
Any XXXVII  Del 20 al 26 d'abril de 2018  www.totmataro.catNúmero 1817

el

MATARÓ i M
A

R
ES

M
E

especial
BELLESA I 
ESTÈTICA

SANT JORDI FA PONT  
Dilluns se celebra la diada de la rosa i el llibre però
Mataró viu ja tot el cap de setmana una de les cites 

més especials del calendari
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Disposem de refineria pròpia i treballem sense intermediaris.

COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES  

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles, 

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

PLATA

La valoració més justa. 
Analitzem les seves peces i fem una taxació 
d’acord amb la cotització actual del mercat. 

Peces antigues, noves o trencades.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur
Totes les principals marques d’alta rellotgeria 

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

formes i pureses. També som especialistes 
en diamants de més de 4 quirats.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur

Mataró Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64
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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

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

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: Oca-
sión. Vivienda 95m2, alto, ascensor y bue-
na imagen. Bien distribuido, luminosidad 
e imagen. 4 dormit. Salón. Balcón buenas 
medidas. Gran cocina off. perfecto estado, 
office. Baño+aseo. Suelos de gres. Exterior 
aluminio. Armarios empotr Calefacción.

T73.500€

OCASIÓN
Ref. 12869 ZONA CERDANYOLA: Piso 1/2 
altura en perfecto estado, entrar a vivir. Calle 
tranquila. 2 dormit. amplios. Salón comedor 
luminoso. Cocina en óptimo estado, galería. 
Baño con ducha. Suelos gres. Ventanas alu-
minio. Carpintería madera barnizada.

T 140.000€

OBRA NUEVA
Ref. 12228 CERDANYOLA: Ático obra nue-
va, 2 habit. (1 tipo estudio). 2 baños. Amplio 
salón. Cocina americana. Buenos acabados, 
muy soleado. Tza 35m2, vistas despejadas. 
Ascensor. Posibilidad parking misma finca. 
ENTREGA INMEDIATA.

T

169.000€

CON PARKING Y TRASTERO
Ref. 12892 CERDANYOLA NORTE: Exce-
lente piso de grandes dimen. 4 dorm. Baño 
compl., aseo cortesía. Amplia cocina, gale-
ría. Gran salón comedor, balcón ext. Suelos 
gres. Vent. aluminio. Calefacc. Arm empotr.  
Trastero 18 m2 y parking!

T

253.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO/Z.MARÍTIMA: Piso 95 
m2 buena imagen y pocos vecinos. Ascen-
sor. Excelente estado interior. 4 hab (2 do-
bles) Salón 26m2. Balcón exterior. Cocina 
office como nueva. Galería posterior. Baño 
compl.+ aseo, Aire Acondic. y calefacción 
eléctrica. Muy bien situado!!! 

T

199.000€

COMO UNA CASITA
Ref. 12883 Z./CERDANYOLA: Vivienda dúplex 
de 123m2. 2 tzas. 1a pl: salón com. 24m2. Cocina 
indep. abierta. 4 habit. (3 dobl). Baño compl. Pl. 
sup. baño compl. y gran salón 30m2, chimenea. 
2 tzas de 30/50m2, vistas mar/montaña. Refor. 
Como vivir en una casita. Venga a verlo!!

T

226.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z/HAVANA: Excelente piso 80m2 
2 plantas. 1ª Planta: salón-cocina, baño y 2 ha-
bitac. 2ª Planta: Estudio habit. principal, baño. 
Galería 5m2. Terraza 16m2. Mejor que nuevo. 
Sólo 8 años. A.A por conductos. Baño com-
pleto + aseo con ducha. Vent. de aluminio cli-
malit. Ascensor. Muy soleado.

T

168.000€

PLANTA BAJA DE BLOQUE
Ref. 12734 Z/PL. FIVALLER: Bonito piso se-
minuevo, pocos años. Con ascensor. 68 m2 
+ 4m2 trastero. Piso esquin. y exterior, muy 
luminoso. Salón com. 24 m2. Cocina haya 
indep., galería. 2 dor. Baño completo. Arm. 
empotr en habit. pral. Sólo 5 min. a la playa. 
En perfecto estado, mejor que nuevo.

T

380.000€

CASA CENTRO ARGENTONA
Ref. 12771 ARGENTONA: A 5 min. centro, gran 
casa 225m2. Vivienda 150 m2 y garaje 60m2, 
porche 15m2, gran jardín aprox. 120m2, cés-
ped, árboles frutales y piscina. Pl. baja:  Garaje 2 
coches, cocina-salón verano y jardín. 1ª pl: salón 
com. 32m2, cocina 12 m2, baño compl. 1 dorm. 
auxiliar. 2ª pl: 4 hab (3 dobl) y baño completo.

T
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La Obesidad tiene solución

Balón de 6 meses
BIG

Balón de 1 año
BAS

Nuestro modelo de tratamiento
único marca la diferencia: 
Clínica Opción Médica te ofrece un modelo de tratamiento 
único, pionero en el mundo de la Obesidad ideado desde una 
perspectiva 360º:

Objetivo: Conseguir una inmersión total del paciente en su 
nuevo estilo de vida.

Resultado: 98% de casos de éxito.

Nuestras claves:

• Seguimiento Multidisciplinar de hasta 3 años llevado a cabo 
por médicos especialistas, psicólogos y nutricionistas.

• Cursos de crecimiento personal.
• Talleres nutricionales y showcooking.
• Sesiones privadas con un entrenador personal.
• Otras actividades educoformativas.

MATARÓ · Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51

BARCELONA · TERRASSA · L'HOSPITALET

932 803 582
610 521 062

Hasta 1.000€
de Descuento

1ª visita médica gratuita.
Financiación personalizada.

Líderes en Catalunya

www.opcionmedica.com

Promociones válidas hasta el 30 de Abril. Consulta condiciones.
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Ocellots

L’ENQUESTA

Votaries a favor de 
l'ampliació de Mataró 
Parc?

55% Sí
42,1 % No
2,9 % Ns/Nc

CNM LA SIRENA

LA PREGUNTA

Creus que Sant Jordi 
hauria de ser festiu?

PLE MUNICIPAL

APLAUDIT:  Tot i la decepció de 

les semifi nals, amb una molt mala 

primera part, l'equip es va refer 

plantant batalla i sobretot gua-

nyant el bronze de la LEN. Bravo!

CASTIGAT: La sessió del mes d'abril 
va tornar a viure una situació de 
bloqueig amb propostes que es 
retiren de l'ordre del dia i motiva-
cions de vot no estrictament locals.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Cugat Comas

 D'ocells n'hi ha molts i a la gran majoria de ciutadans ens costa 
de distingir-los. Perquè no hi badem ni hi parem atenció. Coneixem 
els coloms, eminents rates de ploma, que quan no fan de missatgers 
bàsicament semblen criatures creades per fer-nos la vida més com-
plicada. Alguna biòloga ens en recitaria algun rol clau en l'ecosistema 
i no la podríem rebatre en l'àmbit acadèmic, de ben segur. Però els 
coloms ens seguiran semblant repugnants. Les gavines poden sem-
blar més trempades però entre aquella pel·lícula i el panorama amb 
el que sembraven el terror al pati de l'institut quan ens envaïen per 
cruspir-se les restes d'entrepans que hi havia per terra, mai m'han 
resultat gaire amistoses. A casa convivim des de fa sis anys amb en 
"Victorianu" que és un periquito que llueix els colors de l'equip del 
qui me'l va regalar. El pardal em sona però potser per la metàfora 
poètica de Dusminguet. I sé que aquells tendals d'algunes terrasses 
són per evitar els efectes de les cotorres argentines que, valent-nos 
dels tòpics, són xerraires com els seus conciutadans.

M'explica un dia la meva neboda que ha vist una merla pel Parc 
Central. Ja en sap més que jo, perquè ben bé no sabria pas distin-
gir-la. Em sona a 'La balada de la garsa i l'esmerla', un poema preciós 
de Joan Roís de Corella que cantava en Raimon. Però després acabo 
caient que la merla catalana, que insisteixo que no sabria pas dis-
tingir si la tingués de fi t a fi t, és el mirlo espanyol. I ai carai, aquest 
sí que em sona. Procuro no prodigar-me massa en els ambients 
polítics del panorama mataroní, perquè em cansen. Esquivo anar a 
les sessions de sado-masoquisme dels plens i quasi que el que em 
diverteix més és encertar errades ortogràfi ques de consideració en 
els comunicats que ens envien. Però tractant amb les –bones– per-
sones amb qui tracto en quatre dels diferents grups m'han parlat del 
famós "mirlo", variant "blanco".

En política s'atribueix la categoria de "merla blanca" a algú que 
apareix, que reuneix condicions, que aglutina. Entre catalitzador 
i salvador. Un candidat de consens, que permeti a un espai polític 
d'assumir políticament i socialment un estatus de referència. Quatre 
partits em parlaven, a un any de les eleccions municipals, de l'absèn-
cia, precisament, d'aquesta fi gura. I de la necessitat de fer via, com 
es pugui, sense aquesta espècie d'ocell.  D'això aniran, segurament, 
les pròximes eleccions després d'una legislatura com aquesta –que 
avança entre símptomes de bloqueig i esgotament. 

Si algú esperava un ocell salvador, que canviï de terme municipal. 
A Mataró no hi ha merles de ploma blanca sinó, més aviat, una col-
lecció d'ocellots. I no fa pinta que canviï el panorama.

Davant de tot
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PÈTAL A PÈTAL
Mataró juga amb elements de sempre de cara a 
Sant Jordi, la gran Diada de la primavera
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ACTE INSTITUCIONAL
27 d’abril de 2018 a les 8 del vespre

TATRE MONUMENTAL

50 Aniversari de la 
creació de Càritas
Interparroquial de 

Mataró (C.I.M.)

Inauguració dels actes del 50è aniversari
• Projecció d’un vídeo de l’evolució de

Càritas Interparroquial de Mataró
• Parlament de les autoritats

• Concert del “Cor juvenil Rodamón - Directora: Glòria Prats”

1968 / 2018

Entrada Lliure. Places limitades

 Foto antiga Les portades

El juvenil de la Penya Barcelonista

fàcil de reconèixer el camp on està 
presa: és el de l'Argentona.

Formaven Rodri, Jové, Arnau, 
Solé, Prat I, Murgado, Gonzàlez, 
Simó (que feia d'entrenador), 
Roge, Prat II, Andinac, Miguel, 
Estatuet i Torroella. Com no podia 
ser d'una altra manera, la Penya 
lluïa els colors blau i grana.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 La fotografi a d'aquesta setmana 
ens ve del prolífi c fons Estatuet, 
que és especialment abundós pel 
que fa a fotografi es d'equips de 
futbol de fa dècades. En aquesta 
ocasió hi veiem la formació ju-
venil de la Penya Barcelonista de 
Mataró de la temporada del 1963, 
és a dir fa 55 anys. Tot i aquesta 
distància en el temps també és 

Foto antiga 1817.indd   1 18/04/2018   09:41
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Daniel Ferrer 

EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

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

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

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

Sant Jordi en dilluns fa "pont festiu" 
Bullici d'actes durant tot el cap de setmana, amb portes obertes a La Presó, i eclosió 
el dilluns, diada del llibre i la rosa

Societat: Cugat Comas

  És un pont festiu, en tota regla. 
Dilluns és la diada de Sant Jordi 
però la irradiació de la jornada 
abraça, ja, tot aquest cap de setma-
na. Convertida en una de les cites 

més populars del calendari, Sant 
Jordi ha consolidat un programa 
d'actes extens que es modula se-
gons el calendari i que quan cau 
com aquest 2018, amb el 23 d'abril 
en el primer dia de la setmana, 
condensa molta activitat en poc 

més de 72 hores. Un autèntic bu-
llici festiu. 

Sant Jordi és la porta oberta 
de la primavera perquè la ciu-
tat s'endinsi en el laberint festiu 
dels propers mesos. És la jornada 
més transcendent per a la cultura i 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Sant Jordi.indd   2 18/04/2018   09:59



La Presó, obra de l’arquitecte Elies Rogent, fa jornada de portes 
obertes dissabte 21 d'abril, de 17 a 21 h, i diumenge 22 d'abril, d’11 
a 14 h. Els mataronins podran visitar l’edifici i les mostres instal-
lades en els diferents espais, i també es faran visites guiades. 
Aquesta jornada de portes obertes representen una oportunitat 
per a visitar aquest edifici després de ser buidat i un cop fetes 
les primeres intervencions en la seva rehabilitació. A dins es 
podrà veure una exposició que explica la història de la Presó, 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat 
de Catalunya el 2001, a partir de plafons, fotos i cartells. El visitant 
podrà saber que la Presó de Mataró (1858) va ser la primera de 
l'Estat espanyol que es va construir segons el sistema panòptic, 
que permet veure tot l'interior de l'edifici des d'un sol punt de 
mira, tota una innovació en els edificis penitenciaris de l’època.

Portes obertes a La 
Presó, el futur Espai de 
les Arts

Daniel Ferrer 

sobretot la lectura. És el dia nacio-
nal de la compra de llibres i les 24 
hores que concentren més venda 
de roses, moltes provinents del 
mercat de Vilassar. Després de dos 
anys en què l'impacte de la jornada 
s'atenuava pel cap de setmana, les 
previsions de vendes són més que 
optimistes, tant de roses com de 
llibres. I, a més, la previsió dissipa-
va, al tancament d'aquesta edició, 
les possibilitats de pluja després de 
diferents caps de setmana passats 
per aigua. En conclusió: Sant Jordi 
esclata. Del tot. 

Llibres i roses, protagonistes
Els grans protagonistes de Sant 
Jordi seran, per descomptat, els 
llibres i les roses. Elements de regal 
i deferència segons la consuetud 
entre parelles, familiars o amics, 
les parades tornaran a repartir-se 
per tota la ciutat en el decurs de 
dilluns que ve. Ja abans, des de 
demà dissabte, hi haurà la Fira del 
Llibre a la Plaça de Santa Anna. 
Sigui 'in situ' o a les diferents lli-
breries, l'ocasió és propícia per 
avançar les compres que es puguin 
fer, assegurar el tret si es busca 

3

La Fira del Llibre s'allar-
ga tres dies a la Plaça de 
Santa Anna: dissabte 21, 
diumenge 22 i el mateix 
dilluns 23

alguna edició que després pugui 
exhaurir-se i, també, evitar aglo-
meracions i cops de colze. Tot i que 
els llibreters tenen estudiat que el 
'boom' de Sant Jordi es reparteix en 
les setmanes precedent i posterior, 
serà durant aquests tres dies que 

la lectura adquirirà més estatus. 
Autors mediàtics, locals, alterna-
tius, d'ocasió. També esportius, 
còmics, memòries. Gran moment 
també per a la literatura infantil: és 
Sant Jordi i absolutament tothom 
té el seu llibre esperant. 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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Els noms propis del Sant Jordi de Mataró

La Fira del Llibre ocupa Santa 
Anna des del dissabte 21 d’abril 
a dilluns 23 d’abril, de les 9 h 
a les 21 h. A la Fira hi haurà 12 
parades per escollir entre les 
principals novetats editorials, 
i també activitats com ara una 
hora del conte especial i jocs 
pels menuts. La Biblioteca a 
cel obert, les lectures en veu 
alta, que es feien anteriorment 
a la plaça de Santa Anna en-
guany es traslladen al Pati de 
la Residència Sant Josep.

Dies 21, 22 i 23.

