebé 400 participants i, entre ells, 
una delegació del Centre Natació 
Mataró.

L'equip femení va aconseguir 
un magnífic resultat, aconseguint 
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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 

Loving Pablo  16:20  19:00  00:30
 [excepte dm.] 21:45         [dm. VOSE] 21:45      [VOSE] 12:10

Un pliegue en el tiempo  [dm. VOSE] 22:45      [VOSE] 12:20
 12:00  16:00  18:00  20:20  22:40  00:20

Winchester  12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  01:00

El hijo de Bigfoot 12:15  16:10  18:10

Gorrión rojo 12:00  16:05  19:00  22:00
 [excepte dm.] 20:30         [dm. VOSE] 20:30

Sin rodeos 12:15  16:00  18:20  20:20  22:20  01:00

Lady Bird [dl.-dc.] 15:50  18:00  01:00
 [excepte dj.] 20:05         [dj.] 17:00

Todo el dinero del mundo 00:40

Una familia feliz [dv.-dg.] 12:15  16:00  18:00

Black panter  12:00  16:15  22:00  00:00      [exc. dj.] 19:10

La forma del agua 12:10  16:20  19:00  21:45  00:30   
 [exc. dm.] 20:10  [dm. VOSE] 20:10

50 sombras liberadas 18:15  20:30  01:00
 [exc. ds.-dg.] 16:00      [exc. dm.]22:45

Cavernícola [dv.-dg.] 17:00       [En català] 12:15

El cuaderno de Sara  19:00  00:45       [dv.+dl.-dj.] 15:50

El corredor del laberinto [dj.] 21:30       [exc. dj.] 22:10

3 anuncios en las... [exc. dj.] 21:30   [dl.-dj.] 16:30   [dj.] 22:30 

Perfectos desconocidos 22:50  01:00

Ferdinand             16:00             Coco 12:15  16:00  18:15

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

C'est la vie 18:00 (10 i 12 març)        20:15 VOSE (10 i 12 març)

Sin amor 20:30 VOSE (15 març)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Un pliegue en el tiempo  16:00  18:10  20:20  22:30

           [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15              [sessió nadons dm.] 18:00

Bajo la piel del lobo  16:00  18:10  20:20  22:30

Historias de una indecisa  16:15  18:10

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

Winchester  16:00  20:30  22:30

           [dv.+dl.-dj.] 18:00

Sin rodeos 16:30  18:20  20:40  22:30  [dv.+dl.-dj.] 18:00

Gorrión rojo 16:30  19:15  22:00

           [dv.+dl.-dj.] 19:30  22:15

Todo el dinero del mundo 22:30

Una familia feliz 16:30  18:30

Black panter 18:00  20:00

La forma del agua 16:00  18:15  20:10  22:30

50 sombras liberadas 20:15

El cuaderno de Sara 22:15

Paddington 2 (Cicle cinc) [En català] [ds.] 16:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  “A la comarca del Maresme hi 
viuen 223.847 dones. El 13% ha 
nascut fora de l'estat espanyol. 
El 10% té nacionalitat estrangera 
i aquestes darreres representen 
el 47% de les persones migrades. 
Tenen 34 anys de mitjana i el 34% 
consta com a ocupades en feines 
remunerades i declarades. La ma-
joria són originàries d'Àfrica.

El Consell Comarcal del 
Maresme, en un treball conjunt 
del SIAD Maresme i el Servei de 
Ciutadania i Immigració, han vol-
gut donar visibilitat a aquest col-
lectiu amb l'edició d'un curtme-
tratge documental en el qual 5 
dones expliquen com van arribar 

Un curtmetratge per al 8-M

al Maresme i com viuen el fet de 
ser dones, immigrants i mares-
menques. Són els testimonis de:
Raganhild Hjelmborg, nascuda 
a Dinamarca i resident a Mataró
Karen Konkle, nascuda als Estats 
Units i resident a Sant Pol d Mar; 
Ylka Figueredo, nascuda a Brasil i 
resident a Premià de Mar; Soraya El 
Farhi, nascuda al Marroc i resident 
a Mataró; Sarjo Dansira, nascuda a 
Gàmbia i resident a Pineda de Mar.

El curtmetratge, realitzat per 
Atzur Produccions, ha estat pre-
sentat en el marc de la Jornada: 
"Visibilitzem la dona immigra-
da" i es pot visualitzar on-line a 
la pròpia web del Consell.

  

Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera pel·lícula 
que van compartir Javier Bardem 
i Penélope Cruz?

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

Resposta del núm. 1809
"Sí, tres"

Guanyadors:
• Remei Calderón Bermúdez
• Purifi cación de Maya Márquez

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

"D'Immigrades a ciutadanes. Cinc dones del Maresme"

núm. 1811 del 9 al 15 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. 1811 del 9 al 15 de març de 2018

UN PLIEGUE EN EL TIEMPO

Després de la desaparició d'un científic, 
tres persones molt peculiars envien a la 
jove Meg, al seu germà Charles i al seu 
amic Calvin a l'espai per intentar trobar-
lo. La pel·lícula ofereix una adaptació de 
la novel·la de Madeleine L'Englex.
Direcció:  Ava DuVernay
Intèrprets: Oprah Winfrey,  Reese 
Witherspoon,  Mindy Kaling
109min

WINCHESTER

Aquest thriller explica la història de la 
mansió victoriana de California cons-
truïda per una jove convençuda que els 
fantasmes l'assetjaven. Ella va construir 
un edifici laberíntic per esquivar-los. 
Direcció: Michael Spierig, Peter Spierig,  
The Spierig Brothers
Intèrprets: Helen Mirren,  Jason Clarke,  
Sarah Snook
99min

LOVING PABLO

Un drama sobre el narcotraficant co-
lombià Pablo Escobar, basat en el llibre 
'Amando a Pablo, odiando a Escobar' 
escrit per una periodista colombiana. 
En ell, explica la relació amorosa amb 
aquest narcotraficant. 
Direcció: Fernando Léon de Aranoa
Intèrprets: Javier Bardem,  Penélope 
Cruz,  Peter Sarsgaard
123min

BAJO LA PIEL DEL LOBO

Martinón és l'últim habitant d'un poble 
remot que només es troba en contacte 
amb altres humans a la primavera, quan 
baixa per comerciar amb pells. Conèixer 
a una dona li canviarà la vida i li crearà 
un gran dilema vital.
Direcció: Samu Fuentes
Intèrprets: Mario Casas,  Irene Escolar,  
Ruth Díaz
110min

LA MUERTE DE STALIN

Just després de la mort del dictador 
Josef Stalin, l'any 1953, comença una 
aferrissada lluita pel poder de la nació. 
En total, dues jornades de dures baralles 
pel poder plenes de traïcions i manipu-
lacions. 
Direcció: Armando Iannucci
Intèrprets: Steve Buscemi,  Olga Ku-
rylenko,  Andrea Riseborough
106min

HISTORIAS DE UNA 
INDECISA

El gran problema de Juliette, encara als 
seus 40 anys, és la seva incapacitat de 
prendre decisions. Un dia, però, coneix 
a en Paul i a l'Étienne i ja ningú podrà 
escollir per ella.
Direcció: Eric Lavaine
Intèrprets: Alexandra Lamy,  Jamie 
Bamber,  Arnaud Ducret
95min
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Societat : Cugat Comas

 La retirada defi nitiva, aquest 
diumenge passat, de l'estàtua amb 
la que Barcelona retia homenatge 
a Antonio López ha tornat a posar 
sobre la taula el debat sobre els ho-
nors a personatges històrics amb 
elements més que discutibles del 
currículum. Antonio López i López, 
conegut com el primer marquès 
de Comillas, va ser un destacat 
empresari i comerciant que es va 
enriquir a Cuba gràcies al tràfi c 
d'esclaus. 

La retirada de l'estàtua de López 
era una llarga reivindicació per part 
diversos col·lectius socials, que 
denunciaven el passat esclavista 
d'Antonio López i la seva relació 
amb aquesta activitat en la qual hi 
estaven involucrades altres famí-
lies catalanes de l'època.

Ningú fi ns ara ha demanat a 
Mataró un tracte per a Miquel 
Biada similar al que obté el pri-
mer Marquès de Comillas i això 
que en les relacions de catalans 
que van fer d'esclavistes durant 
el segle XIX hi apareix referenciat 
el nom del promotor del primer 
ferrocarril de la Península.

La retirada a Barcelona de l'estàtua del primer marquès 
de Comillas reobre el debat sobre els esclavistes

Cap document l'incrimina
Mataroní il·lustre, homenatjat cada 
28 d'octubre, amb un monument 
en honor seu davant de l'Estació, 
un carrer, un institut i fi ns i tot un 
nan de record, Biada és una fi gura 
central de la història mataronina 
que quasi sempre ha quedat al 
marge de les polèmiques que sí que 
van envoltar la fi gura d'Antonio 
López o altres "indians".

En la seva època a Cuba prèvia 
al retorn a Catalunya amb el pro-
jecte del ferrocarril com a última 
etapa, Miquel Biada va fer fortuna 
amb el transport de mercaderies, 
especialment tabac però també 
sucre, fustes, i altres productes, 
a canvi de productes europeus 
manufacturats com vi i cigrons 
tal com queda refl ectit en el seu 
llibre de comptes. 

És per aquest motiu que enti-
tats com el Cercle Històric Miquel 
Biada sempre ha negat que aquest 
es dediqués a l'esclavisme o que 
fes fortuna amb aquesta activi-
tat, ja que no existeixen proves a 
aquest efecte. 

El doctor Jordi Maluquer de 
Motes defensava en l'acte acadè-
mic del 28 d'octubre del 2016 que 

Miquel Biada: l'Antonio López de Mataró?