Fira del llibre

La Marxa Sant Jordi que anu-
alment organitza la UEC de 
Mataró també és, a la vegada, 
caminada solidària per Càritas.  
Serà diumenge al matí des del 
Parc Forestal i s'habiliten dues 
caminades: una de curta de 12 
km  i una de llarga amb 20 km 
L'eslògan és "fem esport, con-
vivència, gaudim de la natura i 
ajudem a Càritas" i un euro  de 
cada participant es destinarà 
a Càritas. També es poden fer 
aportacions d'aliments,

Diumenge 22, a les 8h

Marxa Sant Jordi

Serà la 42a edició del Llibre 
Gegant de Contes. Des de les 
12 h fins a les 14 h, diferents 
artistes de la ciutat il·lustraran 
sobre paper les aventures que 
vulguin explicar els nens i ne-
nes de Mataró. A les 11.30 h 
començarà el Correconte del 
Drac i el Dragalió, que aniran en 
cercavila de foc des de l’Ajun-
tament fins al Pati del Cafè Nou 
per afegir-se a la celebració 
del Llibre Gegant i portant un 
conte perquè també l’il·lustrin.

Diumenge 22, a les 12h

Llibre Gegant

Ciutat
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Els Capgrossos de Mataró inici-
en el tríptic de cultura popular 
del vespre aixecant els seus 
castells davant de l'Ajunta-
ment, en una Riera plena de 
gom a gom. Els castellers lo-
cals, que la setmana passada 
van veure com se suspenia per 
la pluja una diada a la Sagrada 
Família, voldran escollir els seus 
asos entre els castells de 8 bà-
sics i els coneguts com de 7 
i mig, abans d'acabar amb el 
celebrat pilar al balcó.

Sant Jordi, a les 19:15h

Castells

La trobada de gegants i nans 
de Sant Jordi és la més im-
portant del calendari, amb 
la participació de prop d’una 
cinquantena de gegants i cap-
grossos, a més de la Família 
Robafaves, que tanca la cer-
cavila. La concentració es farà 
al Pati del Cafè Nou i anirà cap 
a la Muralla de la Presó, carrer 
d’Argentona, carrer Bonaire, 
carrer de Sant Francesc d’Assís, 
plaça de Santa Maria, carrer 
Nou, La Riera i l’Ajuntament.

Sant Jordi, a les 19:30h

Gegants

El correfoc familiar és l'acte 
final, el més diferent de la 
Diada a casa nostra. El Drac de 
Mataró és el protagonista d’una 
versió adaptada de la llegen-
da de Sant Jordi. L’espectacle 
arribarà al seu moment àlgid a 
la Plaça de l’Ajuntament amb 
l’entrada en escena del cava-
ller Sant Jordi per alliberar la 
princesa, abans de donar pas al 
darrer i espectacular voltafoc, 
amb música de La Coixinera, 
que tocarà just seguit. 

Sant Jordi, a les 22h

Fogonada

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

REFORMES INTEGRALS DE LA LLAR

T 937 588 400
Via Europa 125, Mataró

sceimedina@gmail.com
sceiadriana@gmail.com

núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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Societat: Redacció

 “La cadira de l’alcalde” és feta en 
bronze per Perecoll. Reprodueix 
una cadira d’època foradada per 
cinc trets en record de l’afusella-
ment que va acabar amb la vida de 
l’alcalde republicà i el Fill Adoptiu 
de la Ciutat, Josep Abril i Argemí, 
el 1939 al Camp de la Bota. 

L’escultura es va presentar en 
societat dilluns i  s’ha ubicat fi -
nalment a La Riera, 92 (cantona-
da amb el carrer de Bonaire), en 
el tram comprès entre dos edifi cis 
que van tenir una especial relle-
vància en la trajectòria vital del 
personatge: l’edifi ci de l’Ajunta-
ment, on Josep Abril va exercir com 
a alcalde entre els anys 1931 i 1934 
i uns mesos de 1936; i l’edifi ci de 
la Presó, on va ingressar el febrer 
de 1936 abans de ser traslladat a 
la Presó Model de Barcelona i ser 
posteriorment jutjat i executat.

Una nombrosa presència d'au-
toritats i desenes de ciutadans no 
es van voler perdre l'acte.

Davant l'antic Ateneu
Col·locar l’escultura en aquest in-
dret –i no al carrer dedicat a l’Al-
calde, on estava previst inicial-
ment– contribueix també, segons 
l’Ajuntament, a recuperar la me-
mòria històrica de l’antic Ateneu 
de la Classe Obrera, on s’ubicava 
l’escola racionalista que impartia 
classes seguint els corrents peda-
gògics de l’escola Nova de Ferrer 
i Guàrdia. 

Després de la inauguració de 
l’escultura, l’Ajuntament va aco-
llir la presentació del llibre “Josep 
Abril. Alcalde de Mataró afusellat 
pel franquisme”, de la historiadora 
Margarida Colomer i publicat per 
la Fundació Irla. 

Es presenta l’obra de Perecoll que serveix per retre homenatge al batlle republicà, 
afusellat pel franquisme, en plena Riera

“La cadira de l’alcalde” per recordar Josep Abril

La cadira de l'Alcalde, a La Riera, recorda Josep Abril Daniel Ferrer

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

Josep Abril (Santa Maria de Palautordera 1869 - Barcelona, 
1939) va destacar com una persona compromesa políticament 
i socialment que va ser empresonat i condemnat a mort per 
les seves conviccions i pel fet d’haver ostentat responsabilitats 
com a alcalde de Mataró en un context especialment complex 
(1931-1939), esdevenint una de les víctimes més destacades 
de la repressió franquista de la postguerra a la ciutat. Abril 
va ser qui va proclamar la II República a la ciutat. Abril, que 
estava afiliat al Partit Federalista Republicà de Pi i Margall i el 
1893 havia estat escollit president del Comitè Republicano-
Democrático Federalista Radical de Mataró, va ser després 
un dels fundadors d’ERC a Mataró. Anteriorment havia estat 
regidor de l’Ajuntament durant la restauració borbònica i, du-
rant la Setmana Tràgica a Mataró (1910), va ser l’home clau que 
va aconseguir que la revolta no es descontrolés en excés a la 
ciutat i que s’apaivagués la violència. El 16 de març de 1939 va 
ser afusellat al Camp de la Bota com a resultat del consell de 
guerra que el règim li havia obert.

Qui va ser l'Alcalde 
Abril?
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¿Saps el potencial solar de la teva empresa?

ORGANITZEN:
JORNADES INFORMATIVES SOBRE
L'ENERGIA SOLAR I EL SEU
POTENCIAL A LES EMPRESES 

Explicarem el marc legal actual, les subvencions vigents i com saber, 
d'una manera fàcil, el potencial solar de les cobertes de les empreses, 
preus i amortitzacions.

Analitzarem casos reals d'èxit d'empreses, que ja han apostat per 
l'energia fotovoltaica.

També es presentarà el conveni de col·laboració entre FAGEM,
Techsolar i ViesgoSolar.
I explicarem els avantatges i descomptes per als associats de
Fagem i PAE Mataró.

Dimecres 25 d'abril de 2018

a les 17.30h

Dimecres 9 de maig de 2018

a les 17h

C.Torres Quevedo
Pineda de Mar.

Inscripcions:
https://bit.ly/2HsumZU

C. d'Ernest Lluch, 32
Mataró.

Inscripcions:
https://bit.ly/2HqIRNB

Gràcies al conveni amb Fagem, una 
empresa farà una instal·lació foto-
voltaica a preu de cost, a canvi de 
mostrar-la com a cas d'èxit.

VINE i INFORMA'T.
Inscripcions per assistir a través de:
www.fagem.org
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despeses corrents, l’Ajunta-
ment ha gastat el 94,32% dels 
diners que havia pressupostat: 
dels 107,95 milions previstos, se 
n’han gastat 101,82. Per programes, 
Ensenyament és el principal destí 
de la despesa, seguit del Deute pú-
blic i la Protecció i promoció social. 

Endeutament del 86,3 per cent
D’altra banda, el consistori senyala 
que l’endeutament de l’Ajunta-
ment sense les empreses muni-
cipals se situa en 80,76 milions, 
amb una ràtio del 86,3%. El govern 
destaca que es manté per sota del 
110% que marca la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i assegura 
que la previsió és tancar el 2018 
arribant al 79,67%.

Si es tenen en compte les em-
preses municipals, el deute ara és 
de 181,38 milions amb previsió de 
reduir-lo a 157,93. L’Ajuntament 
confi a arribar-hi, un cop eixugat 
els diners de la societat mixta Porta 
Laietana. En valors absoluts, en 8 
anys, el deute del grup Ajuntament 
s’haurà reduït pràcticament a la 
meitat.| Redacció

 L’Ajuntament de Mataró ha tan-
cat l’exercici 2017 amb un roma-
nent de tresoreria de 8,2 milions, 
sent el quart any consecutiu de 
superàvit. D’aquests diners, 2,39 
milions estaven disponibles a 31 
de desembre i, la resta, són diners 
ja compromesos per a projectes de 
2017 que encara no s’havien exe-
cutat. Pel que fa a l’endeutament 
de l’Ajuntament, a fi nals de 2017 
era de 80,77 milions  i de 181,38 
milions si es tenen en compte les 
empreses municipals, de manera 
que el deute s’ha reduït en 20 mi-
lions respecte del 2016.

En relació als ingressos corrents, 
aquests van ser de 127,56 milions 
d’euros, xifra 2,9 milions supe-
rior als diners previstos inicial-
ment. El govern atribueix aquest 
augment als ingressos correspo-
nents a l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO), que 
van doblar les previsions, alhora 
que hi ha hagut un increment de 
les plusvàlues, de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques (IAE) i 
l’Impost de Béns Immobles (IBI). 
Pel que fa a la liquidació de les 

La reducció de l’endeutament és de 20 milions 
respecte del 2016

L’Ajuntament tanca el 2017 
amb superàvit de 8,2 milions

 El passat 21 de febrer van fer re-
tirar una obra de Santiago Sierra 
exposada a la Fira ARCO a Madrid 
que es titula 'Presos políticos en la 
España contemporánea'. En ella, 
hi havia imatges de 24 persones di-
ferents per denunciar la presència 
de presos polítics a l'estat, entre 
ells Oriol Junqueres, Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart. 

El grup municipal de CiU de 
l'Ajuntament de Mataró va im-
pulsar una proposta de resolució 
durant el Ple Municipal d'abril per 
demanar que l'obra fos exposada 
a Mataró però la proposta no va 
ser aprovada. Demanava, a més, 
que es fes a l'espai de La Presó, 
que en un futur s'ha de destinar 
a ser Espai de les Arts.

Mataró no serà, però, una de les 
ciutats que, a reacció, han dema-
nat l'obra perquè sigui exposada 
en públic. 

Proposta tombada
La proposta no va ser aprovada al 
Ple perquè va rebre 11 vots a favor 
d'ERC, CiU i la CUP, 4 abstencions 
de VoleMataró, ICV i la regidora 
no adscrita i, per últim, 11 vots en 
contra del PP, PxC, C's i el PSC. Per 
aprovar-la, caldria que tingués més 
vots a favor que en contra. | L.M.

El Ple desestima la propos-
ta de CiU

Mataró no exposarà 
l'obra censurada a 
ARCO

Juan Carlos Jerez és el responsable dels números municipals

Fernàndez, al Ple  D.F. 

 Daniel Ferrer 
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Políticat: Laia Mulà

 L'Ajuntament volia dotar-se d'un 
Codi de Conducta i Bon Govern i, 
per aconseguir-ho, va impulsar una 
Comissió Municipal Informativa 
Especial de Bon Govern Ètica i 
Transparència. Un cop elaborat el 
document, aquest es va aprovar per 
unanimitat a la Junta de Portaveus 
del passat 9 d'abril. Faltava, però, 
que s'aprovés al Ple Municipal del 
12 d'abril però això no es va poder 
fer realitat perquè, davant la nega-
tiva de quatre grups municipals, 
van optar per retirar aquest punt 
de l'ordre del dia del Ple.

Concretament, van ser els grups 
municipals de CiU, ERC, la CUP i 
VoleMataró els que van manifestar 
la negativa davant aquest codi ètic 
per diverses raons.

Resposta als dilemes ètics
El Codi es proposava defi nir els 
valors ètics i principis de bon go-
vern i ha de guiar i fomentar les 
bones pràctiques i bones conduc-
tes dels actors polítics i directius. 
S’emmarcava en la voluntat de 
fer de l’Ajuntament de Mataró 
una organització preocupada i 

Una comissió liderada per Esteve Martínez ha treballat per elaborar-lo però no s'ha 
portat a aprovació per la negativa dels grups municipals de Volem, la CUP, ERC i CiU�

preparada per donar resposta als 
dilemes ètics derivats de l’exercici 
del poder i al correcte compliment 
de les responsabilitats públiques. 
Els valors i normes de conducta 
estava previst que s'apliquessin als 

Sense Codi de Conducta i Bon Govern

El portaveu d'ICV-EUiA Esteve Martínez va liderar la comissió encarregada d'elaborar el document Arxiu

càrrecs electes, als càrrecs públics 
executius i al personal directiu. 
Durant l’acte, el van signar l’al-
calde, David Bote i els represen-
tants de PSC, Ciutadans, PP, PxC 
i ICV-EUiA. 

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

El bloc de partits que es va oposar al codi es va voler explicar. 
CiU va assegurar que era un document d'intencions que cal-
dria voler complir i que no creu que els seus promotors siguin 
"creïbles". Consideren que actualment el govern municipal i els 
grups que volien tirar el codi endavant, no compten amb "la 
dignitat democràtica ni l'autoritat moral per fer-ho complir" 
El posicionament de la CUP és clar: "davant a repressió que 
exerceix l'estat contra el poble català, no donarem suport a cap 
iniciativa conjunta amb els partits que a nivell local justifiquen 
l'estat d'excepció resultant de l'article 155". Des d'ERC van 
felicitar el bon treball d'aquesta comissió liderada per Esteve 
Martínez No obstant això, la seva negativa es deu al fet que, 
davant l'intent del govern espanyol d'associar l'independentisme 
a la violència etarra, creuen necessari posicionar-se basant-se 
en "l'ètica democràtica". Per part de VoleMataró consideren 
que "som víctimes per part del govern estatal d'una campanya 
anticatalana" i informen que "el poble no callarà i els polítics 
amb ètica moral tampoc".

El cap d'aquesta comissió, Esteve Martínez, va recordar que 
el Codi Ètic va ser aprovat per unanimitat en comissió: "Tot 
respectant el posicionament d'aquests partits, nosaltres no el 
compartim", assegura. 

Motius per a la 
negativa a signar
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Héctor Jiménez -Estudiant Activitats Comercials

RIERA DE CIRERA, 57 MATARÓ
937 41 42 03 iesthosicodina.cat

Portes obertes!
25 D'ABRIL 17H-19H

CICLES FORMATIUS
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L'excel·lència de Pèls, ara a Mataró Parc
La firma obre un nou local al centre comercial, el seu cinquè 
a Mataró 

Pèls s'ha convertit en un 
dels grans noms propis de 
la perruqueria mataronina. 

La firma, fundada el 1996 per Toni 
Rodríguez, entra a partir del mes 
de maig en una nova etapa amb 
l'obertura del seu cinquè local, ni 
més ni menys que al centre comer-
cial Mataró Parc. Serà un centre 

absolutament nou on Pèls podrà 
oferir als milers de clients del prin-
cipal epicentre del comerç local la 
seva experiència, professionalitat 
i exigència. Serà un espai de 120 
metres quadrats amb espai deli-
mitat i separat per a homes i per a 
dones per aglutinar els serveis que 
han fet de Pèls el líder del sector.