El medalló del monument a Miquel Biada que hi ha a la plaça homònima, davant de l'Estació Arxiu

“alguns d’altres suposats negreros 
catalans ho són només en la fama, 
però és molt difícil aclarir-ho per-
què és molt difícil demostrar un 
fet que no ha passat. Només es 
pot demostrar un fet que sí que ha 
passat, a partir de la documentació 
que el testimonia”. 

Defensa controvertida
Si bé es desconeix a efectes pràc-
tics si Biada va ser esclavista, sí que 
està documentat que en va ser –a 
la seva època i en ple debat sobre 
l'abolicionisme– un fervent defen-
sor, com la majoria de burgesos i 
industrials de l'època. 

El doctor Josep Maria Fradera 
va documentar als Fulls del Museu 
Arxiu de Santa Maria un discurs 
pronunciat pel propi Biada en 
defensa d'aquesta pràctica. En 
el seu estudi, Fradera apunta en 
referència a Biada que “defensa 
de l'esclavitud i construcció fer-
roviària, dues cares, o la mateixa, 
de la consolidació d'un tipus de 
societat en la qual el creixement 
econòmic i l'explotació humana 
formarien un tot únic, com alguns 
contemporanis havien intuït ja en 
aquells anys”.

Ciutat núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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Catifa estesa per a l'Orfeó Català
El cor compartirà escenari del Monumental amb el Cor Ciutat de Mataró divendres,  
i demà dissabte es farà la torna a Barcelona

Música: Cugat Comas

 La sola presència a la programació de grans con-
certs simfònics del Foment de l'Orfeó Català ja és, de 
per si, una notícia per a la lírica local. Si la vinguda 
de la gran coral catalana s'emmarca, a més, en un 
projecte com 'Xarxa Coral 2018' d'intercanvi amb 
cors de les diferents comarques, la cita guanya va-
lor afegit. I si s'hi afegeix que per a l'ocasió és el Cor 
Ciutat de Mataró que dirigeix Jordi Lluch qui farà 
d'amfitrió, la data d'avui divendres 9 de març ha de 
quedar subratllada a moltes agendes. Divendres a 
Mataró i dissabte a Barcelona, un concert i la seva 
torna. Una visita i la tornada.

L'Orfeó Català és un dels cors amateurs de refe-
rència del país. Amb més de 125 anys d’història, va 
ser fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives 
per difondre el repertori coral català i universal i 
vetllar per l’excel·lència artística de les seves inter-
pretacions. Simon Halsey n’és el director titular, i 
Josep Buforn és el pianista del cor. Té la seu al Palau 
de la Música Catalana i ha interpretat les obres més 
representatives del repertori coral. 

D’entre els darrers compromisos internacionals 

destaquen els concerts a Londres el mes d’agost de 
2017 amb una actuació en solitari a la Southwark 
Cathedral i el debut de la formació al Proms de la 
BBC, un dels festivals de música clàssica més impor-
tants que se celebren a la capital anglesa. 

No només fa tours internacionals, però, sinó que 
teixeix sinergies amb cors del territori amb el pro-
jecte que els porta a Mataró.

El Ciutat de Mataró, al Palau
El de l'Orfeó Català al Monumental comptarà amb 
el Cor Ciutat de Mataró, que participarà al final amb 
unes peces conjuntes. Com a tornada, els mataro-
nins seran l'endemà al Palau de la Música Catalana 
on tindran l'ocasió de ser protagonistes a l'escenari 
de més renom del país.

Cor Ciutat  
de Mataró

Dissabte retornarà la 
visita a l'Orfeó parti-
cipant del concert al 
Palau de la Música

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El concert és  
aquest divendres 9, 
a les 21h al Teatre 
Monumental

Tot cultura ob orfeo.indd   1 07/03/2018   10:43



Música: Cugat Comas

 Mishima és un dels grups més 
respectats de la música en català. 
Amb vuit discs a les espatlles, al 
maig farà un any que defensen ‘Ara 
i res’ i no podien faltar al Clap, cita 
obligada de quasi totes les seves 
gires. Parlem amb David Carabén, 
el seu cantant i compositor. 

La gira arriba ara a les sales. 
Què fa diferents els concerts?
Tens el públic dempeus, pot anar 
al lavabo o prendre una copa sense 
destorbar i per tant el concert ha 
de ser variat perquè els has de fer 
moure. Busquem concerts que tin-
guin intensitat física. A la sala notes 
la necessitat que la gent s’emoci-
oni, els has d’oferir una bona dosi 
del que ets capaç de fer i el concert 
ha de passar pel seu cos.

A cada disc que traieu se us 
diu que heu madurat més. 

Parlem amb David Carabén, de Mishima. Presenten el 
disc 'Ara i res' aquest divendres al Clap

La maduresa és un dels grans tò-
pics de la música. Treus un pri-
mer disc de debut, amb el segon 
et confi rmes i a partir del tercer ja 
ets madur i per tant a cada disc t’ho 
van dient. Ens ho prenem així, ja. 
En realitat és tan senzill com cons-
tatar que cada disc expressa el pas 
del temps. La música entesa com 
l’entenc retrata el moment que 
passes, com et va la vida. A cada 
nou disc t’han passat coses dife-
rents i les has viscut també d’una 
determinada manera. Si això és 
madurar...

Què ha canviat entre ‘l’Ànsia 
que cura’ i ‘Ara i res’?
Els nostres canvis acostumen a ser 
més fàcils de percebre si compares 
no un disc i l’anterior sinó si vas a 
dos o tres enllà. L’ànsia que cura 
(2014) tenia un canvi força dràstic 
per com el fèiem i com el gravà-
vem i hi vam buscar una sonori-
tat diferent. Vam decidir gravar-lo 

“Et fan cas per la música, sobrevius per les lletres” 

David Carabén és el cantant i compositor de Mishima Leila Méndez 

d’una sola tirada, amb un mètode 
diferent anant a França. Aquest 
mètode l’hem mantingut a Ara i 
res. Coneixíem el mètode i es nota. 
Respecte a L’ànsia que cura es nota 
que les cançons s’empelten de co-
ses molt diferents. Després de l’an-
terior disc, a més, vam publicar el 
llibre amb les lletres i això em va 
permetre aprofundir molt sobre la 
manera que tinc d’escriure. 

Amb unes lletres com les vos-
tres el difícil és equilibrar la 
balança amb la música?
Jo crec que quan tens un grup si et 
fan cas és per la música i si sobre-
vius a la ventada d’una moda és 
per les lletres. Amb la música crides 
l’atenció i  necessites cançons que 
sintonitzin amb el públic. Sempre 
hem cregut que l’important és que 
música i lletra tinguessin a veure 
un amb l’altre. Que es retroalimen-
tin. És la feina de tot bon composi-
tor de cançons fer que el joc entre 
un i altre siguin millors.

Generacionalment, el vostre 
públic també envelleix. Ho 
noteu?
El nostre públic majoritari és entre 
25 i 35 anys. És un públic adult, 
però no és de la nostra genera-
ció. És obvi que amb el pas dels 
anys i els discos vas notant que la 
gent que t’escolta et sent propera 
però també hi ha gent més jove i 
que t’atorga una certa autoritat. 
És com si fessis de germà gran a 
una generació més jove. Em sem-
bla la cosa més normal. Jo recor-
do escoltar bandes que eren de la 
meva edat o més grans sempre. 
Una altra cosa és que t’escolti un 
públic més jove, gent que comença 
a prendre les primeres decisions de 
la seva vida. Ara, no tenim l’edat 
de públic d’un concert de 
Txarango, està clar. 

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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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)

Les possibles tensions amb la família 

política et poden trastocar el son i 

pertorbar el descans necessari. O ho 

acceptes o bé fas alguna cosa per 

millorar les relacions.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Ningú més ha de decidir cap a on ha 

d'anar el teu camí. Si segueixes una 

orientació vocacional i et critiquen, 

potser és perquè fas el que els altres 

no s'han atrevit a fer.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Saps que tard o d'hora hauràs de 

posar ordre i practiques certa pro-

crastinació per tal de no enfrontar 

el moment. Però si ho comences a 

fer ara, després serà menys feixuc.

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

Pot ser que en l'àmbit familiar hagis 

de fer front als requeriments d'algú 

que necessita una mica més d'aten-

ció. Ets prou intel·ligent per a saber 

com gestionar-ho.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si et sents penedit per alguna cosa 

passada, pots aprendre de l'experi-

ència i també, si cal, mostrar-ho a 

qui calgui. Vols vivificar la teva vida 

sexual i cerques la forma.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tens algun tema judicial a mitges, 

no el deixis. Estigues pendent, mou 

fitxa i si cal demanar més opinions. 

Pren-te seriosament el que t'agrada 

fer, desenvolupa el talent.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Relativa tranquil·litat al teu entorn 

immediat i bon moment per fer 

plans. Pots trobar-te projectant un 

viatge pròxim amb força il·lusió. 

Correspondència que es fa esperar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Augment de les expectatives i de la 

visió de futur més immediata. Tens 

fe en alguns projectes, sobretot pel 

que fa al sector laboral. Però hauràs 

d'estructurar l'economia.

Bessons (21/5 al 21/6)

Algun assumpte secret o misteriós 

suscita el teu interès i la curiositat 

et porta a voler saber més. Si tens 

una relació de sexe i amistat, esbrina 

si sentiu el mateix.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

No facis com si res si et sents atret 

per algú. Escolta el que et diu el teu 

cor. Potser no és tot de color de rosa 

però experimentar amor i atracció 

serà com un bàlsam.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Semblava que sorties del silenci dels 

darrers temps i fas un pas enrere 

per quedar-te on ets. Encara no és 

l'hora. Et sents inspirat i gaudeixes 

d'activitats tranquil·les.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La formació pot fer-se necessària per 

a impulsar la teva professió o els rep-

tes que et proposis. No sempre és pos-

sible posar-se d'acord. Simplement, 

segueix el teu camí.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

http://www.ducablelibros.com/cat/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PARQUET

• 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:
AGUSTINA GONELL

concursos

HORÒSCOP 1811.indd   1 07/03/2018   10:25



9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
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 TERRITORI CON
 TEMPORANI
23:30 SET DIES
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 12
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
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

Dissabte 10
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 CICLE JAJAJAZZ
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 11
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA

8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
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 TERRITORI CON
 TEMPORANI
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 15
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
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 16
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
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

21:30 EN JOC
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 13
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
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 14
7:00 NOTÍCIES EN XARXA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Presentació del projecte de dipòsit

Mataró té un dels models d’emmagatzematge i dis-
tribució d’aigua subterrània més efi cient amb un 
total de quinze dipòsits repartits per la ciutat que 
emmagatzemen tota l’aigua necessària. Amb una 
gran xarxa subterrània, l’aigua procedent del Ter-
Llobregat i dels pous subterranis de la zona es re-
parteix pels diversos barris per garantir l’abastiment 
d’aigua potable tant per consum domèstic, com per 
altres tipus de consum.

Recentment s’han fet públics els detalls de les obres 
per la creació d’un nou dipòsit d’aigua de 7.000m2 
a Cerdanyola, el qual servirà per millorar la xarxa 
d’abastament de tota la ciutat. No funcionarà de 
manera autònoma, sinó que complementarà la seva 
activitat connectant-se a tota la xarxa d’abastament 
mitjançant dues noves artèries que arribaran fi ns al 
dipòsit de Can Boada i fi ns al Pla d'en Boet. L’empresa 
municipal Aigües de Mataró és l’encarregada de la 
seva construcció la Ronda Bellavista i es calcula que 
les obres tindran una durada de nou mesos des del 
seu inici, previst per la segona quinzena de març 
d’aquest 2018. Amb el propòsit d’afectar el mínim 

Aquesta setmana descobrim com 
serà el nou dipòsit subterrani d’ai-
gua que Aigües de Mataró SA es 
proposa construir en els pròxims 

mesos a la Ronda Bellavista, obres que aniran 
acompanyades de la creació d’una zona verda 
i d’esbarjo al seu damunt. A més, ens endins-
em en la descoberta de com funciona la xar-
xa d’abastament d’aigua de Mataró, perquè el 
sistema mataroní és tan efi cient, quanta aigua 
consumeix un mataroní o com arriba l’aigua po-
table a casa nostra. Aquestes i moltes d’altres 
són les preguntes que resolem en el reportatge 
d’aquesta setmana sobre la xarxa d’abastament 
d’aigua de Mataró.

Aixeta garantida

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Mataró tindrà un nou dipòsit d’aigua a la 
Ronda Bellavista que s’articularà amb dues 
noves artèries fins al dipòsit de Can Boada 
i fins al Pla d'en Boet

Tot reportatge diposit.indd   2 07/03/2018   10:27



  

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es

VELAR_150x228_CAT_8-11-17.pdf   1   8/11/17   11:32

  

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es

VELAR_150x228_CAT_8-11-17.pdf   1   8/11/17   11:32

1P LAND ROVER 1794.indd   1 8/11/17   15:20



Aquest punt de la ciutat canviarà radicalment

 Fins ara es depenia 
d'un sol dipòsit 
pel que una avaria 
podria deixar sense 
abastiment la ciutat

possible la mobilitat i per reduir les molèsties als ve-
ïns, les obres de les artèries es dividiran per trams 
amb una afectació d’unes set setmanes en cada es-
pai i se senyalitzaran els recorreguts alternatius per 
facilitar els desplaçaments.

El dipòsit respondrà a diverses necessitats de la 
ciutat, des de garantir una reserva d’aigua més gran, 
fi ns a reforçar el subministrament de la zona. Cal 
destacar que aquesta, fi ns ara, només rebia l’aigua 
del dipòsit del Primer de Maig.

En total es preveu una inversió de gairebé 
6.800.000 euros per aquest primer projecte. Com 
a societat municipal, AMSA realitzarà les obres amb 
la supervisió tècnica i la coordinació de l’Ajunta-
ment de Mataró. El projecte impulsat també pre-
veu que la zona aculli un espai on s’hi construirà 
més endavant un dipòsit de 4.000 metres quadrats 
que s’ocuparà de rebre i distribuir aigua pròpia.

El Pla Director d’Aigua 2011-2025

El Pla Director d’Aigua 2011-2025 és l’encarregat d’es-
tablir els criteris tècnics als quals s’ha hagut d’adequar 
el projecte, el qual es preveu que es posi en marxa 
a mitjans de març. Així doncs, el Pla és un element 
bàsic de planifi cació que, a partir de les inquietuds 

i necessitats detectades, es proposa assegurar que 
Mataró tingui un subministrament d’aigua en condici-
ons òptimes i de qualitat per al creixement urbanístic 
dels pròxims anys. Elaborat per Aigües de Mataró i el 
Departament d’Estudis Tècnics, estableix directrius, 
objectius, fi tes i formula un pla d’actuacions a seguir.

Les dues artèries de l’aigua

El dipòsit que es preveu construir es convertirà en 
un punt de captació d’aigua procedent de la xarxa 
ATLL –de les Aigües Ter Llobregat– i estarà connectat 
a dues noves artèries. Aquestes milloraran el submi-
nistrament i la pressió de la zona industrial del Pla 
d’en Boet i el Camí del Mig i substituiran l’anterior 
via de distribució d’aigua de la zona millorant-ne 
les condicions.

Reportatge
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 Fins ara es depenia 
d'un sol dipòsit 
pel que una avaria 
podria deixar sense 
abastiment la ciutat

Cal destacar que damunt del nou dipòsit de la 
Ronda Bellavista s’hi ubicarà un nou espai verd 
i d’esbarjo totalment obert que no modificarà la 
vegetació actual, sinó que la integrarà al paisatge 
format per la zona d’arbres garrofers ja existents. 

Cal destacar que aquesta zona estarà adaptada 
per permetre l’accés a les persones amb mobilitat 

reduïda i que inclourà una plaça central, gra-
des per observar les vistes i un nou enllumenat.  

En total seran 16.000m2 d’espai verd i d’esbarjo 
que mantindran els arbres que ja hi creixen: un 
gran nombre de garrofers i la plantació de gairebé 
100 arbres de diversos tipus com, per exemple, 
acàcies o xicrandes.

Un exterior verd per als veïns

Està previst que les obres comencin la segona 
quinzena de març de 2018 i que finalitzin al 
gener de 2019. Aquesta inversió d'Aigües de 
Mataró serà la més important que afronti el 
Grup Ajuntament aquest mandat.

La primera artèria connectarà amb el dipò-
sit de Can Boada, el qual es troba a la plaça de 
Granollers, i passarà per l’avinguda Puig i Cadafalch.  
La segona artèria sortirà del dipòsit fins al carrer 
de la Cosidora, passant per la nova zona del Sorrall, 
baixant en paral·lel per la B-40 i passant per la Via 
Sèrgia i el carrer de Josep Calvet.

El calendari previst

Continua a la pàgina següent

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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Les FAQ'S de l’aigua mataronina

Les claus de per què la ciutat és 
un referent en gestió hídrica

D’on prové l’aigua que consumim?

La major part de l’aigua que es consumeix a la 
ciutat prové del sistema hídric del Ter. Tot i això, 
però, també es recull en menor quantitat, un 20%, 
aigua procedent de l’aqüífer subterrani a través 
de pous i mines.

Quin procés segueix fi ns a arribar al seu ús?

Després de la captació d’aigua natural del Ter o de 
pous i mines, es tracta i desinfecta a la planta pota-
bilitzadora d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), situada 
a Cardedeu. En tercer lloc, l’aigua s’emmagatzema 
en algun dels quinze dipòsits existents a la ciutat i 
per la xarxa d’abastament de Mataró. Aquesta està 
dividida en quatre zones d’abastament subdividi-
des en sectors i subsectors hidràulics. Cal destacar 
també que el laboratori d’Aigües de Mataró fa un 
control analític de l’aigua emmagatzemada i, per 
últim, la subministra per a consumidors domèstics, 
no domèstics i públics.

Quin és el nivell d’efi ciència de la xarxa local?

Segons comenta Antoni Uix, Gerent d’Aigües de 
Mataró, de cada 100 litres que circulen per la xar-
xa se n’aprofi ten 92. Aquesta és una dada molt 
positiva tenint en compte que, segons explica, en 
moltes altres poblacions se situa vora el 70% i, 
per tant, es perden 30 de cada 100 litres d’aigua.

Per què l’índex d’aprofi tament de l’aigua a 
Mataró és més elevat que a altres indrets?

Segons explica el Gerent d’Aigües de Mataró l’efi -
ciència de la xarxa mataronina es deu a dos fac-
tors principalment. El primer, per la “bona feina 
feta durant anys i la inversió en crear una xarxa 
d’aigua molt mallada”, la qual aprofi ta el pendent 
sota terra. En segon lloc, destaca el privilegi de 
tenir un territori molt compacte sense grans ex-
tensions, fet que ha permès que es perdi menys 
aigua en la canalització.

Per què el consistori ha invertit 
àmpliament en el sector de l’aigua?