 

"Els nostres clients hi 
trobaran el tracte  
personalitzat, de  
qualitat i excel·lència 
en el servei"

Bellesa i Estètica
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Un gran regal per a la millor mare
Assegura't el millor present pel  Dia de la Mare del pròxim 6 de maig aprofitant les 
ofertes en bellesa i estètica dels centres mataronins

El Dia de la Mare és una fes-
tivitat per agrair la tasca de 
les mares i que celebrem 

el primer diumenge del mes de 
maig, el qual enguany cau en dia 
6. Ara que s'acosta aquest dia tan 
especial és bon moment per no 
anar a última hora i regalar un 
bon massatge,  un tractament, 
un producte, un tallat: si es tracta 

de regalar bellesa, qualsevol de-
tall és bo.

Una bona crema hidratant per cui-
dar la pell o un lot de productes 
cosmètics pot agradar molt a les 
mares. Per altra banda, també pots 
optar per regalar un tractament de 
bellesa d'una botiga especialitzada 
o un bon massatge relaxant.

 

Regalant bellesa ens 
assegurem que el re-
gal vagi més  
enllà d'un sol detall 
puntual

Bellesa i EstèticaBellesa i Estètica
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Estètica Científica i Benestar

Melcior Palau 8, Baix 1a
Mataró (Barcelona) 

93 798 08 45 / 638 55 63 44
info@korrmataro.cat

www.korrmataro.cat

50%* 
de descompte 

CAMES 
SENCERES

DIODE
EL MILLOR LÀSER DE

* 50% de descompte sobre el preu de tarifa. 

Del 20 d’abril
fins al 20 de maig

TECNOLOGIA ÚNICA

RÀPIDA, INDOLORA

I EFICAÇ

La clau de 
personalitzar el 
tractament làser 

Cada tipus de pèl s’elimina 
millor amb una intensitat 
del làser concreta. Per això és 
important fer un estudi previ. 

LLa depilació làser és la millor 

solució per acabar amb el 

pèl no desitjat; pot ser utilit-

zat tant en homes com en dones, 

proporcionant resultats duradors 

i sense riscos. La tècnica de de-

pilació làser es realitza amb apli-

cacions de llum intensa sobre les 

capes més superficials de la pell, 

destruint el pèl per acció de la ca-

lor de forma selectiva i impedint 

el seu futur creixement.

Almb el làser de Diode, a més, 

s’ha reduït molt el temps dedicat 

a cada sessió. Però és important 

no oblidar que cal personalitzar el 

tractament per 2 motius:

1 – Optimitzar els resultats d’eli-
minació del pèl.
2 – Evitar danyar la pell.
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Els mites de la cosmètica,  
desmuntem-los!
Descobrim el que desconeixem de la cosmètica, les millors 
opcions per cuidar la nostra pell i les creences falses de bellesa. 

Si tu també creies que tota la 
cosmètica orgànica és bona, 
que els productes exòtics 

són més bons o que el segell Bio és 
garantia de seguretat, no et perdis 
la informació que oferim a con-
tinuació per desmuntar alguns 
mites de la cosmètica que, si bé 
a vegades són encertats, no ho 
són sempre.

En primer lloc, cal destacar que so-
vint els productes orgànics són més 
bons, però no sempre. En alguns 
casos estan fets amb olis derivats 
de plantes de mala qualitat o mal 
conservats que poden provocar un 
envelliment i irritació de la pell.

També cal tenir en compte que 

un segell Bio, si bé sovint és ga-
rantia de qualitat i seguretat, al-
gunes vegades pot ser irritant i 
portar problemes a la pell. Hi ha 
substàncies naturals aprovades per 
Ecocert que poden irritar la pell i 
provocar al·lèrgies. En conclusió, 
un producte ecològic no té per què 
ser més segur que un de clàssic.

Les diferències de pell
Hi ha qui creu que la cosmètica 
procedent de Corea del Sud és la 
millor, però l'expert Pere Català, 
Doctor en Ciència i Tecnologia 
Cosmètica, informa que no ho 
és per a les persones occidentals 
perquè la pell és estructuralment 
diferent de l'asiàtica. Segons ex-
plica, la pell blanca caucàsica té 

L'important 
és reforçar la 
pell
Si mai us heu preguntat si 
un producte és millor si pe-
netra més en l'epidermis, 
el Doctor Català té clar que 
no.

De fet, relata que l'objec-
tiu de la cura de la pell 
és l'oposat: reforçar la 

barrera de la pell per protegir-la 
de les agressions externes. La fi-
nalitat principal dels productes 
és netejar, perfumar, modificar 
l'aspecte, protegir o corregir 
olors corporals. Per tant, no és 
necessari que penetri a la pell. 

diferents necessitats pel que fa a 
textures i ingredients en els cos-
mètics. Cal tenir en compte, a més, 
que molts productes coreans con-
tenen emulsions evanescents que 
desapareixen amb rapidesa i no 
aporten beneficis a la pell. Per úl-
tim, cal destacar que tots aquells 
que compren productes amb in-
gredients exòtics perquè creuen 
que seran més eficaços, poden 
estar equivocats, tot depèn de quin 
cosmètic s'adquireixi. En alguns 
casos, les marques posen noms 
exòtics als productes com a es-
tratègia de màrqueting.

Bellesa i Estètica
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Un refugi de 
bellesa i  
benestar a 
l'estil oriental

Coneix el teu nou refu-
gi de bellesa i benes-
tar a l'estil oriental en 

ple Maresme, en el centre de 
Mataró, molt a prop de la Plaça 
Cuba i el nostre centre de Premià 
de Mar amb el qual ja hem ce-
lebrat el primer aniversari. Un 
entorn únic, càlid i ple d'atenci-
ons per relaxar-se i deixar-se mi-
mar per expertes professionals. 
A Flor de Manila gaudiràs d'un 
magnífic benestar que et farà 
despertar els sentits. Gaudeix 
dels teus tractaments de bellesa 
amb un relaxant so de meditació 
i una cuidada il·luminació que 
potencia la sensació de calma, 
recuperar energies i viure una 
experiència màgica. 
   Els nostres serveis més 
destacats són, Manicura, 
Pedicura, Embelliment d'ulls, 
Tractaments Facials i Rituals de 
Bellesa Corporals, que t'ajuda-
ran a evocar unes sensacions i 
beneficis tant físics com sensi-
tius, energètics i emocionals.
   A Flor de Manila disposes del 
teu espai exclusiu per a gaudir 
de la teva Festa de Bellesa en 
companyia de les teves ami-
gues amb packs personalitzats. 
També oferim Targetes Regal 
amb tractaments i rituals perso-
nalitzats per a poder sorprendre 
els que més estimes. 
   El veritable plaer per al cos i 
els sentits el trobaràs a Flor de 
Manila! T'hi esperem!
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Cinc barbes 
que marquen 
tendència
Trucs per un rostre amb 
personalitat.

Cada cop està més de 
moda cuidar-se la bar-
ba i, per aconseguir un 

bon aspecte, cal estar al dia de 
les últimes tendències.

Torna la perilla que dóna apa-
rença rural, decidida i masculi-
na. Cal cuidar cada dia perquè 
estigui  perfilada i ben tallada.

La barba llarga de diversos dies 
que podria ser considerada com 
'deixada'. Per evitar que quedi 
descuidada, és recomanable 
repassar-ne el contorn.

La barba 'hipster' genera una 
imatge de masculinitat i des-
preocupació. Ha de tenir bon 
volum però ser cuidada. 

Les patilles afavoreixen els ho-
mes amb cara quadrada i cir-
cular. És important situar-les 
bé respecte del bigoti.

Una opció cada cop més popu-
lar, per últim, és un terme mig 
entre perilla i barba completa. 
Aquest tipus es caracteritza per 
la sensació d'elegància que ge-
nera i l'originalitat. 

Bellesa i Estètica
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La revolució per rejovenir  
la pell facial
Descobrim les últimes tendències de la medicina estètica  
que ajuden a endarrerir l'envelliment de la pell de la cara,  
el coll i l'escot

Cada vegada es posen en 
marxa més tractaments de 
medicina estètica adreçats 

al rejoveniment de la pell facial, 
del coll i de l'escot que són menys 
agressius i aconsegueixen un efec-
te més natural. Les últimes ten-
dències passen, sobretot, per l'ús 

de la Toxina Botulínica, coneguda 
popularment com a Botox, per-
què és un tractament que cada 
vegada conserva amb més fidelitat 
l'expressió facial i les característi-
ques del rostre de cada persona. 
Ja fa molts anys que aquest trac-
tament de medicina estètica és el 

més utilitzat i compta amb molts 
estudis, fet que ha permès millo-
rar la tècnica i que cada vegada 
l'aplicació sigui més subtil.

Hidratar i reafirmar
L'Skinboosters és un tracta-
ment d'hidratació profunda, les 
Mesoteràpies facials amb Àcid 
Hialurònic, és una forma senzi-
lla, econòmica i saludable de mi-
llorar l'aspecte de la pell. D'aquesta 
manera, s'aconseguirà que el ros-
tre estigui més hidratat, lluminós 
i ferm.

Un lífting sense quiròfan
Per altra banda, els Fils PDO, cone-
guts com a Fils màgics, Tensoresc 
o de Polidioxanona, estan fets amb 
un material reabsorbible que acon-
segueix un efecte lífting sense pas-
sar pel quiròfan. Aquest tractament 
té molts avantatges perquè redueix 
la flaccidesa, la pell torna al seu lloc 
sense que es noti el pas dels anys i 
es redueix l'efecte de l'exposició al 
sol. Els fils, a més, fomenten que 
es formi més col·lagen i elastina, 
substàncies que recuperen la den-
sitat de pell perduda.
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Sant Jordi: Redacció - ACN

 Els catalans compraran entre 6,5 
i 7 milions de roses per Sant Jordi, 
segons dades del Mercat de Flor i 
Planta Ornamental de Catalunya. 
Aquesta xifra suposa un increment 
del 25% respecte del 2017, quan 
la Diada va caure en diumenge. 
Els fl oristes confi en que al llarg 
de tota la jornada hi haurà molta 
activitat al carrer i que el fet que 
la cita tingui lloc un dia laborable 
farà que moltes empreses adqui-
reixin roses per regalar als seus 
treballadors. 

"Aquest any tenim unes perspec-
tives molt bones perquè Sant Jordi 
cau en dilluns i és un dels millors 
dies de la setmana per celebrar la 
diada". Així de positiu es mostra 
Josep Ruiz, un dels majoristes del 
Mercat de Flor i Planta Ornamental 
que diu que les previsions situen 
les vendes en els 6,5 o 7 milions 
de roses venudes. "Aquesta xifra 
és un 20 o 25% més elevada que 
l'any 2017 perquè la majoria de les 
empreses i comerços que tradicio-
nalment adquireixen roses per re-
galar als seus empleats i clients van 
deixar de fer-ho l'any passat i les 

Que la diada sigui en dia laboral suposarà un increment del 25 per cent segons les 
previsions dels majoristes

vendes es van ressentir", apunta.
Tot i que la majoria de roses se-
ran estrangeres, les  conreades a 
Catalunya, representen un 10% del 
total del que es vendrà per Sant 
Jordi, ja que l'elevada demanda 
fa que els comercialitzadors es 

Es compraran 7 milions de roses per Sant Jordi

Les roses són unes de les grans protagonistes de la diada de Sant Jordi Daniel Ferrer

vegin obligats a buscar aquestes 
fl ors a altres mercats per atendre 
les peticions de tots els clients. 
Maresme 2014/2015, drac i roses

Els preus es mantindran força 
estables o fi ns i tot tendiran a redu-
ir-se una mica per la competència.

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

Una de les novetats de la diada d'enguany serà la venda de roses 
grogues com a símbol de solidaritat amb els presos polítics. 
Tot i que inicialment Òmnium Cultural va posar sobre la taula la 
possibilitat que les roses grogues substituïssin les vermelles en 
el Sant Jordi d'enguany, finalment la presència d'aquest color 
serà complementària. "De cada 100 calculem que 99 seran 
vermelles i una groga", apunta Ruiz que es mostra convençut 
que la tradició es mantindrà "perquè el vermell és el símbol de 
l'amor i la passió". Amb tot, el majorista reconeix que el groc 
s'ha convertit en un color que representa "un sentiment que 
té una part del poble de Catalunya" per la qual cosa el sector 
preveu que almenys es vendran entre 250.000 i 300.000 flors 
d'aquest color. "No hem tingut grans comandes, però sí que 
tots estem comprant almenys un 5% de roses grogues pel que 
pugui passar", comenta. En aquesta línia també explica que 
s'han creat bosses de paper amb llaços grocs per posar-hi les 
roses vermelles a l'interior. Tot i que confien que el preu serà 
similar al de sempre, els professionals del sector contemplen la 
possibilitat que l'increment de la demanda faci encarir lleument 
aquesta tipologia de roses, el que podria repercutir en el preu 
de comercialització. 

300.000 roses
grogues, de fora
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La 3a festa solidària "Un somriure per l'Aleix, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges somriure aleix.indd   1 18/04/2018   12:24



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

21 

de abril

18 i 21.30h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) // 
Platea: 24 euros.
Amfiteatre: 19 euros.  

CYRANO,
LA FEBLESA MÉS ÍNTIMA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Àlex Thomas Blues Rock
Divendres 20 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Blues i rock en estat pur, en format 
acústic i en la seva versió més ín-
tima i personal.

3a Gran Marató Musical
Dissabte 21 abril / De 10 a 13h 
/ EM·CAB Escola de Música (c. 
Mossèn Cinto Verdaguer, 16. 
Cabrera de Mar) / Gratuït. 
Tres hores d'intervencions musi-
cals, acompanyades de ball, teatre, 
poesia en qualsevol dels estils o 
vessants de les arts escèniques o 
de la cultura popular.

Concert de Sant Jordi
Dissabte 21 abril / 19h / Col·legi 
Cor de Maria (La Riera 58. Mataró)
Concert de música pop, peces de 
musicals i cançó tradicional de 
l’Agrupació Coral del Serrallo i la 
coral La Nota.

Luis Flores
Dissabte 21 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions de pop-rumba (Alejandro 
Sanz, Antonio Orozco, Estopa...).

Tributo Hombres G
Dissabte 21 abril / 0.30h / Sala 
Privat (c. Francesc Layret, 16. 
Mataró) / Entrada: 6€. 
Repàs a la discografi a d'un dels 
grans de la música espanyola.

Vermut musical: 'Sacco e 
Vanzetti'
Diumenge 22 abril / 12h / Pl. 
Antonio Machado (Mataró) / 
Gratuït.
Grup que combina la música, po-
esia, contrainformació i humor.

Ensemble Meridien
Diumenge 22 abril / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 15. 
Argentona) / Taq.: 13€. Ant.: 10€.
La música clàssica i el jazz s'unei-
xen en el concert "Zefi ro Torna". 

Le Tangó
Diumenge 22 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Tango 100% argentí. Virtuosisme a 
la guitarra i una gran veu d’aquest 
duet de Buenos Aires.

Guia cultural

Un home que lluita contra 
la seva pròpia debilitat: 

aquest és Cyrano, el protagonis-
ta de l'obra que es podrà veure 
aquest dissabte al Monumental 
amb doble funció. Lluís Homar 
dóna vida a aquest personatge 
que és capaç d'enfrontar-se a 
cent homes, però no pot fer el 
mateix amb la seva feblesa més 
íntima, la por d'estimar i ser 
estimat en veu alta. Pau 
Miró ha adaptat i di-
rigit el conegut text 
d'Edmond Rostand.
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TEATRE I DANSA // 

'L'entresort'
Dies 20, 21 i 22 abril / Dv. i ds. 
19.30h, dg. 17.30h / Can Fugarolas 
(c. Toló, 8. Mataró) / Preu: 6€. 
Nens (+8 anys): 4€.
Espectacle fi nal de residència de la 
Cia. de circ Têtes de Mules. 

Festival de cante y baile 
Dissabte 21 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Taq.: 7€. Ant.: 5€.
Festival d'alumnes de l'escola de 
dansa Loli Granados.

'La llegenda de Sant Jordi'
Diumenge 22 abril / 17.30h 
/  Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Donatiu d'aliments.
Representació dels membres de l'As-
sociació Passió Infantil de Mataró.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 21 abril / 17.30h:  El 
conte de la rotllana "La llegenda 
de Sant Jordi i el drac", de Laura 
Vaqué i Núria Aparicio. 
Dimecres 25 abril / 17.30h: Art 
Time: 'El Triángulo de Malevich qui-
ere ser superheroína', de Violeta 
Monreal.
Dijous 26 abril / 17.30h: Els dijous 
a la biblio: 'En Santi a la Biblio', de 
la Fundació Maresme.

'La cuina del Drac'
Divendres 20 abril / 17.30h / Espai 
Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Receptes divertides pel menú de 
Sant Jordi. Activitat familiar, in-
fants a partir de 6 anys. 

Masterxef a la Plaça Gran
Dissabte 21 abril / 10.30h / Plaça 
Gran (Mataró)
Taller de cuina familiar, amb la pre-
sència de Paula Alós, guanyadora 
de Masterchef Junior 4. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró. 

Contacontes
Dissabte 21 abril / 12h / Plaça 
Xica i c. Sant Cristòfor (Mataró)
Explicació de contes per a nens i 
nenes. Organitza: Associació de 
Comerciants del Casc Antic.

Dansa per a nadons
Diumenge 22 abril / 10.30 i 12h / 
Aula de Teatre (C. Juan Meléndez 
Valdés, 2. Mataró) / Preu: 7€.
Proposta dirigida per Cristina 
Castellà del col·lectiu Dans Invitro 
adreçada a bebès i a adults a tra-
vés de la dansa creativa.

MÚSICA /

Oscar Torres + Carlitos Miñarro
Divendres 20 abril / 21h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 6€. Taquilla: 8€.
Concert del cantautor mataroní 
amb el nou format de banda acús-
tica i amb un concert ple de ritme, 
energia i molta rumba. 

MÚSICA /

URBIX
Dijous 26 abril / 21h / Casal l’Ali-
ança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Anticipada: 12€. Taquilla: 15€. 
Concert del quintet encapça-
lat pels germans Rita i Eudald 
Payés. Dins del cicle "A la vora 
del Jazz".
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FESTA /

Feria de Abril a Mataró
Dies 21 i 22 abril / Dissabte 
20h i diumenge 11.30h / Torre 
de Can Palauet (Rda. President 
Tarradellas, s/n. Mataró)
Fira gastronòmica amb tapes, 'pes-
caíto' i rebujito, actuacions de qua-
dres de ball, dinar popular, etc.

POESIA // 

Nit de Poesia
Divendres 20 abril / 20h / Centre 
Cívic Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Recital poètic i musical amb l'actu-
ació del Taller de poesia de l'Asso-
ciació Cultural de Cerdanyola, amb 
l'acompanyament d'un guitarrista.

'A tota veu. Poesia al carrer'
Dissabte 21 abril / 19h / Plaça de 
Santa Anna (Mataró)
Lectura de textos d'arreu del món 
en la llengua original i la traducció 
al català; intervencions musicals.

RUTES I VISITES //

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 21 abril / 12h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 
48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Mataró, capital del gènere de 
punt
Dissabte 21 abril / 18h / Can Marfà 
Gènere de Punt. Museu de Mataró
Visita guiada a les sales d'exposició 
permanent de Can Marfà.

Portes obertes a La Presó
Dies 21 i 22 abril / Dissabte de 17 
a 21h i diumenge d'11 a 14h / La 
Presó (La Riera 117. Mataró)
Vine a conèixer l'edifi ci patrimonial 
d'Elies Rogent.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació de treballs de la 
9a Mostra Eureka!
Divendres 20 abril / 16h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Difusió pública dels treballs de re-
cerca en humanitats i ciències so-
cials de diversos centres educatius 
de Mataró. 

'Gens i ossos, noves aportaci-
ons de la genètica'
Divendres 20 abril / 19h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arqueo-
lògic i natural (C. Francesc Layret, 
75 Mataró).
Conferència de les doctores Cristina 
Rihuete-Herrada i Camila Oliart, 
investigadores del Departament 
de Prehistòria i del Laboratori de 
Bioarqueologia Humana de la UAB.

'Any Puig i Cadafalch. Recull 
d’activitats al Maresme'
Dilluns 23 abril / 19h / Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació de la publicació de 
l'Arxiu Comarcal del Maresme, amb 
la intervenció d'Eduard Riu (his-
toriador arqueòleg i comissari de 
l'Any Puig i Cadafalch). 

'L’assignatura pendent de la 
Quàntica avui'
Dimarts 24 abril / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Parlem de 
Newton" a càrrec de Josep Lladó, 
químic i divulgador de la ciència.

L'hora del conte a la plaça: 'El 
perquè de les coses'
Dissabte 21 abril / 12h / Plaça de 
Santa Anna (Mataró)
Hora del conte especial de Sant 
Jordi, a càrrec d'Engruna Teatre.

'L’auca dels Molfort’s'
Diumenge 22 abril / 12h / Can 
Marfà Gènere de Punt Museu 
(Passatge de Can Marfà, 1 Mataró)
Activitat adreçada a famílies amb 
infants d'entre 5 i 12 anys.

'La princesa i el drac'
Dimarts 24 abril / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl Occitània, Mataró)
L'hora del conte especial de Sant 
Jordi: espectacle d'objectes de pe-
tit format a càrrec de Teatre Aula.

'Contes dits i fets'
Dimecres 25 abril / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
L'hora del conte especial a càrrec 
de l'Alma i la mar de contes.

Buc de contes
Dimecres 25 abril / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració conte 'Ziggy i l'espectacle 
de llum de lluna' de Kristyna Litten. 

'2a Petita Marató de contes'
Dijous 26 abril / 17.30h / Espai 
Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Contes per a petits i grans, narrats 
per la mare, el pare, l’avi, l’àvia o 
per nens i nenes.  

FAMILIAR /

Pep Bou. Experiències
Diumenge 22 abril / 12h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Entrada: 7€.
Nou espectacle del reconegut 
artista mundial Pep Bou i el seu 
fascinant univers format per bom-
bolles de sabó, aigua i música.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES I FIRES //

Fira del Llibre de Sant Jordi
Dies 21, 22 i 23 abril / De 9 a 21h 
/ Plaça Santa Anna (Mataró)
Parades de llibres per a totes les 
edats i gustos.  

Sant Jordi a Mataró
Diumenge 22 abril: 11.30h des de 
l'Ajuntament, Correconte del Drac 
i el Dragalió. 12h Pati del Cafè Nou, 
42è Llibre Gegant. 
Dilluns 23 abril: 19.30h davant 
l'Ajuntament, Diada castellera de 
Sant Jordi amb la Colla Castellera 
Capgrossos de Mataró. 19.30h Pati 
del Cafè Nou, Trobada de gegants, 
gegantes i nans de Mataró. 22h, 
'Fogonada', espectacle únic amb 
el Drac com a protagonista de la 
versió de la llegenda de Sant Jordi.

Sant Jordi a Argentona
Diumenge 22 abril: 11h, Cercavila 
de Gegants. D'11 a 14h pl. Nova, 
Drac i bolet infl able. 12h, Lectura 
als balcons del carrer Gran. De 17 
a 20h pl. Nova, Tallers infantils i 
espai de joc. 18.30h Biblioteca, es-
pectacle de titelles "La princesa i 
el drac". Dilluns 23 abril: Durant 
tot el dia, Venda de llibres i roses.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'La Sofrologia: una ciència de 
la consciència i de l’equilibri 
emocional' 
Dimarts 24 abril / 18h / Sala Sala 
Roser Carrau (c. Monserrat, 8. 
Vilassar de Mar)
Conferència sobre Salut, a càrrec 
d'Àngels Castillo Cano (antropò-
loga i infermera). Aula d'Extensió 
Universitària Vilassar de Mar. 

'El GEM avui i ara. L'escola ex-
plicada per nosaltres 50 anys 
després'
Dijous 26 abril / 19h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Presentació del llibre amb la par-
ticipació dels autors (alumnes, 
exalumnes, docents, pares i ma-
res, etc.). 

TALLERS I CURSOS //

'La caricatura del cant dels 
ocells'
Dissabte 21 abril / De 9 a 14h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arqueo-
lògic i natural (C. Francesc Layret, 
75 Mataró) / Gratuït, inscripció 
prèvia a Direcció de Cultura.
Sessió teòrica de Pere Alzina, per 
aprendre a caracteritzar, diferen-
ciar i dibuixar el cant dels ocells. 

BiblioLab: 'Còmic autobiogràfi c'
Dissabte 21 abril / 11h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró) / Gratuït 
amb inscripció prèvia
Taller de còmic com una eina ex-
pressiva i per descriure vivències 
personals i experiències.

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

SARDANES /

Ballada de Sant Jordi i cloenda 
del projecte SardaMAT
Dissabte 21 abril / 17h / Parc 
Central (Mataró)
Acte de cloenda del projecte 
SardaMAT amb la participació de 
més de 300 alumnes d'escoles de 
la ciutat. Amb la Cobla 1 d'octubre.
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'Catifes de ciment'
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Inauguració: divendres 
20 d'abril a les 19h. 
El món de la rajola hidràulica.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). 
Inauguració: dilluns 23 d'abril a 
les 19h. Fins al 23 de maig: 
• 'Certamen de les Arts 2018': 
Escola Pia Santa Anna.
Fins al 29 d'abril: 
• 'Els Dimarts del Llimoner. 25 
anys'.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Inauguració: dijous 
26 d'abril a les 19h.
• Coincidències insòlites. Viladomat 
i la tècnica. 
• Dossier 1: Els colors del barroc 
a les col·leccions del Museu de 
Mataró.

'Fotografi es del camí'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 27 d'abril.
Fotografi es de Mary Lechuga sobre 
les quatre estacions de l'any.

'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. 

'Abismar-se'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 25 d'abril. 
Collage i fotografi a s'uneixen en 
la mostra de l'artista Aina Dorda.

'Sortir-se de la línia'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 20 de maig.  
Vuit projectes articulats a partir 
de la idea d'errar.

Enric Punsola
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-
18. Mataró) / Fins al 25 d'abril. 
Exposició de l'artista mataroní.

'Punts de llibre 2018'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 6 de maig.
Mostra col·lectiva de l'Associació 
Sant LLuc per l'Art.

'9 natures mortes i 1 retrat'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 29 d'abril.
Obra recent de Pere Fradera.

'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.

Argillà Argentona 2018
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 6 de maig.
Exposició dels cartells seleccionats 
del concurs. 

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac).
Fins al 22 d'abril. 
• 'La rel de l'arbre és una roda' 
obra de Perejaume. 
Fins al 9 de setembre: 
• 'Pregon desig: Miquel Barceló a 
Josep Palau i Fabre': de l'artista 
mallorquí Miquel Barceló.

'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.

'Universos quadrats: fl irteig 
amorós entre el ferro i el mar'
Museu Municipal Enric Monjo 
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 8 de maig.
Pintures sobre tela i escultures de 
ferro, de Patricia Cancelo.

'Camins de somnis'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 27 d'abril.    
Connecta la tradició de les puntes, 
la geometria  natural de les fl ors i 
els arabescs àrabs.

'Per bruixa i metzinera'
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) 
/ Fins al 20 de maig.
Cacera de bruixes a Catalunya en-
tre els s. XIV i XVII.

'Mini-Retro'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 13 
de maig.
Exposició retrospectiva de l'artis-
ta mataroní Ricard Jordà (1943).

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

 INAUGURACIÓ /

'Mataró viu l’esport 2017'
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 
29. Mataró) / Fins al 4 de maig.  
Exposició de les 115 fotografi es se-
leccionades del concurs fotogràfi c 
d'Instagram #mataroesport2017. 
Organitza: Fotocine UEC i Direcció 
d’Esports de l’Ajuntament.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 

exposicions 1817.indd   2 18/04/2018   19:07



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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melé petanca.Tarda, semifi nals  bi-
llar. Dimecres 25, matí, petanca 
torneig de l'amistat. Tarda, fi nal 
billar. Dijous 26, matí, petanca tor-
neig comarcal. Tarda, cine fòrum 
17h, "Vuelvo a casa de mi madre". 
Divendres 27, matí, petanca melé 
Torneig Sant Jordi. Tarda, Joc 9+1  
extra. • Sortides: Viatge a Itàlia del 
Nord.  5 dies, sortida 27 de maig 
(690€). • Balls: Ball, cada diumen-
ge i festius a les 17h. Sopar ball, 
segon dissabte del mes. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 24 abril a les 
17h, recital poetic de Sant Jordi a 
càrrec del grup "Somni" de l'associ-
ació Jaume Terrades.  • Excursions: 
Dijous 17 de maig, visita a Girona 
en temps de fl ors "a bord del tre-
net" (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 //

LITERATURA: 'La poesia de 
Montserrat Abelló o quan el 
miracle és viure'
Dimecres 25 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Laura Borràs i Castanyer (profes-
sora de Filologia catalana a la UB).

Grup de lectura comentada per 
a gent gran
Dijous 26 abril / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Mil sols esplèn-
dids", de Kahled Hosseini.

 CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sant Jordi 2018: Dilluns 23, matí, 
festival musical. Tarda, ball música 
a càrrec de Sara. Dimarts 24, matí, 

núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018

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). Melé de Petanca (cada 
dill 9:15h). • Sopar-Ball, penúltim 
dissabte de mes.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Sant Jordi 2018: Dissabte 21 d'abril 
a les 21h al Casal l'Aliança, Sopar i 
revetlla amb música en viu. Dilluns 
23 d'abril a les 17h, Exposició per-
manent de poesia, prosa i fotografi a 
dels tallers. Participa: Coral l'Arque-
ra, grup de poesia Somni, conjunt 
de Swing i Cors Alegres grup de 
Payback. Seguidament, entrega de 
roses i llibres. • Ball: diumenges 17h. 

Gent gran

Gent Gran 1817.indd   2 18/04/2018   17:41
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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La Sirena CNM aconsegueix la tercera plaça al LEN Trophy 
després de caure a semis contra el Dunaujvaros, el campió fi nal

BRONZE DE LA SIRENA

núm. 1522
Del 20 al 26 d'abril de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com
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el Esporttot
Judy Jones
Bàsquet  AE Boet MataróEl Personatge

Líder i MVP d'un equip que 
buscarà l'ascens a Lliga 
Femenina 2

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

En el passat cap de setmana tota 
l'atenció estava centrada en l'ac-
tuació de l'equip de La Sirena CN 
Mataró en la Final-4 de la Copa 
LEN. Els va pesar la pressió en el 
primer partit de semifinals del 
divendres, però van millorar sen-
siblement el dissabte davant el 
Padova, per acabar obtenint un 
bronze, un tercer lloc, que significa 
el setè equip europeu absolut, que 
està molt bé després de la renova-
ció de l'equip. 

Però això potser ha eclipsat una 
mica un altre detall molt desta-
cable del cap de setmana, com 
ha estat la classificació de l'equip 
masculí, del Quadis, per a les com-
peticions europees de la tempora-
da vinent. 

En efecte l'equip del Centre 
podrà jugar novament l'Euro-
cup, equivalent de la Copa LEN 
femenina. Però és un torneig que 
en l'apartat masculí té molt més 
recorregut que en el femení, on es 
redueix a la Final Four, on arriben 
les quatre eliminades dels quarts 

de final de l'Eurolliga. Aquesta 
temporada el Quadis ja hi va tenir 
una gran actuació. Va superar la 
primera fase i va estar ben a punt 
d'entrar a quarts de final en la se-
gona ronda jugada a Budapest.