Perquè l’aigua és un servei públic bàsic i existencial, 
segons va declarar David Bote durant la roda de 
premsa. D’aquesta manera es proposen garantir 
“el futur del servei a la ciutat”.

Quants litres es consumeixen a tota la 
ciutat en un dia?

Segons dades del 2016, el recompte del consum 
d’aigua domèstic i no domèstic va indicar que es 
consumeixen una mitjana d’1.746 milions de litres 
d’aigua al dia.

Quanta aigua consumeix un mataroní?

Uns 100 litres per persona i dia, xifra que és lleuge-
rament inferior a la mitjana de l'Àrea Metropolitana.

Per què el mataroní consumeix poca aigua?

Segons comenta Antoni Uix, aquest nombre va 
relacionat amb la bona efi ciència de la ciutat, per-
què Mataró té una població molt compacta amb 
un gran nombre de blocs de pisos que faciliten la 
canalització d’aigua, sense urbanitzacions allunya-
des que necessitin subministres i amb pocs jardins, 
piscines i superfícies que consumeixin una gran 
quantitat d’aigua. En defi nitiva, doncs, la canalit-
zació d’aigua a Mataró és més senzilla que a altres 
pobles i ciutats, fet que promou una menor pèrdua 
de litres d’aigua en el trajecte, entre altres factors.

Quants litres es consumeixen aproximada-
ment per a cada una de les necessitats?

Segons dades publicades per Aigües de Mataró, 
accions tan senzilles i quotidianes com rentar-se 
les dents, gasta entre 2 i 12 litres d’aigua. Rentar-se 
les mans pot gastar entre 2 i 18 litres, mentre que 
una dutxa en gasta entre 30 i 80 litres. Cal desta-
car, també, que rentar els plats o posar un renta-
vaixella en gasta entre 15 i 30, mentre que posar 
una rentadora en consumeix entre 60 i 90 i netejar 
la casa suposa una despesa d’uns 10 litres al dia.

però, també es recull en menor quantitat, un 20%, 
aigua procedent de l’aqüífer subterrani a través 
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no domèstics i públics.
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Segons comenta Antoni Uix, Gerent d’Aigües de 
Mataró, de cada 100 litres que circulen per la xar-
xa se n’aprofi ten 92. Aquesta és una dada molt 
positiva tenint en compte que, segons explica, en 
moltes altres poblacions se situa vora el 70% i, 
per tant, es perden 30 de cada 100 litres d’aigua.

Per què l’índex d’aprofi tament de l’aigua a 
Mataró és més elevat que a altres indrets?

Segons explica el Gerent d’Aigües de Mataró l’efi -
ciència de la xarxa mataronina es deu a dos fac-
tors principalment. El primer, per la “bona feina 

Quants litres es consumeixen a tota la 
ciutat en un dia?

Segons dades del 2016, el recompte del consum 
d’aigua domèstic i no domèstic va indicar que es 
consumeixen una mitjana d’1.746 milions de litres 
d’aigua al dia.

Quanta aigua consumeix un mataroní?

Uns 100 litres per persona i dia, xifra que és lleuge-
rament inferior a la mitjana de l'Àrea Metropolitana.

Per què el mataroní consumeix poca aigua?

Segons comenta Antoni Uix, aquest nombre va 
relacionat amb la bona efi ciència de la ciutat, per-
què Mataró té una població molt compacta amb 
un gran nombre de blocs de pisos que faciliten la 
canalització d’aigua, sense urbanitzacions allunya-
des que necessitin subministres i amb pocs jardins, 
piscines i superfícies que consumeixin una gran 
quantitat d’aigua. En defi nitiva, doncs, la canalit-
zació d’aigua a Mataró és més senzilla que a altres 
pobles i ciutats, fet que promou una menor pèrdua 
de litres d’aigua en el trajecte, entre altres factors.

Quants litres es consumeixen aproximada-
ment per a cada una de les necessitats?

Segons dades publicades per Aigües de Mataró, 
accions tan senzilles i quotidianes com rentar-se 
les dents, gasta entre 2 i 12 litres d’aigua. Rentar-se 

Segons explica el Gerent d’Aigües de Mataró l’efi -
ciència de la xarxa mataronina es deu a dos fac-
tors principalment. El primer, per la “bona feina 
feta durant anys i la inversió en crear una xarxa 
d’aigua molt mallada”, la qual aprofi ta el pendent 
sota terra. En segon lloc, destaca el privilegi de 
tenir un territori molt compacte sense grans ex-
tensions, fet que ha permès que es perdi menys 
aigua en la canalització.

tenir un territori molt compacte sense grans ex-
tensions, fet que ha permès que es perdi menys 

Reportatge
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Castells: Redacció

 Després de quasi quatre me-
sos amb la camisa guardada, els 
Capgrossos aixequen aquest diu-
menge el teló de la seva tempora-
da, la seva 23a d'activitat castelle-
ra. Els de la camisa blava actuen 
aquest diumenge a Fontanilles, al 
Baix Empordà, en companyia dels 
Marrecs de Salt i hi volen fer els 
primers castells de la temporada. 

La colla mataronina actua aquest diumenge a Fontanilles, 
en plena pretemporada castellera

La colla ja acumula un mes de 
preparació als assajos i, de fet, 
aquesta serà la seva única actu-
ació abans de Setmana Santa. La 
temporada castellera, s'acostuma 
a dir, comença pels volts de Sant 
Jordi pel que aquesta primera ac-
tuació –amb calçotada posteri-
or– s'insereix de ple en la feina de 
pretemporada dels de la camisa 
blava. El següent compromís ja 
serà el 8 d'abril amb la festa del 

Els Capgrossos aixequen el teló 

Els Capgrossos, en acció, en una foto de la temporada passada Daniel Ferrer 

local als Jardins de l'Escorxador 
de Mataró.

Calendari
Fontanilles és la primera sortida 
d'un calendari que presenta algu-
nes novetats. Així, el 15 d'abril els 
maresmencs actuaran per primer 
cop davant el temple de la Sagrada 
Família de Barcelona i l'1 de juliol 
tornen a una actuació de màxims 
com és la Festa Major de Terrassa.

Els Castellers de Vilafranca carregant el 4 de 10 amb folre i manilles el Sant Fèlix de 2016 ACN 

Els organitzadors de la diada de Sant Fèlix 2018 –administradors 
de la Festa Major de Vilafranca- han decidit mantenir el cartell 
clàssic per a una de les cites més importants del calendari 
casteller, de manera que el pròxim 30 d'agost comptaran amb 
l'actuació dels Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls, la Colla Joves dels Xiquets de Valls i els Minyons de 
Terrassa. Els administradors també havien situat la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona i els Capgrossos com a candidates a 
actuar a plaça per Sant Fèlix –la considerada com millor actu-
ació castellera de l’any– el 30 d’agost. Els administradors van 
descartar els blaus perquè van preferir seleccionar les colles 
que han liderat el rànquing casteller i les que han fet els "millors 
castells de gamma extra durant el 2017". Els organitzadors han 
agraït insistentment l'atenció rebuda per part dels Capgrossos 
i els han "encoratjat a seguir treballant per ser presents algun 
dia a la Diada de Sant Fèlix". "Creiem fermament que hi poden 
participar", van afegir en roda de premsa.

Sant Fèlix descarta 
als blaus

Cultura núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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Neix el Semproniana Market, 
un esdeveniment amb segell mataroní
El 15, 16 i 17 de juny el Parc Central de Mataró s’omplirà del mercat de moda més 
estiuenc amb food trucks, música en directe i activitats variades per a totes les edats 

Empreses: Laia Mulà 

 Dos mataronins plens d’ener-
gia es proposen impulsar un nou 
esdeveniment de referència per 
començar l’estiu amb aire mata-
roní: el Semproniana Market. Es 
tracta de tres dies plens d’activitats 
per a tots els públics, música en 
directe i bona gastronomia amb 
la instal·lació de diverses Food 
Trucks. En defi nitiva, volen crear 
un mercat de moda, entreteniment 

i bona música per a totes les edats. 
L’esdeveniment tindrà lloc els dies 
15, 16 i 17 de juny a l’espai del 
Parc Central de Mataró i espera 
potenciar la ciutat i l’essència 
maresmenca.

Els organitzadors, Gerard Clavell 
i Sergio Díaz, es proposen que el 
Semproniana Market es consolidi 
com un punt de referència a prin-
cipis de l’estiu abans de Les Santes 
i que així esdevingui una bona 

manera de començar les vacances. 
A més, esperen repetir aquest es-
deveniment a fi nals d’estiu.

La programació
De moment, els impulsors ja han 
programat diversos concerts amb 
artistes mataronins i de la zona 
com són, per exemple, la cantant 
Belén Aguilera i el duet format per 
Maria Lamata i Armando Erenas. 
També han acordat que l’empresa 

AMB EMPENTA
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Sergio Díaz, un dels organitzadors del Semproniana Market, expli-
ca que la idea de crear aquest mercat de moda va néixer després 
de veure’n un de semblant al barri del Rec d’Igualada, una ciutat 
amb un passat de tradició tèxtil com el de Mataró. “Van aprofi tar 
les fàbriques buides per fer un mercat d’outlet i ens va semblar molt 
interessant”, relata Díaz i afegeix que van detectar “que Mataró ne-
cessitava un esdeveniment com aquest”.

“Mataró necessitava un 
esdeveniment com aquest”

mataronina Cangurs s’ocuparà 
de l’organització d’activitats per 
a nens i esperen incloure-hi acti-
vitats esportives i de moviment.