I això ha vingut acompanyat 
d'una gran actuació en la Divisió 
d'Honor a nivell estatal, on el pas-
sat dissabte va assegurar el cinquè 
lloc, que li permetrà jugar la tem-
porada vinent altra vegada l'Eu-
rocup. Sota la direcció d'un tècnic 
de la casa com és Beto Fernàndez, 
s'ha assolit amb la satisfacció que 
dóna fer-ho amb un equip on hi ha 
9 jugadors formats a la pedrera, en-
tre ells 2 sèniors de 1r any i 3 juve-
nils. Demostrant així el bon treball 
que s'està fent al club a la base.
Una cosa ben diferent del que po-
den dir ara mateix els equips del 
FC Barcelona, on costa cada ve-
gada més trobar-hi jugadors de la 
pedrera tant en futbol, com en bàs-
quet, com en handbol. I no creiem 
que falti qualitat, simplement falta 
confiança i paciència.

Meritòria temporada del Quadis 
Destaquem la feina d'un equip que té 9 jugadors de la pedrera

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - BARCELONETA
Dissabte 21| 18 h | Complex Joan Serra

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ PARC BOET - EL MASNOU
Dissabte 21| 19 h | Pav. Eusebi Millan

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - PALAUTORDERA
Dissabte 21| 20 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRICA CHM - MAÇANET 
Dissabte 21| 20.30 h | Pav. Jaume Parera

HOCKEY HERBA 2a Catalana Mas.
ILURO HC - BARCELONA STICK 
Diumenge 22| 10.30 h | Mpal. Hockey

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA - CN SABADELL 
Diumenge 22| 12:15 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - BESÓS BV 
Diumenge 22| 17 h | Mpal.Centenari
FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - ARENYS MAR
Dissabte 21| 16:30 h | Camí del Mig
UD CIRERA - LA SALUT
Diumenge 22| 12:30 h | Salesians
PLA D'EN BOET - VILASSAR B
Diumenge 22| 12:30 h | Mpal. Pla d'en Boet

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Semifinals:
Padova  - Olympiacos  .........................4 - 10
Dunaujvaros - LA SIRENA CNM  .......... 7 - 11 

3r i 4rt lloc:
LA SIRENA CNM - Padova........................ 11-8

Final:
Olympiacos - Dunaujvaros ................... 11-13

La Sirena CNM amb el bronze. | D.F

3 gols de diferència. Una diferència 
que es mantindria al final del partit, 
amb els gols de Gibson i Vicente.

Derrota clara a semifinals
L'equip de La Sirena CN Mataró 
afrontava amb molta il·lusió aques-
ta segona Final-4 de la Copa LEN 
a la nostra ciutat, intentant repetir 
l'èxit de fa dos anys, però va perdre 
a la semifinal davant un equip hon-
garès molt seriós i efectiu. 

Des del primer moment es va 

veure un equip hongarès molt 
intens en defensa, sense veure's 
gens condicionat pel fet de jugar 
en piscina contrària. I després de 
tres aturades que va fer de bon 
començament Debby Willemsz van 
començar a trobar la porteria, i 
en menys de quatre minuts van 
fer pujar un 0-4 al marcador. Un 
resultat que pujaria fins al 0 a 6 al 
descans de l'enfrontament.

Només començar la segona part, 
un gol hongarès va deixar el partit 
vist per sentència. De tota manera, 
les locals van mostrar l'orgull i, so-
bretot, amb bones accions de Ciara 
Gibson, s'endurien l'últim període 
i el global de la segona part.

El Dunaujvaros és el nou 
campió
Després de dos intents caient a 
la final, ja fa uns anys, l'equip del 
Dunaujvaros es va proclamar cam-
pió de la Copa LEN derrotant a 
la final a l'equip que era el teòric 
favorit, l'Olympiacos del Pireu, fi-
nalista la temporada passada de 
l'Eurolliga, per 11 gols a 13.

8  PADOVA

11  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (14 aturades), Laura Vicente 
(2), Marina Zablith, Helena Lloret (2), 
Claudia Abad, Alba Bonamusa, Clara 
Cambray (2), Ciara Gibson (2), Marta 
Bach (1), Liana Dance (2), Ema Carevic, 
Carla Graupera, Júlia Àvila (ps). 
PARCIALS: 3-4, 1-3, 2-2, 2-2.

Les "Sirenes" es pengen el bronze a la Copa LEN

Les hongareses del Dunaujvaros aixecant el títol de campiones. | DANIEL FERRER

Les jugadores mataronines 
van fer un gran partit domi-
nant quasi sempre al Padova

Després de la derrota a semifinals, 
La Sirena buscava el tercer lloc 
davant el Padova italià, i així do-
nar una alegria als seus aficionats.

Va començat bé el partit amb 
gols de Marta Bach i Helena Lloret. 
L'equip italià però, reaccionaria 
ràpidament i empataria. Fins i tot 
aconseguiria situar-se un gol per 
davant en el marcador. A partir 
d'aquest moment, les Sirenes re-
muntarien i ja no abandonarien el 
lideratge en cap moment. Cambray 
i Dance anotaven abans d'acabar 
el primer quart, i Lloret, Cambray i 
Vicente al segon període, enviant el 
partit al descans amb un clar 4 a 7.

A la represa, les italianes busca-
ven la reacció, però un gol Dance i 
un altre de Cambray mantenien els 

7  LA SIRENA CNM

11  DUNAUJVAROS

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (14 aturades), LaurDebby 
Willemsz portera, Laura Vicente (1), Ma-
rina Zablith, Helena Lloret (1), Claudia 
Abad, Alba Bonamusa, Clara Cambray 
(1), Ciara Gibson (3), Marta Bach (1), Lia-
na Dance, Ema Carevic, Carla Graupera, 
Júlia Àvila (ps).
PARCIALS: 0-4, 0-2, 3-3, 4-2.
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el Esporttot WATERPOLO

20 QUADIS CNM

3  ECHEYDE

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
i Xavier Casabella porters, Ramiro 
Veich (2), Pitu Puig, Marc Corbalán (3), 
Víctor Fernàndez (3), Edu Mínguez, Lluc 
Bertran, Raul Loste (1); Àlex Codina (3), 
Pol Barbena (3), Albert Merino, Germán 
Yáñez (5).
PARCIALS: 7-0, 5-2, 6-1, 2-0.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis no va tenir cap 
problema per superar l'equip 
canari

El Quadis CN Mataró va jugar el seu 
partit contra l'Echeyde de Tenerife 
a la piscina del Sorrall aprofitant 
el muntatge que s'hi havia fet per 
a la Copa LEN. 

El partit no va tenir cap mena 
d'història, amb un equip local, molt 
motivat i en bon moment, que va 
superar des del primer moment 
l'equip canari, que ja va rebre un 

7-0 en el primer quart. 
Després va continuar l'allau de 

joc de l'equip local, que va aixafar 
el seu rival condemnat a jugar la 
promoció de descens.

Però el més important és que 
el Quadis assegura el cinquè lloc 
que dóna dret a jugar la tempora-
da vinent l'Eurocup, com ja ho ha 
pogut fer aquesta temporada. I té 
molt de mèrit en fer-ho per davant 
d'equips amb molt més pressupost i 
jugant amb 9 jugadors de la pedre-
ra, entre ells dos jugadors sèniors 
de primer any i 3 juvenils. 

El Quadis continua 4t i 
assegura el cinquè lloc
20a jornada (24 març)
Terrassa - Sant Andreu ......................10-9
CN Barcelona - Canoe ........................ 10-7
QUADIS CNM - Echeyde Tenerife .... 20-3
Molins  - Sabadell ................................ 3-17
Mediterrani - Navarra ........................ 17-5
Catalunya - Barceloneta ....................6-11

Classificació 

Barceloneta 63, Sabadell 52; Terrassa 
49; QUADIS CNM 39; CN Barcelona 37; 
Mediterrani 35; Sant Andreu 33; Canoe 
24; Catalunya 15; Navarra 13; Echeyde 8; 
Molins 1.

Visita del líder davant del qual es 
busca un triomf quasi impossible
El Quadis rep el dissabte en l'última 
jornada i en horari unificat (18 
hores), el líder i campió vigent que 
ha guanyat tots els partits de la 
lliga. L'equip mataroní necessita 
uin triomf per mantenir el quart 
lloc, que li donaria el factor piscina 
a favor en els quarts de final, però 
sembla impossible. En les últimes 22 
visites en lliga, el Quadis només ha 
pogut treure un empat la tempora-
da 2010-11. 

La Sirena acabarà en 
tercer lloc
17a jornada (14 abril)
Dos Hermanas - Sant Feliu ................ 9-8
Sant Andreu - Terrassa ...................... 12-5
Mediterrani - Sabadell ....................... 7-15
Moscardó - Rubí .................................. 11-10
Zaragoza- LA SIRENA CNM .............dia 14

Classificació 

Sabadell 51; Sant Andreu 48, LA SIRE-
NA CNM 36, Mediterrani 30; Terrassa 
28; Zaragoza 15; Rubí 14; Moscardó 13, 
Sant Feliu i Dos Hermanas 7.
La Sirena juga a Saragossa
Aquest cap de setmana, en el qual hi 
ha descans i se celebra la Final-4 de 
l'Eurolliga, amb presència del Saba-
dell, l'equip mataroní juga el partit 
endarrerit a Saragossa (DS 18 h)

Es classifiquen per poder jugar 
altra vegada l'Eurocup

Víctor Fernàndez amb 3 gols. | ARXIU

Div.Honor Femen.

El Quadis CNM de tennis taula tan-
ca la 1a fase derrotant l'Hispalis

L'equip mataroní, ja classifi-
cat per a les fases d'ascens a 
la Superdivisió, és líder provi-
sional del grup

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró de tennis taula va tancar 
la primera fase de la Divisió d'Honor 
Estatal amb un nou triomf sobre 
l'Hispalis de Sevilla. L'equip de Flora 
Khassanova és líder provisional del 
grup amb dos punts d'avantatge 
sobre l'Alicante, a falta del partit 
que en l'última jornada del pròxim 
cap de setmana aquest equip ha 
de disputar contra l'Olot.

En el partit disputat el passat 
dissabte al Complex Joan Serra 
l'equip mataroní va guanyar per 
5-1 l'Hispalis de Sevilla (8è classi-
ficat) de forma còmoda, amb dues 

victòries de Xavier Peral i Sergi 
Grau i una de Yordi Jason Ramos.

La classificació està així: QUADIS 
CN MATARÓ 38 punts (competició 
finalitzada amb només tres derro-
tes en els 22 partits), Alicante 36 
(li falta un partit), Mijas 28, Olot 
24, Badalona i Borges B 22, Alzira 
20, Hispalis 18, Huétor Vega 16, La 
Zubia 14, Ripollet 1, Calella 6.

L'equip del Quadis CNM. | D.F
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

De nou recuperen la 
tercera posició, amb 
molta igualtat
21a Jornada (14 d'abril)
Jolaseta - Alpicat ......................................1-12
Taradell - Manlleu.......................................1-6
Tordera - Sant Feliu ...................................7-2
Alcobendas - Vilafranca ...........................0-1
MIS IBÉRICA CHM - Calafell ...................... 2-1
Vilanova - Rivas Las Lagunas .................6-1
Maçanet - Sant Cugat ............................... 2-1

Classificació
Calafell 43; Sant Cugat 41; MIS IBÉRICA-
CHM I Manlleu 35; Alcobendas 34; Tara-
dell 33; Tordera, Vilanova i Vilafranca 30; 
Sant Feliu i Alpicat 29; Maçanet 27; Rivas 
Las Lagunas 7; Jolaseta 6 punts.

Repeteixen a casa, amb el Maçanet
Aquest dissabte 21, a les 19.00h, els 
mataronins reben al Maçanet, que ara 
mateix ocupa la darrera plaça d'ascens 
que queda per decidir. Els de la Selva 
van guanyar aquesta setmana al segon 
classificat i es troben a la corda fluixa, 
i per tant el partit ben segur que no 
serà gens fàcil i caldrà donar-ho tot per 
seguir en zona d'ascens.

Esperant rival per a 
semifinals
Quarts de final Play-off ascens

Vila-sana B - CH MATARÓ .......................... 1-2
Igualada - Cerdanyola B ...........................9-1
Vilanova B - Voltregà B ............................ 6-7
Sant Cugat - Palau de Plegamans B ....3-4

El Mataró i l'Igualada són els dos equips 
que ja han assolit la classificació per 
la següent ronda, al sumar la segona 
victòria, mentre les altres dues elimina-
tòries han de desempatar aquest proper 
cap de setmana.

Jornada de descans
En haver fet els deures, l'equip d'Albert 
Bou té una jornada de descans que 
servirà per agafar forces i preparar la 
següent eliminatòria de la fase d'ascens 
a OK Lliga, però no sabran el rival fins 
que es resolguin els empats.

Els mataronins superen al 
Calafell i recupera la tercera 
posició aprofitant altres re-
sultats favorables

El Mis Ibérica CHM tenia clar que 
per imposar-se al líder de Primera 
Estatal havia de buscar un resultat 
curt, ja que el Calafell destaca per 
una defensa molt sòlida. El líder 
va avançar-se aprofitant una er-
rada local, perdent una bola que 
va aprofitar Romeu per fer el 0-1. 
El Mataró de seguida va agafar les 

regnes del partit, dominant i creant 
perill. A falta de quatre minuts pel 
descans, Molist va recuperar una 
bola i sortint al contraatac va assis-
tir Cantero, que empatava el matx.

Als tres minuts de la represa, 
Lladó va aprofitar un altre contracop 
per fer el 2-1, i els homes de Quim 
López van saber conservar aquest 
avantatge mínim fins al final. Sergi 
Grané va arrodonir una exhibició 
sota els pals, aturant fins-i-tot dos 
penals i evitant l'empat visitant. El 
Calafell va treure el porter al darrer 
minut per atacar amb superioritat, 
però ni així van aconseguir superar 
a un Mataró molt concentrat.

Meritòria victòria mataronina. | D.F

2  MIS IBÉRICA CHM

1  CP CALAFELL

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

Nac. Catalana fem.
El CH Mataró passa a semifinals

Tot i no poder trencar el 
partit, van sumar la segona 
victòria del play-o�  a 
Vila-sana per passar

El Club Hoquei Mataró femení va 
poder resoldre l'eliminatòria de 
quarts de final, al millor de tres 
partits, a la primera ocasió que 
va tenir a la pista del Vila-sana B, 
evitant el tercer partit de manera 
que el proper cap de setmana te-
nen descans. El partit va comen-
çar de forma immillorable, ja que 
Aina Florenza marcava als quinze 
segons i semblava que seria fàcil, 

però tot i tenir ocasions no s'acaben 
de materialitzar, de manera que no 
van aconseguir trencar el partit.

No va ser fins que faltaven dos 
minuts pel final que va arribar el 
0-2, amb un gol en pròpia porta. 
Amb la victòria ja a la butxaca, a 
falta de trenta segons l'equip d'Al-
bert Bou va encaixar l'1-2 però no 
van arribar a patir per la classifi-
cació. Ara toca esperar rival per 
les semifinals, que comencen la 
setmana del 28 d'abril.

1  VILA-SANA B 

2  CH MATARÓ 

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

El Mis Ibérica CHM derrota el líder 
per continuar pensant en l'ascens
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el Esporttot HANDBOL

21 HANDBOL BORDILS

21 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Julian Felenbok 
i Quico Sola porters; Manel Núñez 
(4), Oriol Prat (3), Oriol Vaqué (5), 
Jaume Pujol (2), Berenguer Chiva (2), 
Dani Aguilera (1), Jan Bonamusa (2), 
Sergi Fuster (2), Eric Zambrano, Martí 
Cantallops.
PARCIALS CADA 5': 2-1, 3-3, 5-4, 7-6, 
11-9, 12-11 descans; 12-13, 14-15, 14-17, 17-19, 
19-21, 21-21.

L'equip groc-i-negre va deixar 
escapar un avantatge de 4 gols

El Joventut va treure un punt, que 
haurien pogut ser dos, de la pista 
del cuer, que ja estava descendit 
abans de començar el matx des-
prés dels resultats del dia abans. 

A la primera part l'equip mataro-
ní va tenir un inici molt fred, amb 
poc encert en atac, i l'equip local 
dominava de tres gols (9-6) quan 
faltaven 9 minuts per al descans. 
Va reaccionar l'equip mataroní, 
amb bona defensa, per marxar als 
vestidors amb 12-11. 

A la represa el Joventut va sor-
tir molt més concentrat, i amb un 
gran treball defensiu i les aturades 
de Quico Sola, es va posar quatre 
amunt (14-18) a l'equador de la se-
gona part. Però a partir d'allà els 
col·legiats van permetre molt a la 

El Joventut baixa a la 
novena posició
27a jornada (15 d'abril)
Montcada - Sant Cugat ....................33-30
Sant Vicenç - La Roca ......................24-29
Palautordera - Sarrià .......................34-29
S.Est. Palaut - Granollers B .............33-32
Sant Quirze - Sesrovires .................20-22
Sant Martí Adr. - S.Joan Despí .......30-24
Bordils B - JH MATARÓ .......................21-21
Esplugues - OAR Gràcia  ....................17-18

Classificació
Sant Quirze i Sant Martí  49; Sesrovires 
47; La Roca 37; Granollers B 33;  Sarrià i 
OAR Gràcia 29; Montcada 26; JH MATARÓ 
25; Sant Joan Despí 22; Sant Cugat 20; 
Esplugues 19; Sant Vicenç 16; Palautorde-
ra 14; S.Estev.Pal. 10; Bordils B 6.

28a jornada (21 d'abril)
JH MATARÓ - Palautordera a les 20 h
El dissabte el JH Mataró rep un equip 
que vindrà a guanyar per assegurar la 
permanència, i que ha guanyat dues 
vegades i ha tret un empat de Mataró. 
La resta són 5 victòries locals, la tempo-
rada passada per 35-33.

Tres jugadores del femení van 
ser convocades per la selecció 
catalana
A final de març es va celebrar a Molins 
de Rei el Torneig Solidari HandballxGàm-
bia i per formar part de la selecció 
catalana van ser cridades tres jugadores 
del JH Mataró: Ona Muñoz, Sandra 
Fargas i Maria Murillo.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: JHM B - Sant Fost  ...............24-25
Parets B - Llavaneres ............................35-21
El Llavaneres ja està classificat per al 
"play-off" d'ascens a 1a.
4a Cat: Fornells B - Llav. Atl ............25-36
L'equip B llavanerenc continua en el 2n 
lloc, en posició d'ascens.
Copa Fed. Fem: Llavaneres Caldes 
d'Estrac - Lleida Pardinyes B  .............24-13
El Llavaneres Caldes d'Estrac és primer 
de grup.
Base JHM: Juv. Masc: Coope Sant Boi 
- JHM 33-26; Cadet mas.: Igualada - JHM 
30-29; Cadet fem..: Coope Sant Boi- JHM 
32-30; Infantil mas: JHM- Cerdanyola 
34-33.

Només un punt a la pista del cuer

defensa local, que en aquells quinze 
minuts finals, tot i la seva duresa, 
no va veure cap exclusió. Això els 
va permetre córrer al contraatac i 
remuntar el partit, igualant a 21 gols 
a falta de dos minuts. En el darrer 
atac, quan quedaven 12 segons, el 
Joventut hauria pogut marcar en 
jugada assajada, però la rosca de 
Sergi Fuster va anar al pal.

1a ESTATAL        
MASCULINA

Defensa i porteria, a bon nivell. | ELTOT

Onzena victòria consecutiva de 
l’Iluro HC masculí

Es van imposar a Terrassa 
per 2 gols a 3

L’equip masculí de l’Iluro HC con-
tinua amb la seva bona ratxa i va 
sumar l’onzena victòria seguida al 
camp del CD Terrassa (6è classi-
ficat) per 2-3. Amb els tres punts 
l’equip taronja es manté a roda del 
líder el Castelldefels, al qual retrà 
visita en la darrera jornada del dia 
5 de maig. Abans aquest diumenge 
a les 10:30 hores l’equip mataro-
ní rep el Barcelona Stick, que és 

el 4t classificat i davant del qual 
hauria d’aconseguir completar la 
dotzena victòria.

El femení continua sense retro-
bar-se amb la victòria
L’equip femení en canvi ha entrat 
en forta crisi i no guanya des del 21 
de gener i s'ha quedat ancorat en el 
6è lloc. El passat dissabte va perdre 
a casa per 0-1 davant el Júnior. I 
aquest cap de setmana juga al camp 
del líder, el CD Terrassa.
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OFERTA!

33€/Ud.

MUEBLES
AUXILIARES
DE BAÑO
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OFERTA!
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OFERTA!

33x50cm  Mod. Durango Jet Ocre 33x66cm  Mod. British Jet Gris

Más ofertas en nuestras tiendas

25x50cm  Mod. Little Ribass 33x50cm  Mod. Durango Jet Mix

6,50€/m2

Desde sólo

PAVIMENTOS Y AZULEJOS
IMITACIÓN PIEDRA
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

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

#SoloUnoUnico

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

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.
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El Futsal Aliança Mataró torna a 
competir en lliga un mes després

Empat de l'SPALL 
CFS Mataró

Ha començat el Campionat de 
Catalunya de Clubs

El CA Laietània 3r 
i GA Lluïsos 5è del seu grup 
en la primera jornada

El passat cap de setmana es va dis-
putar la primera jornada classifica-
tòria del Campionat de Catalunya 
de clubs. Els dos equips de la nostra 
ciutat es van desplaçar a Granollers 
i van quedar classificats en 3r i 5è 
lloc d’un grup que va acabar així: CA 
Granollers 21.050, CA Vic 20.012, 
CA LAIETÀNIA 19.946, Montornès 
17.491, GA LLUÏSOS 17.318, Sant 

Celoni 15.423, Canovelles 6.893 i 
Baix Montseny 4.118.

El pròxim cap de setmana es 
disputarà la segona i última jorna-
da classificatòria i els dos equips 
mataronins competiran amb els 
mateixos rivals a Sant Celoni.

Els 8 primers classificats dispu-
taran la final A el 6 de maig, del 9 
al 16 la final B, etc… Després de la 
1a jornada el CA Laietània està en 
el lloc 16 i el GA Lluïsos en el lloc 
24, en el límit de les finals B i C.

Martina Ballesteros i Unai 
Martínez els més puntuats
Va haver-hi sis victòries individu-
als, i els atletes que van superar 
els 700 punts de la taula honga-
resa van ser:

Categoria femenina
100 m.- 1a Martina Ballesteros (CAL) 12.70 
(873 punts), 5a Mariona Murcia 13.58 (753); 
400 m.- 2a Inas Kajtih (CAL) 1:03.46 (768), 
3a Irene Betriu (CAL) 1:05.18 (719); 1.500 
m.- 1a Marina Martínez (CAL) 4:48.86 (845), 
3a Laura Pelegrí (LL) 4:57.11 (790),4a Isabel 
Rodríguez (CAL) 5:06.92 (727); 100 m tan-
ques.- 1a Andrea Martínez (CAL) 16.85 (721); 
Llargada.- 2a Rosa M. Buscà (CAL) 5.45 (870), 
3a Maria Diébana Badji (CAL) 5.00 (774); 
Relleus 4x100.- 1r CA Laietània (Ballesteros, 
Buscà, Andrea Martínez, Murcia) 49.49 (924), 
una marca que és nou rècord del Maresme 
sub-23 que tenia un quartet laietanenc molt 
potent format per Mireia Lluch, Esther Boix, 
Magda Isarn (mare de Mariona Murcia) i Su-
sanna Garcia.
Dir també que Cristina Garcia (LL) va batre 
el rècord català màster F40 en javelina amb 
31.28 m.
Categoria masculina
400 m.- 2n Unai Martínez (CAL) 50.08 (869), 
3r Sergi Adalid (LL) 51.54 (788); 1500 m.- 2n 
David Campo (LL) 4:10.25 (738); Perxa.- 1r Biel 
Tènias (CAL) 4.60 (867), 2n Adrià Puig 4.30 
(785), Triple salt.- 1r David Vallès (CAL) 13.02 
(730).

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró va 
aconseguir un valuós empat a 5 
a la pista del tercer classificat, el 
Montcada.

El partit va ser molt igualat amb 
constants alternatives al marcador, 
on es van estrenar els mataronins 
amb una ràpida resposta local.

S'arribava amb el 3 a 3 avançada 
la seogna part, moment en el que 
els locals s'avançarien fins el 5 a 3. 
Els groc-i-negres però, van reacci-
onar i Lluís i Capilla aconseguirien 
l'empat a 5 defintiu.

Els mataronins ocupen ara la 9a 
posició amb 33 punts, 10 per sobre 
de la zona de descens, quan només 
queden 5 jornades per disputar-se.

Els vermells rebran la visi-
ta del CN Sabadell aquest 
diumenge

Entre les aturades del calendari i 
els 3 punts contra el Dènia per la 
retirada d'aquests de la competició, 
el Futsal Aliança Mataró ja portava 
un mes sense competir a la lliga de 
Segona Divisió B.

L'aturada s'acaba aquest diu-
menge 22, quan rebran la visita 
del CN Sabadell a les 12:15 al Teresa 
Maria Roca. Els sabadellencs ocu-
pen l'onzena posició a la taula amb 
32 punts, un lloc i dos punts per 
sota dels d'Albert Sabaté, quan ja 
només queden 4 jornades perquè 
s'acabi la temporada. 

Queden eliminats a la Copa
La setmana anterior, l'equip va cau-
re eliminat de la Copa a la pista del 
Montcada, un equip que milita a 
Tercera Divisió Estatal, després de 
caure derrotat a la tanda de penals.

Tot i que es va avançar el conjunt 
local, els mataronins van reaccio-
nar i es van avançar fins al 2 a 4. 
malgrat tot, el Montcada va reac-
cionar i aprofitant l'expulsió d'Eric 
Izquierdo van aconseguir l'empat 
a 4 definitiu. 

Després a la loteria dels penals 
els locals van tenir la sort de cara 
i es van emportar la victòria i la 
classificació per jugar els vuitens 
de final. 

Martina Ballesteros (59) la més puntuada. | CEDIDA
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el Esporttot FUTBOL

1   DISTRICTE 030 CE

3  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Yustos, Kiku, Tapha, 
Marcel (Sergio López 89'), Parri, S. Sàn-
chez, S. Gonzàlez, Pedro (Youssef 72'), 
Ricky (Maldonado 83') i Aitor (Dani 72').
GOLS: 2' AITOR (0-1); 13' SERGIO GON-
ZÀLEZ (0-2); 67' Aznar (1-2); 89' DANI 
GONZÀLEZ (1-3)

SEGONA
CATALANA

El Mataró es va avançar aviat 
amb un gol d'Aitor des del mig 
del camp

El CE Mataró va aconseguir un im-
portant triomf al Narcís Sala davant 
el filial del Sant Andreu, tornant-li 
el resultat d'1-3 que a la 1a volta 
s'havien emportat de Mataró, per 
obtenir el 8è triomf fora de casa 
de la temporada. Amb aquests tres 
punts, i aprofitant l'empat del líder 
a casa seva davant el Sant Pol, 
l'equip groc-i-negre se situa a un 
sol punt de la Guineuta, augmen-
tant les aspiracions d'ascens direc-
te. La setmana vinent el líder juga 
al camp del Parc (on el Mataró va 
empatar a zero gols) i el CE Mataró 
rep el Besós Baró Viver, al qual es 
va guanyar per 0-3 a la 1a volta. 

El Mataró se situa a un 
punt del líder

28a jornada (14/15 abril)

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

Classificació 
Guineueta 60; CE MATARÓ 59; ARGEN-
TONA 56; Europa B 52; SANT POL 47; 
MASNOU, Llefià i Sarrià 45; Districte 030 
CE 44, Besós BV 42, Canyelles 39, Parc 
38, Montcada 33; S.Andreu Barca 31; 
HERMES 23; Piferrer 18; LLAVANERES 13; 
Sant Adrià 6.

29a jornada (22 d'abril)
CE MATARÓ - Besós BV (DG 17 h)
Sant Adrià - MASNOU  (DG 12 h)
Europa B- ARGENTONA (DG 19:30 h)
LLAVANERES - Sarrià (DS 18 h)
SANT POL - Districte 030 (DG 12h)
Llefià - HERMES (DG 12 h)
Visita d'un rival incòmode
El Mataró rep un equip que acaba de 
guanyar l'Europa B, ha guanyat 5 partits 
a camp contrari i la temporada passada  
va treure un empat a un gol de Mataró.

EL JUVENIL CONTINUA LÍDER 
Juvenil Preferent:  Badalona - CEM A 2-4.  
El CE Mataró és líder amb 60 punts per 
davant de Girona C (56) i Olot (54).
CEM B - Júpiter 4-3. 
Cadet Preferent: Mollet - CEM 2-1
Infantil Div. Honor:  CEM - Hospitalet 0-0. 
El CEM es manté en 11è lloc de la màxima 
categoria catalana.

Victòries ajustades
El CE Mataró va guanyar per 1-2 al camp 
del Sant Feliu i el Molinos per 2-1 davant 
el Vila Olímpica.
El CE Mataró és líder amb 58 punts i 
el Molinos 2n amb 45, amb dos partits 
menys.
Aquest diumenge el Mataró rep el 
Martinenc B (19:15 hores) i el Molinos es 
desplaça al camp del Fuensanta (18:15 h)

Vuitena victòria a camp contrari

Nova victòria a domicili. | TOT ESPORT

El partit va començar bé. Aitor 
Gonzàlez, que tornava a la titula-
ritat i a la capitania de l'equip (que 
avui vestia la samarreta suplent 
blava amb creu vermella) va fet un 
golàs des del centre del camp quan 
només es portaven dos minuts de 
joc. Això va permetre l'equip jugar 
amb molta tranquil·litat, que va 
augmentar quan Sergio González 
va marcar d'un potent xut des de 
la frontal abans del quart d'hora de 
joc. L'equip local va quedar força 
tocat i fins al descans el Mataró va 
controlar bé la situació. 
A la represa l'equip quadribarrat va 
anar a per la remuntada i va posar 
la por al cos de l'equip mataroní 
quan va reduir diferències als 22' 
de la segona part. Quedava molt 
i, per uns moments, va aparèixer 
el "fantasma" del diumenge an-
terior a Sant Pol. Però la sort va 
estar del costat mataroní, i ja en 
el temps afegit Dani González, que 
ja havia fet un gran gol a Sant Pol, 
va marcar el  de la tranquil·litat, 
per completar el "hat-trick" dels 
González.

2a Catalana fem.

El capità va fer un golàs. | CEDIDA
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FUTBOL

1  AD LA LLÀNTIA

2  UD CIRERA

LA LLÀNTIA: Lloret, Hassan, Llavero 
(Omar 85'), Said, Jordi Cano, Guedes 
(Arafan 76'), Ibra, Vega (Yusupha 76'), 
Ibu, Jerreh (Chamarro 16'), Salvia.
CIRERA:  Toni, Isaac (Peque 65') 
(Carlos Gómez 72'), Ximillo (Matas 70'), 
Kaddur, Cristian Romero, Izar, Baba (Al-
bert Garrido 65'), Joel, Àlvaro Yustos, 
Aleix Tarrés, Pol.