Una entrada benèfica
Per a accedir-hi, caldrà pagar un 
preu simbòlic d’entrada. Aquests 
diners, però, aniran destinats a 
una causa benèfi ca: la Fundació 
Maresme. Els organitzadors con-
sideren que la Fundació Maresme 
fa una tasca molt destacada a la 
ciutat ajudant a les persones amb 
necessitats especials i, per aquest 
motiu, vol col·laborar destinant 
una part de la facturació de les 
entrades a aquesta organització.

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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Amb Empenta

Un nou grau en Enginyeria en Organització 
Industrial al TecnoCampus
Impulsen aquest grau de quatre anys pel curs 2018-19 que se suma a l’àmplia oferta 
formativa que ofereix el centre adscrit a la UPF

Empreses: Laia Mulà

 El TecnoCampus Mataró, centre 
universitari adscrit a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), començarà 
a impartir el curs vinent el grau 
en Enginyeria en Organització 
Industrial, adreçat a estudiants 
que presentin un interès tant per 
les enginyeries, com per la gestió 
empresarial. Es tracta d’un tipus 
de titulació que se suma als 16 
graus i dobles graus ja existents 
i amb poca oferta al sistema uni-
versitari català. 

Els estudiants que s'hi matricu-
lin hauran de completar la forma-
ció que durarà quatre anys i espera 
formar professionals amb coneixe-
ments tecnològics. La voluntat és 
donar-los les eines perquè siguin 
capaços de planifi car, gestionar 
i tenir cura de la qualitat i la in-
novació en empreses industrials, 
és a dir, que disposin d'una visió 
transversal del procés productiu.

El TecnoCampus tindrà estand 
propi al Saló de l’Ensenyament 

del 14 al 18 de març i celebrarà 
la jornada de portes obertes el 14 
d’abril, dues maneres de difondre 
el que es pot aprendre a la univer-
sitat maresmenca. 

D'aquest centre en destaquen la 
formació enfocada a la professio-
nalització, la internacionalització 
i l’emprenedoria. La Jornada de 
Portes Obertes per a futurs estu-
diants comptarà amb sessions in-
formatives sobre cada grau, sobre 
les beques disponibles i el procés 
de preinscripció i matriculació.

Estudiants i emprenedors
El model del TecnoCampus, que 
integra en un mateix espai un cam-
pus universitari i un parc empre-
sarial amb 120 empreses, afavoreix 
les relacions entre aquests dos àm-
bits. Així, durant el curs 2017-2018 
s’ofereixen més de 2.000 pràcti-
ques i ofertes adreçades als més 
de 3.300 estudiants del campus. A 
més, poden gaudir dels convenis 
d’intercanvi amb 111 universitats 
de 34 països.

També cal fer constar la inter-
nacionalització del TecnoCampus 
Mataró com un dels seus princi-
pals objectius.

Tecnologia, empresa i salut
Agrupats en tres escoles univer-
sitàries, ara mateix ja s’hi poden 
cursar disset graus i dobles graus 
dels àmbits de la tecnologia, l’em-
presa i la salut, a més de dos màs-
ters universitaris i dotze títols de 
postgrau i màster propis.

Portes obertes

La Jornada de Portes 
Obertes per a futurs 
estudiants comptarà amb 
sessions informatives so-
bre cada grau, sobre les 
beques disponibles i el 
procés de preinscripció i 
matriculació
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Nova Xarxa d'Interacció  
Empresarial del Maresme 
Eina perquè les empreses i els serveis de promoció 
econòmica local facin feina plegats

Empreses: Laia Mulà

  Els serveis de promoció econò-
mica locals i comarcal i les empre-
ses treballaran conjuntament a 
través del nou projecte engegat per 
la Xarxa d'Interacció Empresarial 
del Maresme. La iniciativa es pre-
sentarà aquesta primavera en una 
jornada enfocada als emprene-
dors i empresaris de la comarca 
per facilitar l'accés del món em-
presarial als recursos públics. El 
projecte compta amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i s'ha 
posat en marxa per tal de fomentar 

el treball transversal i col·laboratiu 
entre empreses privades i l'esfera 
pública.

Una xarxa de promoció
La Xarxa d'Interacció Empresarial 
del Maresme integra els serveis 
de promoció econòmica dels 30 
ajuntaments del Maresme i del 
Consell Comarcal i treballa per 
oferir oportunitats econòmiques 
per reduir l'atur. També es propo-
sa posicionar el Maresme com a 
territori actiu en l'àmbit de l'em-
presa i el comerç amb les seves 

iniciatives. Des de la xarxa en con-
cret es proposen treballar tres àm-
bits diferents: ocupació, empresa 
i emprenedoria.

Aquest projecte que es posa-
rà en marxa a la primavera res-
pon a diverses necessitats que es 
van detectar en el Pla Estratègic 
de Desenvolupament Econòmic 
del Maresme (2015-2019) i en la 
Diagnosi de l'estratègia d'inte-
racció a l'empresa del Maresme.

En matèria d'ocupació, els SLO 
(Serveis Locals d'Ocupació) volen 
que les empreses els visibilitzin 
com a primer punt de referència 
en la contractació de persones. La 
connexió pública-privada genera-
rà noves oportunitats de negoci 
i, en conseqüència, més activitat 
econòmica als municipis.

núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

BUSQUEM PIS SEMICENTRE. De 
particular a particular. Que disposi 
d'ascensor, 3hab., exterior, galeria. 
Màxim 200.000€. 699.971.072
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
CABRERA DE MAR. Nau indus-
trial en venda 1.450m2, amb 
ofi cines. Informi´s.93.798.00.50 
/93.798.00.50
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en ven-
da o lloguer 1.400m2, amb ofi cines. 
93.798.00.50
MATARÓ. CTRA. MATA. Terreny 
agrícola de 5.000m2 en venda o 
lloguer.  93.798.00.50
MATARÓ. NAU INDUSTRIAL en ven-
da. Imatge  Coorporativa. 3.342m2. 
Informi´s. 93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. 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
ALQUILO HABITACIÓN. 669.986.519
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
ES TRASPASSA LOCAL 60m2 da-
vany CAP Argentona equipat per 
a la consulta mèdica. 93.757.01.50

TRASPASSOS-LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN. 
650.919.205  
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con derecho al resto de 
vivienda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 275€. 
615.170.534 
COMPARTO PISO CON señora de 
tercera edad. 611.454.139

TREBALL

NECESSITEM NOIA amb experiència 
per rostisseria. 665.643.360
SE PRECISAN ENCARGADAS para 
piso de relax en Mataró. Edad máxi-
ma 50 años. Disponibilidad, turnos 
rotatorios, fi nes de semana y festi-
vos. Alta en la S.S. Buen sueldo más 
comisiones. 625.511.066
INMOBILIARIA PRECISA adminis-
trativa con dominio inglés y redes 
sociales. Sr. Joan Dorca 651.910.459
EMPRESA DE REFORMAS al 
Maresme precisa peó de la cons-
trucció. Sr. Joan 651.910.459
BAR EN LLAVANERES necesita co-
cinera para turno de tarde/noche, 
con vehículo propio y con experien-
cia. Buena presencia y con ganas 
de trabajar. Interesadas llamar al 
635.831.206
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina 
ESTUDIANT D'EDUCACIÓ INFANTIL 
busca feina de cangur als matins. 
Disponibilitat Setmana Santa: tot 
el dia. 658.882.595
M'OFEREIXO PER REALITZAR ges-
tions diverses, compres, petits 
transports, acompanyar gent gran, 
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat 
i seriositat. 667.406.240 (Albert)
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, lava-
platos. 632.074.567
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.451.116

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SEÑORA BUSCA trabajo limpieza. 
631.304.318
BUSCO TRABAJO cuidado mayores, 
niños, limpieza. 688.358.867
CHICA BUSCA TRABAJO por horas, 
mañanas. 687.099.964
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.918.532

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 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
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
MASAJES RELAJANTES. C/Nápoles. 
688.578.490
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942

· Gestió immobiliaria global · Compra-Venda · Lloguers
· Financament · Herències · Hipoteques · Embargaments...

671 322 518      www.impulsing.es      hola@impulsing.es

LI AVANCEM ELS DINERS
QUE LI CALEN 

NO MALVENGUI EL SEU PIS...

TAMBÉ SI VOL LLOGAR

NO MALVENGUI EL SEU PIS...

núm. 1811 del 9 al 15 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!

 EL TOT 1811.indd   7 07/03/2018   17:57



FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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 EXPERIENCIA y seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en 
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co. Tel 672.802.951

VARIS

ORGANIZAMOS GRUPO PERSONAS 
para salir a caminar. 627.057.138

TAROT

ESTHER VIDENTE. Cartas españo-
las, limpieza Aura. 30€. Horas 
concertadas. 642.394.572

CONTACTES

NUEVA APERTURA CENTRO masaje 
cuerpo entero. Descuentos espe-
ciales por inauguración en marzo. 
También a domicilio. Rocafonda. 
688.192.012
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
ANDREA. 100 PECHO natural. 
657.112.237
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
MATARÓ 625.555.824

Econòmics
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CONTACTES

AMIGAS RUBIAS JUGUETONAS. 
Recién llegadas. Delgadas. Masajes, 
juguetes, fetiches. 688.255.197
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MARTA 35 años, gordita, bue-
nos pechos, completa, ¡griego!. 
631.009.967 Particular
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
ATRACTIVA Y SENSUAL rubia, 
servicios completos, sin prisas 
698.359.037. Particular
PATRICIA, sensual, buenas curvas, 
100 pecho, educada, elegante. 
Independiente. 640.729.626
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho, 
cariñosa, implicada, besucona, 
completa, 688.253.126. Particular
MASAJE. LOCAL NUEVO. Zona 
Habana y a domicilio. 688.019.809

núm. 1811 del 9 al 15 de març del 2018
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Som Mobilitat arriba a Argentona
La cooperativa es proposa un canvi en el model de mobilitat creant una xarxa de  
vehicles elèctrics com la que ja existeix a municipis com Olot, Amposta o Mataró

Societat: Laia Mulà

 Som Mobilitat és una coopera-
tiva sense ànim de lucre que vol 
oferir serveis de mobilitat elèctri-
ca compartida entre els seus socis 
per fomentar un canvi del model 
de mobilitat. Organitzats des de 
l’àmbit local, alguns socis d’Argen-
tona han volgut portar el projecte 
al municipi perquè “les persones 
sòcies decideixin com s’ha de mou-
re”, afirma Arnau Vilardell, un dels 
impulsors.