1  MOLINOS

2  CABRILS

MOLINOS:  Ramos, Carmona (Héctor 
78'), Abel Moreno, Marc (Gorka 86'), 
Artero, Roca (Campos 46'), Keita, 
Adrián, Toni Martín (Sergio Cobo 58'), 
Óscar, Manrique.

2  ROCAFONDA

2  LLOREDA

ROCAFONDA: Édgar Mérida, Bengue-
rel, Rosa, Almazán, Marc Bou (Dembo 
86'), Soto (Canteros 57'), Ali (Brassier 
46'), Guillem Bou (Wassa 77'), Águila, 
Touré i Bakary.

TERCERA
CATALANA

El Cirera va aconseguir el seu 8è triomf se-
guit i la 9a victòria en els 10 derbis locals. 
Va ser un partit molt disputat, amb domini 
de l'equip local que va topar amb un gran 
partit de Toni. El matx es va resoldre en cinc 
minuts bojos a la segona part. Als 70' va mar-
car Vega de penal per als locals, asl 72' va 
empatar Aleix Tarrés, també de penal, i als 
74' Izar va marcar en una gran rematada de 
cap, Al tram final els cirerencs van patir molt 
i Kaddur va treure dues pilotes de la ratlla.

L'equip badaloní va saber remuntar a la 
segona part el gol inicial de Guillem Bou 
als 17'. Ja en temps afegit Dembo Kambi 
va marcar el gol de l'empat d'un equip que 
continua en zona de descens.

Cirera a tres punts del 
Young Talent
28a jornada (14/15 abril)
Poble Sec - Singuerlín .............................. 1-2
Premià Dalt - Young Talent ..................... 3-3
La Salut - Santvicentí................................ 1-3
MOLINOS - Cabrils ...................................... 1-2
Arenys Mar - PLA D'EN BOET .................... 1-1
Vilassar Mar B - Pomar  ............................ 1-2
ROCAFONDA - Lloreda .............................. 2-2
LA LLÀNTIA - CIRERA ................................. 1-2
Calella - MATARONESA .............................. 3-2

Classificació 
Young Talent 67; CIRERA 64; Singuerlín 
61; MOLINOS 53; Cabrils i Lloreda 47; 
MATARONESA 42; Premià Dalt 38; Sant-
vicentí 37; LA LLÀNTIA 36; Poble Sec 33; 
Arenys Mar 32; La Salut 29; Pomar, PLA 
D'EN BOET i Vilasar Mar B 28;  ROCAFON-
DA 23; Calella 22.

29a jornada (21/22 d'abril)
MATARONESA - Arenys Mar (DS 16:30 h)
Santvicentí - ROCAFONDA  (DG 12 h) 
Cabrils - LA LLÀNTIA (DS 18:15 h)
CIRERA - La Salut Bad. (DG 12:30 h)
Singuelrín - MOLINOS (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Vilassar B (DG 12:30 h)
Jornada sense derbis
El Cirera vol continuar la seva ratxa en 
un partit teòricament fàcil a Salesians. 
Pla d'en Boet necessita guanyar el Vilas-
sar B un rival directe. La Mataronesa pot 
assegurar la permanència.

Premià Dalt C obre forat

23a jornada (14/15 abril)

Canet - MATARÓ ATH.  ............................ 2-1
Tiana - JUVESPORT ................................1-0
JUVENTUS - MOLINOS B ........................ 2-1
Sant Pol B- ROCAFONDA B .................... 1-3

Classificació
Premià Dalt C 56,  AEiLL Cerdanyola 
51, Rocafonda B 47, Tiana 42, Alella 40; 
Juventus 34, Juvesport 25, Sant Pol B 
i Canet 22;  Pineda 19; Mataró Ath. 18, 
Molinos B 17, Dosrius 5.

Aquest dissabte  (19 h) en l'avant-
penúltima jornada, derbi al Camí 
del Mig entre l'AEiLL Cerdanyola i 
Rocafonda B.

El Cirera guanya el novè derbi dels 
deu disputats i s'acosta al líder

El Cirera continua intractable. | D.F 

4a Catalana

1  ARENYS MAR

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Moreno, Carlos (Marc 
Pérez 11'), Javi, Ordóñez, Carrasco, 
Farissi, Eric, Cortés (Moussa 46'), Abilio 
(Valle 53'), Miquel, Vela (Elías 70').

L'equip molinenc va patir la 3a derrota 
seguida. Als 44' Manrique va igualar el gol 
inicial visitant. Quan faltaven set minuts 
per al final va arribar la sentència.

El Pla d'en Boet va aconseguir un punt que 
li permet mantenir-se fora del descens, 
però que va saber a poc. Moussa Traoré va 
avançar l'equip groc-i-blau al quart d'hora 
de la segona part. Els arenyencs van trobar 
el gol a falta de deu minuts.

L'equip calellenc, el cuer, va demostrar que 
no es rendeix i va remuntar en una gran 
segona part. A la primera, el golejador ar-
lequinat Marcelo Luna havia marcat dues 
vegades per posar el 0-2 al descans.

3  CALELLA

2  MATARONESA

MATARONESA:   Marcos, Guti, Navarro 
(Moya 45'), Cobos, Aitor (Sissoko 65'), 
Espín, Beltran (Contreras 79'), Nogales, 
Miguel, Palanco, Marcelo (Hidalgo 79').

www.eltotesport.com |  P. 9
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el Esporttot BÀSQUET

Ventura va anotar 14 punts. | D.F

El Mataró Feimat té el Vic 
contra les cordes però al final 
no pot aconseguir el triomf

Els de Charly Giralt jugaven el seu 
primer partit a casa després d’ha-
ver assolit ja la permanència a lliga 
EBA, però ho feien contra el Vic, 
el líder de la categoria que busca-
va una victòria per assegurar-se 
aquest privilegi.

L'inici de partit va deixar clares 
les intencions visitants, amb un 
gran parcial de sortida, i un domi-
ni que s'estendria fins al descans, 

36 a 44. A la segona part però, els 
grocs van reaccionar i, a poc a poc, 
van anar retallant les diferències. 
Malgrat tot, el Vic va fer valdre 
la qualitat per endur-se el triomf.

65 CASTELLDEFELS

75 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (7), 
Drakeford (23), Hermoso (8), Naharro (14), 
Corella (12), Duran, Mañes (11) i Forcada. 16 
de 32 en tirs de 2, 9 de 26 en tirs de 3 i 16 
de 19 en tirs lliures.

PARCIALS: 27-19, 10-11, 13-25 i 15-20.

Victòria lluny de casa

El Mataró Parc Boet s’imposa 
a Castelldefels en un partit 
intranscendent

Amb la permanència al sarró des 
de feia dues jornades, l’equip que 
entrena Alberto Peña va aconseguir 
endur-se la victòria de Castelldefels, 
tot i que el partit va començar molt 
bé per als locals, amb un parcial de 

sortida de 27 a 19, que no feia predir 
el resultat final de l’enfrontament.

A poc a poc els taronges van anar 
millorant en defensa i, sobretot a 
la segona part, la gran millora en 
atac va anul·lar completament el 
seu rival, que no va saber aturar 
un Drakeford que, novament, es va 
mostrar clau.

LLIGA EBA 
- Grup C - B

Igualada, Valls i Palma 
es jugaran l'accés als 
playo� s
24a jornada (14 i 15 d'abril)
Pardinyes Lleida - Igualada ............76-89
Valls - Cerdanyola .............................78-63
Salt - Olivar ........................................ 79-83
Cornellà - Mollet ................................79-72
Palma - Castellbisbal.......................86-84
MATARÓ FEIMAT - Vic ....................... 76-80
JAC Sants - Andorra "B" ..................87-51

Classificació 
Vic, 44; Pardinyes Lleida, 42; Igualada i 
Valls, 41; Palma, 40; Mollet, 38; Cornellà, 
37; Olivar, 35; MATARÓ FEIMAT, 34; JAC 
Sants, 33; Castellbisbal, 32; Andorra "B", 
30; Salt, 29; i Cerdanyola, 28.
 
25a Jornada (21 i 22 d'abril)
Quan només queden dues jornades 
per disputar-se de lliga EBa el Mataró 
FEimat, ja sense al·licients a la taula, 
visitarà la pista de l'Andorra "B" el 
dissbate a les 19h. Els andorrans són 
tercers per la cua i volen assegurar-se 
no caure a la plaça de descens directe.

El Masnou i el Menorca 
amb un peu i mig als 
playo� s d'ascens
24a jornada (14 i 15 d'abril)
EL MASNOU - Sant Adrià ................. 78-60
Castelldefels - M. PARC BOET .........65-75
Quart - Menorca ................................ 67-78
Tarragona - Tortosa ......................... 80-77
Collblanc - Girona ............................ 87-84
Roser - ARENYS ................................... 61-81
Sant Josep - Barberà .......................73-77

Classificació 
EL MASNOU i Menorca, 42; Girona, 40; 
ARENYS i Collblanc, 39; Sant Josep i 
Tarragona, 37; MATARÓ PARC BOET, 36; 
Sant Adrià, 35; Barberà, 34; Castelldefels, 
32; Quart, 31; Tortosa i Roser, 30.

25a Jornada (21 i 22 d'abril)
El Mataró Parc Boet rebrà la visita de 
El Masnou aquest dissabte a les 19h a 
l'Eusebi Millán. Un nou derbi maresmenc 
en què els visitants necessiten la victòria 
per assegurar-se l'accés als playoffs.

- Grup C - A

76 MATARÓ FEIMAT

80 VIC

MATARÓ FEIMAT: Serratacó (15), 
Cabrera (5), Rodríguez (4), Ventura (14), 
Viñallonga, Ariño (6), Romero (14), Espiga 
(10), Tardio (6), Sola i Juanola (2). 19/40 en 
tirs de 2, 7/21 en tirs 3 i 17/26 en tirs d'1.

PARCIALS: 15-23, 21-21, 21-19 i 19-17.

Faronte Drakeford, decisiu. | ARXIU

A punt de donar la sorpresa 
contra el líder
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Judy Jones, l'autèntica MVP. | ARXIU

El Mataró Parc Dori Dori Boet va 
aconseguir assegurar-se un bitllet 
per a la FInal A Quatre de Copa 
Catalunya després d'imposar-se 
a la pista del seu rival directe, el 
Cerdanyola. 

Les de Jordi Vizcaíno van viure 
una primera part molt igualada 
però amb molt poc encert per part 
dels dos equips. A la segona part, 
el domini de Jones va desequilibrar 

completament l'enfrontament do-
nant la victòria a la taronges. 

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

El Boet se situa com a 
líder en solitari a falta 
de dues jornades
6a jornada (14 i 15 d'abril)
Almeda - GRESS P. MATARÓ.............72-56
Viladecans - Lleida ............................ 71-61
Hospitalet - GEiEG ............................ 49-62
Cerdanyola - M. PARC D. D. BOET .. 44-57

Classificació 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET, 21; 
Cerdanyola i Viladecans, 20; Almeda, 19; 
Hospitalet, 18; GEiEG, 17; GRESS PLATGES 
DE MATARÓ, 15; i Lleida, 14.

7a jornada (21 i 22 d'abril)
Quan ja només queden dues jornades 
per disputar-se, el Mataró Parc Dori 
Dori Boet, afrontarà el partit d'aquest 
dissabte 21, quan visitarà la pista del 
GEiEG gironí a les 20h, amb la intenció 
de continuar amb l'excel·lent ratxa de 
resultats i de joc per assegurar-se la 
primera posició de la lliga, de cara a la 
Final a Quatre que es jugarà a Vilade-
cans del 5 al 6 de maig.
El Gress Platges de Mataró, per la 
seva banda, ara ja sense opcions de 
classificar-se per a la fase final, visitarà 
la pista del Lleida el diumenge 22 a les 
6 de la tarda. Les lleidatanes ocupen 
l'última posició del grup amb 2 victòries, 
una menys que les grogues. Així doncs, 
les de Castejón voldran assegurar-se no 
acabar a la cua de la taula.

72 BASKET ALMEDA

56 GRESS P. DE MATARÓ 

GRESS P. DE MATARÓ: Cuní (17), Balmes 
(2), Coll (6), Magriá (17), Cobo, Del Moral 
(3), Luceño (2), Cavallé, Milla (4) i Murat 
(5). 12 de 24 en tirs de 2, 7 de 23 en tirs de 
3 i 11 de 16 en tirs lliures.

PARCIALS: 14-14, 22-15, 18-10 i 18-17.

Derrota per dir adéu a la Final a 4

L'Almeda es va imposar. | @FEMALMEDA

Les noies que entrena Adrià 
Castejón es van acomiadar defi-
nitivament de les seves opcions 
de calssificar-se per a la Final a 
Quatre després de caure derrota-
des contra l'Almeda en un partit 
en que en cap moment van poder 
imposar-se al ritme anotador de 
les seves rivals. 

44 CERDANYOLA

57 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (25), Gibert (9), Barbena (3), 
Graupera, Ruano (9) –cinc inicial-. Chacón, 
Solé, Massuet (1), Vallès, Girabal, Giménez 
(7) i Latorre (3).

PARCIALS: 10-12, 8-9, 14-22 i 12-14.

Gran victòria per aconseguir el 
lideratge en solitari

Dojo
Cervantes

Dojo Cervantes: Francesc Macià,1-3 • Mataró
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

info@wigchunmataro.com
www.wingchunmataro.com

Sifu Carlos Rodríguez
(Más de 30 años de experiencia)

Horario
Martes y Jueves de 19 a 20:30h

C
DEFENSA PERSONAL

WING CHUN - KUNG FU
“El eficaz arte de defensa, que inspiró a Bruce Lee”

Personajes del Wing ChunPersonajes del Wing Chun
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el Esporttot POLIESPORTIU

Els participants del Tonbal i el Hwarang. | CEDIDES

9 medalles van ser per al 
Tonbal i 7 per al Hwarang

El passat diumenge 15 d'abril es 
va celebrar al pavelló Municipal 
de la Mar Bella de Barcelona el 
Campionat de Catalunya infantil 
de combat. Un campionat on hi va 
haver molt nivell i molt bon ambi-
ent, i on va participar al voltant de 
900 competidors, entre els quals hi 
havia representants del Hwarang i 
el Tonbal que van signar una bona 
actuació amb un total de 16 meda-
lles (5 ors, 3 plates i 8 bronzes).

El Tonbal va aconseguir-ne 9, 
dividides en tres ors i 6 bron-
zes, on els ors van ser per a Wail 
Eddehbi -en menys de 37kg-, que 
acumula el seu tercer campionat 
de Catalunya guanyat consecutiva-
ment; Diego Garcia -menys de 31kg- 
i Jan Gascons -menys de 34kg-.

Pel que fa al Hwarang, va su-
mar un total de 7 medalles (2 ors, 
3 plates i 2 bronzes). Els dos ors 
van ser per a Unai Jiménez - en-
tre 37 i 40kg del grup C2- i Héctor 
Fernández -més de 55kg-.

Bàdminton - 3 medalles 
per a Glòria Latorre al 
Màster sènior de Llanes

Nous èxits de la jugadora mata-
ronina en el bàdminton. Els dies 7 
i 8 d'abril es va disputar a Llanes 
(Asturias) l'últim Màster Nacional 
Sénior de Bàdminton d'aquesta 
temporada.

Una Gloria Latorre molt motivada 
amb el guardó que va rebre en La 
Nit de L'Esport i amb una bona for-
ma física, a punt per al Campionat 
d'Espanya que se celebra en dues 
setmanes, va aconseguir en aquest 
Màster, dues medalles d'or, la d'in-
dividual i els dobles mixtes i la de 
plata en els dobles femenins.