Primera trobada
Per aconseguir-ho van organitzar 
una primera trobada de presenta-
ció de la cooperativa a la vila per 
difondre què és i com funciona, 
animar a més possibles socis i co-
mençar a pensar com compartir 
vehicles elèctrics al municipi.

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

Aquesta iniciativa ja fa un temps 
que funciona en municipis com 
Olot, Amposta i Mataró, i està en 
fase d’implementació en altres 
com Terrassa. En definitiva, Som 
Mobilitat es proposa que, mitjan-
çant una organització local, tots 
els usuaris acabin formant una 
gran xarxa de vehicles compartits 
a Catalunya.

Una presa de contacte
La primera trobada entre els im-
pulsors i els argentonins interes-
sats a descobrir Som Mobilitat va 
tenir lloc el dimecres 6 de març al 
vespre i va servir per difondre la 
cooperativa, programar una se-
gona trobada oberta a tothom i 
començar a analitzar el municipi 
per pensar com compartir vehi-
cles. Tenen clar que cal, també, 
analitzar com cobrir les despeses, 

disposar de vehicles elèctrics, tro-
bar un espai on carregar-los, un 
aparcament i molt més.

La clau, els socis
La idea és que siguin els matei-
xos argentonins i socis de la coo-
perativa els que, en funció de les 
necessitats, escullin les eines per 
posar-ho en marxa que ofereix per 
Som Mobilitat. També que siguin 
ells els que determinin si és més útil 
disposar de motocicletes, cotxes, 
furgonetes o bicicletes elèctriques. 
“La gràcia és que dels beneficis 
que generen els vehicles, el 85% es 
quedarà al grup local d’Argentona”, 
relata Vilardell i afegeix que a me-
sura que passi el temps l’objectiu 
és que els grups locals es vagin 
autofinançant i ampliant massa 
social “per invertir els beneficis 
en nous vehicles”.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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  La Fira de Ceràmica Argillà d’Ar-
gentona 2018, la qual tindrà lloc 
entre el 6 i el 8 de juliol, encara no 
té cartell. És per això que el prò-
xim 27 de març obriran el perío-
de de presentació de cartells per 
escollir-lo en el 39è Concurs de 
Cartells de la Fira Internacional 
de Ceràmica Argillà Argentona. 
Les propostes han d’estar relaci-
onades amb la ceràmica i la vila 
d’Argentona i es poden presentar 
fi ns al dia 8 d’abril. El certamen el 
convoca el Patronat del Museu del 
Càntir i el guanyador s’endurà 500 
euros de premi.

El veredicte del jurat es conei-
xerà públicament el divendres 13 
d’abril a les 19 hores, moment en 
el qual s’entregarà el primer premi. 
Durant aquest acte, s’inaugurarà 
l’exposició dels treballs seleccio-
nats, la qual romandrà oberta al 
públic des de la seva inauguració 
fi ns al 6 de maig del 2018.

El jurat qualifi cador estarà for-
mat per cinc membres escollits 
pel president del Patronat: quatre 
persones de prestigi en el món del 
disseny gràfi c i les arts plàstiques i 
un membre del Patronat del Museu 
del Càntir, que actuarà com a pre-
sident. | Laia Mulà

Es poden presentar entre 
el 27 de març i el 8 d’abril

En marxa el concurs 
de cartells de la Fira 
de Ceràmica Argillà

La Fira Argillà d'Argentona Arxiu

onze anys. Què fa que una dona 
sigui bona mare o si és necessari 
renunciar als propis somnis quan 
tens fi lls són algunes de les pregun-
tes que es va plantejar la directo-
ra abans de gravar el seu viatge a 
l’Amazones per retrobar la seva 
mare i tancar ferides.

La pel·lícula, de 82 minuts de 
durada, anirà seguida d’un de-
bat posterior amb Nina González, 
tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Argentona, que comentarà el 
documental.

La programació del cicle
Els altres tres documentals que es 
projectaran són 'Les noies d’Alba 
Daurada', el dia 12 d’abril, 'L’hora 
dels deures' el 10 de maig i, per 
últim, 'Venus' el dia 7 de juny. 
Després de cada projecció, que 
es farà sempre en dijous i a les 
19h de la tarda, tindrà lloc un de-
bat amb una persona vinculada 
al tema del fi lm. | Red.

  A partir d’aquest mes de març, el 
municipi d’Argentona també po-
drà gaudir de documentals d’alta 
qualitat, independents i amb mi-
rada pròpia gràcies a l’impuls de 
la iniciativa el 'Documental del 
Mes'. Es tracta d’un projecte que 
ja es porta amb èxit a Mataró i que 
ha nascut de la iniciativa conjunta 
de l’Ajuntament de la població i la 
productora de documentals Clack. 
El primer documental es podrà 
veure el 15 de març a les 19h del 
vespre a la Casa Gòtica i es titula 
'Amazona'.

El cicle programarà, de moment, 
quatre documentals que es podran 
veure fi ns al mes de juny.

El primer documental
Amazona és un fi lm que explica la 
història de la seva directora, Clare 
Weiskopf. Ella i el seu germà van 
ser abandonats per la seva mare, 
la qual va fugir a la jungla colombi-
ana quan la seva fi lla només tenia 

El cicle es proposa oferir un documental de qualitat al 
mes i començarà el dia 15 amb el documental 'Amazona'

El 'Documental del Mes' 
desembarca a la vila

Un fotograma del documental 'Amazona' Cedida 
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Claudia és l’obra que explica la història real d’una jove 
que va descobrir que era filla de desapareguts

Fills de desapareguts al teatre 
de la Sala

Clàudia arriba a la temporada de La Sala Cedida

  La temporada de teatre de la 
Sala d’Argentona continua aquest 
divendres 9 de març amb Claudia, 
una obra colpidora. El muntat-
ge està basat en la història de la 

jove de 22 anys Claudia Victoria 
Poblete Hlaczik, una enginyera 
de sistemes de Buenos Aires, la 
qual va descobrir que era fi lla de 
desapareguts i que havia viscut 

una vida inventada amb uns pa-
res que no eren els seus. El seu cas 
va marcar un abans i un després 
a l’Argentina perquè va suposar 
el principi de la fi  de la impuni-
tat dels comandaments militars.

En primera persona
Cal destacar, a més, que un dels in-
tèrprets, Poblete Hlaczik, escenifi -
ca la seva experiència vital mitjan-
çant un relat fragmentari. Imatges 
documentals, material d’investi-
gació i el relat en primera persona 
confl ueixen en aquest muntatge 
de la companyia La Conquesta del 
Pol Sud sota la direcció de Carles 
Fernández Guia. El muntatge ex-
plora les relacions entre la indivi-
dualitat i la col·lectivitat per parlar 
de conceptes com la revolució, la 
memòria i l’educació.

Argentona

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

81.750€

PLANTA BAJA
Ref. 12866 Z/ LA ESPERANZA: ¡Planta baja con patio 20m2 
bien orientado y soleado. Calle tranquila, pequeña comunidad. 
Sin barreras arquitectónicas, apropiado personas 3ª edad. 3 
dor. Salón y cocina  buen estado, galería/patio 20 m2. Buenas 
cualidades a precio interesante!

73.500€

OCASIÓN
Ref. 12869 CERDANYOLA: Excelente oportunidad. Piso 1/2 
altura, perfecto estado, calle tranquila  poco tránsito. 3 dorm.2 
amplios. Salón comedor luminoso. Cocina óptimo estado con 
galería. Baño con ducha. Suelos gres. Ventanas de aluminio. 
Carp. int. madera barnizada.

T T

139.000€

PISO TOTALMENTE REFORMAD0
Ref. 12867 JTO. CAMÍ MIG: Bonito piso reformado, muy bo-
nito. 68m2, gran salón com. 20 m2 ampliado con 1 habitación. 
Bonita cocina con barra y galería. Baño refor. 2 habit. dobles 
(antes 3) Soly luminoso, vistas. Ascensor. Balcón 8m2. Vent.
aluminio doble. Puertas cedro. Suelos gres. IMPECABLE!!!

T115.000€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12858 CERDANYOLA SUR: Pocos vecinos y reciente 
edificación. Prácticamente nuevo, muy soleado. Salón come-
dor amplio, cocina, Galería. 2 dorm. arm. empotr. Baño con du-
cha. Galería/balcón posterior. Suelos gres. Puertas de cerezo. 
Excelente compra!!! 

T

Tot Argentona 1811.indd   4 07/03/2018   15:47



C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

GL-14948. Z. CERDANYOLA: Piso céntrico y listo para entrar 
a vivir. 72 m², 3 habitaciones amplias más sala polivalente, 
comedor cuadrado con balcón a la calle y vistas despejadas, 
cocina en fórmica exterior, baño reformado con ducha y gran 
galería. ¡Ojo al precio!
78.000€

GL-14918. MOLINS: En exclusiva. Junto Dama del Lago. Piso 
alto con sol y vistas. 90m², 4 habit. con parket,(2 dobles), salón 
comedor amplio, balcón, cocina provenzal offi  ce, baño refor-
mado, balcón posterior terracita y galería. Calefacción y aire 
acondic. Ventanas aluminio. POSIBILIDAD INSTALAR ASCENSOR. 
No le dejará indiferente. Venga a visitarlo!
142.000€

GL-14935. ZONA VIA EUROPA: Excepcional piso defi nitivo con 
plaza de parking incluida. Salón muy espacioso de dos am-
bientes, gran cocina offi  ce con zona para mesa, 4 habitaciones 
(2 dobles), 2 baños completos, balcón a la avenida principal. 
Acabados de calidad.
253.000€

GL-14933. ZONA CIRERA: Atención a este 1er piso independien-
te con terraza privada a nivel de 15 m². Cocina en fórmica, baño 
completo, 3 habitaciones amplias, salón, trastero en la terraza 
de 6 m². Suelos gres y ventanas aluminio. ¡Oportunidad!
116.000€

EXCLUSIVA

GL-14854. Z. F. MACIÀ: Piso 75 m², entrar a vivir, cocina y 
baño actualizados, 3 hab muy espaciosas, baño con ducha, 
galería, cocina muy amplia y salón espacioso. Totalmente 
exterior, muy luminoso. Oportunidad.  139.500€

EXCLUSIVA

GL-14946. Z. PL. FIVALLER: Atención! Edifi c. 2005, pocos veci-
nos, 5 min. centro. 75 m², patio a nivel 125 m², park.  trastero. 
Salón 2 amb., 25m², cocina haya, 2 hab.+ despacho 5,5m², 
baño compl. Acab. calidad. Muy soleado. 265.000€
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Presó sense fiança per a Jordi Magentí
El sospitós pel doble crim de Susqueda només respon davant del jutge les preguntes 
de la seva defensa i manté que és innocent

Successos: Redacció - ACN

  El Jutjat d'instrucció 2 de Santa 
Coloma de Farners va ordenar di-
vendres passat l'ingrés a presó 
comunicada i sense fi ança per a 
Jordi Magentí Gamell, detingut pel 
doble crim de Susqueda. Li atri-
bueix dos delictes d'assassinat. El 
sospitós havia passat a disposició 
judicial el dia anterior, esgotades 
les 72 hores màximes de detenció 
i després de tres dies d'escorcolls 
a Anglès. 

Davant del jutge, va guardar si-
lenci i només va respondre a les 
preguntes de la defensa. Ho va 
fer per afi rmar que és innocent i 

assegurar que no va comprar bit-
llets per marxar a Colòmbia (el 
país d'origen de la seva parella 
actual) el dia 28 de febrer amb la 
intenció de fugir. El fi scal, que va 
fer constar les seves preguntes, li 
va demanar si va “confessar” el 
crim a algun familiar.

El jutge argumenta, per privar-lo 
de llibertat, que existeix risc de 
fugida, possibilitat de reiteració 
delictiva i perill de destrucció de 
proves. El cas continua sota secret 
de sumari.

La defensa, exercida pel des-
patx Salellas advocats, també 
argumenta que Magentí està en 
tractament psiquiàtric pel qual 

pren medicació i ressalta que quan 
el van condemnar l'any 2000 per 
matar la seva dona a trets, ja li va 
apreciar un trastorn mental. 

Reconstrucció a Susqueda
Després de la declaració, el jut-
ge va acordar tornar al pantà de 
Susqueda per fer una reconstruc-
ció. La comitiva es va aturar en 
quatre punts entre el recorregut 
des de baix fi ns al camí que mena 
cap al lloc on van trobar els cossos 
dels joves. Magentí en cap mo-
ment va baixar del vehicle ni va 
respondre a cap pregunta. 

Les famílies es personen
Les famílies de les víctimes s'han 
personat com a acusació parti-
cular a través de l'advocat Carles 
Monguilod, tot i que formalment 
encara no ha pogut ser present al 
pas a disposició judicial perquè la 
causa continua secreta. Monguilod 
ha afi rmat que les famílies bus-
quen descobrir la veritat i “saber 
què va passar als seus fi lls”.

En paral·lel, el jutjat instrueix 
una causa per un delicte contra la 
salut pública en la qual Magentí 
Gamell, juntament amb el seu fi ll, 
també estaria investigat. Es tracta 
d'una peça separada.

Jordi Magentí, el detingut pel doble assassinat de la parella maresmenca ACN

La reconstrucció del crim feta a Susqueda ACN

CulturaMaresme núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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Una trobada de vaixells històrics a la comarca
La trobada Maresmar es proposa promoure l’economia i el turisme del Maresme, 
difondre la cultura i el patrimoni marítim i divulgar els oficis relacionats amb el mar

Turisme: Laia Mulà

 Els pròxims dies 8, 9 i 10 de 
juny tindrà lloc el festival marítim 
Maresmar - Trobada de Centenaris 
2018, que es farà a Arenys de Mar 
i en aigües del Maresme. Es tracta 
d’una trobada d'embarcacions 
centenàries i històriques que orga-
nitza l'empresa arenyenca Varador 
2000 i en la qual hi participaran 
una vintena de vaixells diferents 
que fa molts anys que naveguen.

El programa d'activitats tam-
bé inclou una Travessa a la Costa 

del Maresme, en la que participa-
rà tota la fl ota històrica i la fl ota 
popular que s'hi vulgui afegir. La 
travessa sortirà de la base nàuti-
ca Mataró Marina Barcelona, re-
correrà la costa i acabarà al port 
d'Arenys de Mar. A més, al port 
arenyenc també s'hi desenvolupa-
ran activitats paral·leles durant el 
Maresmar: exposicions fotogràfi -
ques de vaixells històrics i sobre els 
ofi cis del mar, conferències, taules 
rodones, xerrades, activitats per 
a la mainada i molt més. També 
hi haurà carpes per a les entitats 

i associacions del món marítim i 
per a les institucions i empreses 
col·laboradores de l'esdeveniment.

La trobada compta amb 
el suport del Museu Marítim 
de Barcelona, la Facultat de 
Nàutica, Ports de la Generalitat, 
la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, el Consell 
Comarcal del Maresme, diversos 
ajuntaments d'aquesta comarca 
encapçalats pel d’Arenys de Mar, 
i altres institucions, entitats i as-
sociacions, així com diversos pa-
trocinadors privats.

Una comitiva centenària
Al capdavant de la comitiva hi hau-
rà el vaixell insígnia del Museu 
Marítim de Barcelona, el Santa 
Eulàlia i, en segon lloc, el Sirius, 
que aquest any compleixen 100 
anys i encara naveguen. També 
hi participaran altres vaixells 
històrics com el Sant Ramon, el 
Far Barcelona, el Bon Temps i La 
Courtisane, entre molts d'altres.

La trobada té un triple objectiu: 
difondre la cultura i el patrimoni 
del mar, promoure l’economia i el 
turisme de la comarca i els seus 
municipis i, per últim, divulgar 
els ofi cis marítims.

Els vaixells històrics seran protagonistes al litoral maresmenc Cedida

Varador 2000 és l'organitzadora de Maresmar Cedida

CulturaMaresme núm. 1811 del 9 al 15 de març de 2018
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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 pàrquing en 

la mateixa fi nca.
198.000€

PERAMAS (Ref. 251209). Primer pis sen-
se ascensor, semireformat, 3 habitacions, 
cuina ind, menjador i galeria. Comunitat 
molt tranquil·la a 50m de tots els serveis.

135.000€

ELS MOLINS (Ref. 252296). Primer pis 
exterior i lluminós amb 2 habitacions, 

saló-menjador, balcó al carrer, bany com-
plet, cuina offi ce i safareig. Completament 

reformat per entrar a viure.
124.000€

FINCA SENSE ASCENSOR DE 3 DORMITORIS. 
(Ref. 249158). Pis per entrar a viure que consta de 
3 dormitoris (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 pàrquing inclòs. Consta de 3 

habitacions, totes exteriors, bany reformat 
i cuina amb galeria.

139.000€

VIA EUROPA (Ref.248443).
Pis amb ascensor de 180m2, 5hab., 

2banys, lavabo, cuina offi ce i saló-men-
jador de 65m2 amb balcó tipus terrassa. 

Reformat i possibilitat de pk.
294.990€

ELS MOLINS (Ref. 251250). Primer pis 
de 73m2 amb local a la planta baixa de 

74m2, menjador de 22m2, 2 hab dobles, 
bany i cuina ind. Reformat. Espai per 2 

vehicles i estudi
195.000€

OBRA VISTA A ROCA BLANCA, BAIX TOTALMENT 
EXTERIOR. (Ref. 249135). De 70m2, consta de 3 

dorm. dobles, ampli saló-menjador de 26 m2,bany 
complert, cuina independent, safareig i traster. 
Consta d´1 pati comu. A prop de tots els serveis.

94.000€

T

T

T

T
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T

T
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És doctora en psicologia i està especialitzada en la intel·ligència emocional

Nathalie P. Lizeretti,
emocions i felicitat

Laia Mulà

 La doctora Nathalie P. Lizeretti és una psicòloga 
amb una àmplia formació que ha centrat la seva tra-
jectòria a la recerca i l’ampliació de coneixements en 
intel·ligència emocional. Actualment treballa amb 
la Fundació Ramon Rosal a CIDIE i porta a terme 
tasques de recerca, divulgació i formació per a pro-
fessionals. Té clar que la intel·ligència emocional va 
relacionada amb un grau de benestar personal més 
elevat, de satisfacció i amb la tinença de relacions 
socials més sanes i que, per tant, és molt important 
posar-hi l’accent. “Està demostrat que les persones 
amb més intel·ligència emocional són més felices 
perquè tenen més estratègies per solucionar els 
problemes”, destaca Lizeretti.

Va descobrir la psicologia de petita però no va ser 
fins a arribar als anys de formació, que va conèixer 
el concepte d’intel·ligència emocional i la seva vin-
culació amb la felicitat, tema en el qual volia centrar 
la seva Tesi Doctoral. Ha treballat per ampliar el co-
neixement a partir del model d'habilitat de Salovey 
i Mayer, el qual és “el que té més evidències cientí-
fiques en la matèria”, explica. “És un esquelet i hem 
treballat durant anys per omplir-lo de contingut i 
completar-lo”, conclou.

Afirma que el nivell d’intel·ligència emocional ve 
determinat per factors com el clima emocional a casa 
o l’educació rebuda. Segons comenta, les persones 
neixen amb molta intel·ligència emocional “però amb 

els anys desaprenem perquè ens contaminem amb 
cultura i educació”, relata. A tall d’exemple, sovint 
els nens reprimeixen les emocions de tristesa per-
què “no està ben vist que en tinguin”. Per contra, les 
nenes solen reprimir la ràbia. Aquestes són algunes 
“de les emocions prohibides” per la cultura, relata.

L'efecte dominó

Es considera “una militant de la intel·ligència 
emocional” perquè defensa que si en tinguéssim 
més el món seria millor. Vol difondre tot el que es 
coneix sobre el tema perquè “val la pena desen-
volupar habilitats”. Per aconseguir-ho, treballa 
oferint formació per a professionals del sector 
que puguin aprendre’n i contribuir d'aquesta 
manera en la construcció d'una societat més 
humanitzada. En definitiva, espera generar “un 
efecte dominó”.

APuNts

Defineix-te: Molt lluitadora, treballadora i altruista

un llibre: ‘El metge’, de Noah Gordon, i ‘Diálegs 
socràtics’, de Plató

un somni: Que els éssers humans evolucionin amb ètica

un repte: Contribuir el que pugui perquè evolucionem

un referent: Anna Gimeno Bayón i Ramon Rosal

Daniel Ferrer 

Perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

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

PISO DE GRANDES DIMENSIONES: 
Cocina reformada y galería,, 4 hab. 2 do-
bles, salón-comedor, balcón exterior y 
vistas a montaña, calefacción, ascensor. 

ÁTICO DÚPLEX INVERTIDO CON TE- 
RRAZA A NIVEL: Salón 30m2, ascensor, 
cocina off., 4 hab. 1 suite, 2 baños compl., 
calefacc,, a.a., mejor que nuevo. Pk opcional.

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-
RO INCLUIDO: Ascensor, 3 hab. 1 suite, 2 
baños, cocina off., galería, gran salon 30m2, 
balcón exter., calef. Mejor que nuevo.

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

OPORTUNIDAD. 2º PISO DE ALTURA: 
Comunidad reducida, 3 hab. 1 suite, 2 baños 
compl, cocina office de roble, galería, exte-
riores aluminio, a.a. con bomba de calor.

GRAN PISO DE 105M2 CON PK 
INCLUIDO: 3 4 hab.  (2 dobl), cocina office 
lacada blanca , galería, salón comedor 
28m2, balcón ext., calefacción, ascensor.

Ref. 4496 
Z.CERDANYOLA:

121.000€

Ref. 4461 
ZONA SORRALL:

159.000€

Ref. 7063 
ZONA LLÀNTIA:

239.000€

Ref. 2495 
Z.VIA EUROPA:

262.000€

Ref. 2492 
PLA D'EN BOET:

115.000€

Ref. 3206 
Z. ROCAFONDA:

127.000€

Ref. 6216 
Z.VISTA ALEGRE:

249.000€

T

T T

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

Ref. 4448
Z.P. I CADAFALCH:

175.000€

T

PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO 
95M2 Y TRASTERO: 4 hab. dobles, 2 baños  
completos, cocina office y galeria, calefac-
ción, comunidad reducida de 6 vecinos.

Ref. 2472 
Z.PL. D'EN BOET:

222.000€

T

T

OBRA NUEVA. ÚLTIMO PISO A LA Ref. 4448 T

GRAN PISO DE 105M2 CON PK GRAN PISO DE 105M2 CON PK Ref. 6216 TTTTT

PISO DE GRANDES DIMENSIONES:PISO DE GRANDES DIMENSIONES:Ref. 4461 T PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO PISO DE GRAN METRAJE CON PATIO Ref. 2472 T

ÁTICO DÚPLEX INVERTIDO CON TE- Ref. 7063 T

EXCELENTE PISO CON PK Y TRASTE-Ref. 2495 T

OPORTUNIDAD, INVERSORES:
AHORA

TT

T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

231.000 €MATARÓ - Camí Serra

85m², 3 habit. + 1 estudi, 1 bany complet, cuina offi  ce refor., 
saló, balcó i aa/cc.Terres parquet. Pl. garatge. !!  T151388

ÀTIC-DÚPLEX NOU AL CAMÍ DE LA SERRA!

198.000 €MATARÓ - Centre

77m², 2 habit. armaris encast, bany, cuina indep., saló menjador, 
aa/cc, tanc. alumini, porta blindada. 5 min. de la Riera!!  T151266

PLANTA BAIXA EN EXCLUSIVA AMB TERRASSA DE 35M2!

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

420.000 €MATARÓ - Vista Alegre

279m². Saló 28m2, tssa, cuina off., jardí 80m², lavabo, 2 hab. balcó, 
bany, 1 suite amb vestidor i bany. Golfes, garaje 120 m²!! T250249

ESPECTACULAR CASA AMB 140M2 DE JARDÍ!

147.000 €MATARÓ - Molins

Pis d’origen, lluminós i vistes. 75m², 3 habit., bany exterior, cuina 
office i saló. Calefacció i terres de terratzo. Ascensor!! T151380

HABITATGE A LA ZONA TRANQUIL·LA DELS MOLINS!

268.000 €MATARÓ - Centre

150m². 4 hab (1 suite), 2 banys, 1 servei, cuina, saló menj. 35m², 
balcó, aa/cc, alumini, parquet, ascensor, 3 trasters!!  T151169

GRAN ÀTIC-DÚPLEX INVERTIT TOT REFORMAT!
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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.

650 €MATARÓ - Centre

2n pis sense ascensor 60m², 2 habit, 1 bany compl, cuina off., saló, 
balcó. Terres gres. Pis lluminós, perfect. comunicat!  T110581

PIS SENZILL A LA ZONA DEL PALAU-ESCORXADOR!

700 €MATARÓ - Centre

70m², 2 habitacions, 1 bany, cuina office amb electrodomèstics, saló 
amb balcó. En molt bon estat!!  T101575

PIS PROPER A LA PLATJA I A L’ESTACIÓ!

MATARÓ - Havana 950 €

106m². 4 habit., bany amb dutxa.Cuina off. galeria, moderna, saló menj., 
Aire cond., tanc. alumini, traster i increïble tssa a nivell  25m²!  T 110436

ENCANTADOR PIS TOTALMENT REFORMAT

675 €MATARÓ - Cerdanyola

Pis amb línies rectes. 85m², 3 habit., 1 bany, cuina office, saló, 
balcó. Boniques vistes a les zones verdes! T109056

BONIC PIS AMB VISTES A ZONES VERDES!

800 €MATARÓ - Eixample

Nou a estrenar acabats qualitat. 60m², 2 habit, 2 banys compl, cuina ame-
ric, saló, pàrquing i piscina comunit. Disponible al març!!  T 110586

PRECIÓS PIS D’OBRA NOVA EN EXCLUSIVA!
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LOCALS COMERCIALS
REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - Centre

MATARÓ - Via Europa

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - Via Europa

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.22160

R.23629

R.23708

R.19208

R.23599

Local de 500 m2 amb 2 grans terrasses al darrera Sta. Anna.

Local  de 210 m2 fent cantonada i lluminós.

Espectacular local de 200m2 . Disposa de sortida de fums.

Local/Loft de 90m2, cuina,1 bany i terrassa. Apte negoci/vivenda.

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

3.500€/mes

700€/mes

1.500€/mes

129.000€

650€/mes

239.000 €

MATARÓ - Centre R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobl), orientat al mar, traster i 
pk fi nca. PIS DEFINITIU!!

116.000 €

MATARÓ - Centre R 80547

Apartament d’estil bohemi. Golfes i terrassa, 
bigues fusta i parquet. Ideal per gent jove!!!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

265.000€

MATARÓ - Molins R 80650

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

132.000 €

MATARÓ - Els Molins R 80757

Pb reformada 3 hab i 2 locals per ampliarviven-
da, pati de 26m2. Una gran oportunitat!!! 

190.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 80768

Pis acollidor de 2 hab, menjador amb sortida a 
balcó. Pk a la finca. A punt per entrar a viure!! 

119.900 €

MATARÓ - La Llantia R 80742

Pis reformat, molt de gust . 2 hab, cuina nova, 
wc, saló 24 mts. Vine a veure’l, t’agradarà!!

239.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 80649

Fantàstic pis exterior, 4 hab, 2 banys, menjador 
i cuina off. Pk i traster a la mateixa fi nca. Únic!!!

246.000 €

MATARÓ - Eixample R 80291

Pis disseny funcional, 3 hab i 2wc, cuina barra 
americ. Pk. opc, a prop Pça. Cuba. Vingui a veure’l!
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MATARÓ - Ronda Prim, 82
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30
PREMIÀ DE MAR - Gran Via, 218

ALTRES OFICINES:
BADALONA, BARCELONA, GRANOLLERS

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

R 80649
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