Futbol Femení - La UD 
Cirera juvenil femení a 
punt de l'ascens

La UD Cirera juvenil femení va der-
rotar aquest cap de setmana al 
Women Soccer School per 2 gols a 
3, i quan només queden 3 jornades 
es consoliden al lideratge del seu 
grup, amb l'ascens a tocar.

El passat dissabte el Rugby Club 
Mataró va tancar la seva partici-
pació a la 1a Catalana amb una 
contundent derrota al camp del 
Sabadell per 36-15, en un partit 
intranscendent per a l’equip ma-
taroní. L’equip sabadellenc és un 
dels que jugarà les semifinals en 
haver acabat en tercer lloc, men-
tre que l’equip mataroní acaba la 
lliga en 6è lloc.

La classificació final ha estat 
aquesta: Terrassa 48, Spartans 
Granollers 40, Sabadell 39, 
Torroella Senglars 37, Castelldefels 
35, RUGBY CLUB MATARÓ 27,  CN 
Poble Nou B 25, Barcelona Grana 
20, Badalona i Osona 13, BUC B 9, 
Martorell 8.

El Rugby Club 
Mataró acaba 6è

16 medalles al Campionat de 
Catalunya infantil de combat

El jugador del Futsal Inlingua 
Mataró David Peña es va procla-
mar campió d’Espanya formant 
part de la selecció catalana sub19. 
El combinat català va fer història 
aixecant per cinquè any consecutiu 
el títol estatal després de superar 

a la selecció aragonesa 2 a 3 a la 
final disputada a Utebo (Saragossa).

La final va estar molt disputada 
i no es va resoldre fins a la pròr-
roga. Aragó es va avançar primer, 
però Catalunya va capgirar el mar-
cador, però ja en el darrer minut 
del temps reglamentari els locals 
van fer l’empat jugant amb porter 
jugador. A la pròrroga va fer el 2 
a 3, però va haver de patir fins a 
l’últim instant davant d'una selec-
ció aragonesa que va lluitar fins al 
darrer minut.

A semifinals Catalunya va supe-
rar 3 a 2 a Galícia amb un gol de 
David Peña que va obrir el mar-
cador (1-0).

David Peña campió d'Espanya 
sub-19 amb la selecció catalana

David Peña amb el trofeu. | CEDIDA
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Culpa /Llibertat / 
Humilitat/

SENTIMENT DE CULPA. Quantes 
persones no en volen sentir ni par-
lar-ne ni tenir-lo, però se n'ha de 
parlar i no es pot negar. És un sen-
timent que ajuda a fer les coses de 
forma normaleta, bé. I surt quan 
una cosa no està ben feta, una pa-
raula no ben dita i altres accions. 
El sentiment de culpa ens crida 
l'atenció. Això és bo. Ara bé, mol-
tes vegades no hi ha una proporció 
entre el fet i el sentiment que és 
molt exigent i rigorós. Cal reflexi-
onar-hi. L'absència total d'aquest 
sentiment fa molt de mal en la vida 
relacional: psicòpates, narcisistes 
(superbs), delinqüents. I per què 
no? Les persones mal educades. 

LLIBERTAT. Aquesta sensació, 
sentiment, emoció de sentir-se 
lliure de fer i ser. Les obligacions 
i els deures acaparen molt so-
vint la jornada. Sempre sota les 
ordres: No tinc cap segon per a 
mi!, em deia una mare. Aquests 
moments de sentir-se i ser lliure 
són molt importants. Cal saber 
programar-se, ordenar-se. Però 
molt més important, i no tan fàcil, 
LLIBERTAT DE SER interiorment. 

HUMILITAT. Té molt mala 
premsa perquè no s'ha enfocat 
bé. La persona humil no és la 
que es matxuca, és masoquista 
sinó la que s'accepta tal qual és, 
és a dir, amb els seus defectes i 
també les seves virtuts. Avui dia, 
acceptar les seves pròpies limi-
tacions i saber posar-se al seu 
lloc. L'humil és assertiu: compleix 
deures i exigeix drets.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1817 del 20 al 26 d'abril del 2018
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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 

Cada día  [dv.] 17:00     [dv.-ds.] 21:30  23:45     [ds.] 12:15  19:10

 [dg.-dm.+dj.] 16:00  18:10  22:30     [dg.-dl.+dj.] 20:20

 [dc.] 15:50  18:00  22:20          [dm. VOSE] 20:20

El príncipe encantador  12:15  16:00  18:00

Fireworks  [dv.] 19:30     [ds.] 17:00     [dg.] 12:00     [dc.] 20:15

Isla de perros  12:10  16:00  18:15  22:45  01:00

 [exc. dm.] 20:30          [dm. VOSE] 20:30

Las leyes de la termodinámica  12:10  16:30  19:00  00:00

Un lugar tranquilo  12:10  16:00  18:00  22:15  00:15

 [exc. dm.] 20:00          [dm. VOSE] 20:00        [VOSE] 12:20

Vengadores: Infi nity War  (Pre-estrena) [dj.] 19:30  21:00

La casa torcida 16:30  21:30  [exc. dm.] 19:00   [dm. VOSE] 19:00

Proyecto Rampage 12:10  16:00  18:00  19:00  20:20  22:40  01:00

Juego de ladrones 00:00     [dv.+dl.-dc.] 19:00   [exc. ds.] 22:00

Campeones 12:00  16:00  18:40  20:05  22:00  00:40

Gorrión rojo 20:30  22:00  23:30

Ready player one 12:00  16:00  18:50  00:30     

 [exc. dm.] 21:40          [dm. VOSE] 21:40

La Tribu  16:00  18:25       [dl.-dj.] 20:00 

Un pliegue en el tiempo 12:10  16:30

Winchester [exc. ds.-dg.] 15:50 Peter Rabbit 12:15  15:50  18:00

3 anuncios en las afueras  22:40    El justiciero 00:50

Leo da Vinci                     12:15      Inmersión 00:50 

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

Mil coses que faria per tu 20:00 (21 abril)      19:00 (22 abril) 

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

Un sol interior 18:00  20:00 (22 i 23 abril) (dl. vespre VOSE) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Un lugar tranquilo  16:15  18:15  20:15  22:15

El príncipe encantador  16:15  18:00

Vengadores: Infi nity War  (Pre-estrena) [dj.] 19:30

Proyecto Rampage 16:10  18:15  20:30  22:40      

 [dv.+dl.-dj.] 20:30  22:30        [dv.+dl.-dc.] 18:00        [dj.] 19:30

Leo da Vinci: Misión Mona Lisa 17:45        [En català] 16:00 

Juego de ladrones 21:00       [dv.+dl.-dj.] 20:45

Campeones 16:00  18:30  20:00  22:30

 [exc. dj.] 19:30  21:45         [dv.+dl.-dj.] 18:45

Librería [exc. dj.] 20:00         [dj.] 21:30

La forma del agua 20:15  22:40     [exc. dj.] 22:15    [dj.] 22:30

Ready player one 16:30  19:15  22:00

Peter Rabbit 16:30  18:30

La Tribu 16:15  18:10

Gorrión rojo 19:45  22:30

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

Dijous la programació es pot veure afectada per la 
pre-estrena de 'Vengadores: Infi nity War'

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  El 33 estrena el 21 d’abril, tan-
cant l’Any dedicat al creador ca-
talà, el documental ‘Josep Palau 
i Fabre. Retrat cubista'. Es tracta 
d'un documental produït per la 
Fundació Palau i la productora 
mataronina Clack que pretén ser 
una mirada “subversiva” sobre el 
controvertit i desbordant intel-
lectual  català. Cal destacar que 
Palau i Fabra va ser poeta, assagis-
ta, autor teatral, traductor, activista 
cultural, refugiat a l’exili i amic i 
biògraf de Picasso.  El documental 
també es podrà veure a La Xarxa 
de Comunicació Local.

La peça, de 60 minuts de durada, 
es proposa trencar el personatge 

Una mirada sobre Palau i Fabre

en diferents parts per reconstru-
ir-lo de nou en un retrat més ampli 
i profund. Es poden descobrir les 
seves diverses facetes, cadascuna 
associada a una de les activitats 
culturals i literàries i sempre vin-
culades als llocs on va viure.

En la peça, diversos escrip-
tors, artistes i coneguts com Julià 
Guillamón, Perejaume, Maya 
Widmaier-Picasso, Miquel Barceló 
o Vicenç Altaió descobreixen el 
poeta barceloní. També hi partici-
pen poetes i artistes visuals de les 
noves generacions com són, per 
exemple, Cesk Freixas, Meritxell 
Gené o el músic Pau Miquel Soler, 
autor de la banda sonora original.

  

Pregunta de la setmana
Quin anterior muntatge de Sergio 
Manfio va valdre una nominació 
als Gaudí?

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

Resposta del núm. 1815
"Vergüenza"

Guanyadors:
• Xavier Magre Misse
• Berta Oliver Sánchez

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

El 33 estrena aquest documental de Clack

núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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Cinemes Les estrenes núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018

UN LUGAR TRANQUILO

Un thriller psicològic en el qual els seus 
protagonistes tenen un clar objectiu: la 
supervivència. Una família tranquil·la 
viu en una casa en el bosc evitant fer 
soroll: si no els descobreixen, no els 
podran caçar. 
Direcció:  John Krasinski
Intèrprets: John Krasinski, Emily Blunt,  
Noah Jupe
95min

ISLA DE PERROS

Un nen de 12 anys emprèn una gran 
aventura per recuperar el seu gos just 
després que totes les mascotes canines 
de la ciutat hagin estat expulsades i 
les hagin enviat a un abocador. Una 
pel·lícula d'animació en stop motion que 
no deixarà ningú indiferent. 
Direcció: Wes Anderson
Intèrprets: Animació
101min

LAS LEYES DE LA TERMO-
DINÁMICA

En Manel, un físic prometedor i neuròtic, 
es proposa demostrar-se que la seva re-
lació amb l'Elena, una model i actriu, no 
ha sigut un desastre per culpa seva, sinó 
perquè estava predeterminada al fracàs. 
Direcció: Mateo Gil
Intèrprets: Vito Sanz, Berta Vázquez,  
Chino Darín
100min

CUSTODIA COMPARTIDA

La Myriam y l'Antoine s'acaben de divor-
ciar i ella vol la custòdia exclusiva del 
seu fill per protegir-lo d'un pare que ella 
diu que és violent. El jutge es decanta 
per la custòdia compartida. El conflicte 
entre els pares porta al seu fill al límit. 
Direcció: Xavier Legrand
Intèrprets: Silvia Alonso,  Bárbara 
Goenaga, Antonio Resines
93min

BAILANDO LA VIDA

Quan la protagonista, una dona de 
classe mitjana a punt de jubilar-se, 
descobreix la infidelitat del seu marit, 
decideix marxar a viure amb la seva ger-
mana bohèmia a una zona empobrida i 
canviar de vida. 
Direcció: Richard Loncraine
Intèrprets: Imelda Staunton, Timothy 
Spall, Celia Imrie
111min

CADA DÍA

Una adolescent de 16 anys s'enamora 
d'un esperit anomenat A, el qual es 
desperta en un cos diferent cada dia. La 
seva gran connexió els empeny a lluitar 
per veure's cada dia però la situació no 
és gens fàcil de portar. 
Direcció: Michael Sucsy
Intèrprets: Angourie Rice, Justice 
Smith, Maria Bello
95min
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Grup Municipal de Ciutadans

Feliç Diada
de Sant Jordi
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El MasterXef 
Junior més 
mataroní
Gastronomia: Laia Mulà

 La Unió de Botiguers de Mataró (UBM) 
es proposa impulsar la segona edició del 
taller de cuina per a nens: el MasterXef 
Júnior mataroní. Es tracta d'una activitat 
que tindrà lloc a la plaça Gran el dissabte 
21 d'abril al matí i que comptarà amb la 
presència de la guanyadora de la quarta 
edició MasterXef Júnior de TVE, la jove 
mataronina Paula Alòs. L'activitat es di-
vidirà en dues sessions: una de 10.30h a 
12h i l'altra de 12h a 13.30h.

Es tracta d'una celebració culinària de 
caràcter familiar, on els infants i els seus 
pares podran preparar plats manipulant 
productes de proximitat. Així es proposen 
que els infants facin un ús actiu i conscient 
dels cinc sentits a través de la transforma-
ció dels productes, així com despertar la 
cursiositat dels més petits i establir una 
cultura gastrnòmica amb la matèria pri-
mera de proximitat.

A més, els monitors del taller, formadors 
especialitzats i professionals de la cuina, 
presentaran la recepta i els ingredients 
base, per tal que els nens i nenes puguin 
elaborar el plat que, un cop acabat, els pe-
tits xefs es podran endur a casa. 

Un concurs de Facebook
A més d'aquesta activitat culinària, la UBM 
organitza un concurs per participar al taller 
de cuina 'MasterXEF'. Per a participar-hi, 
només cal entrar al perfi l de Facebook de 
la Unió de Botiguers de Mataró, comentar 
la publicació i compartir-la. 

Segona edició

taulataulaA taulataulataula
Segona edicióSegona edició

taula
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Una ajuda de 
molta utilitat per comptar 
calories de cara a "l'Operació 
Biquini"

Yazio és una aplicació molt sen-
zilla d'utilitzar i d'integrar en la 
teva vida diària. Yazio t'ajuda a 
controlar, no només les calories 
que ingereixes, sinó també la pro-
porció adequada entre hidrats de 
carboni, proteïnes i greixos.  Es 
connecta amb altres aplicatius 
perquè siguis calòricament cons-
cient dels teus avenços.

L'App: 
YazioAquest Sant Jordi...

TUBAU XARCUTERS

C/ Sant Francesc d'Assís, 

 937 570 120

Paula Alòs, un referent!
Des que va guanyar el programa 
'Masterchef' Junior, la mataroni-
na Paula Alòs ha esdevingut una 
autèntica eminència en el món 
de les xarxes socials. El seu ca-
nal de Youtube suma, ni més ni 
menys, que 87.717 subscriptors 
que segueixen amb molta aten-
ció els seus vídeos on podem 
veure, també, vídeos tutorials 
anteriors al seu salt a la fama.

Per Sant Jordi, 
preocupa't tan sols 
dels llibres!

El sopar, el vi i la rosa 
ho posem nosaltres!
Coneixes els "pacs 
Sant Jordi" de Tubau 
Xarcuters?
Safates d'ibèrics, for-
matges, pizzes, caves 
i molt més. 

Tot a punt perquè 
gaudeixis de la festa!
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lopeixo

yascampanilla

guanya
el premi de
caña aquí!

"Bocadillos vegetales"

orgiaculinaria

guanya
el premi de
la mueta

"Focaccia casolana"

lolitamartinezsimon

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Tortitas de avena sabor 
chocolate blanco"

yolacuisine_

guanya
el premi de
LA BOHEME

"Magdalenes de tota la vida"

guanya
el premi de
espinaler

"Divendres de ventresca"

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 5 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 #totataula Ja hi han par-
ticipat més 1.500 fotografi es i cada setma-
na s'amplia aquesta xifra i s'incorporen nous 
premis. Aquesta setmana, per exemple, pots 
optar també a un menú de tapes per a dues 
persones el dijous a la nit a Fogons. 

*És imprescindible seguir l'instagram del 
@totmataro per optar als premis

AA taula
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ESPÀRRECS DE
NAVARRA AMB
XAMPINYONS I
CEBA CUIXENT

Gaudeix del nostre menú de 
migdia entre semana, de 13 
a 16h. Cuina d’elaboració i de 
proximitat!

ESPINALER

 937 502 521 
Av. del Progrés, 47 Pol. Ind. Els 
Garrofers. Vilassar de Mar

RECOMANA: Aprofi tant que el mes d'Abril 
és la diada de Sant Jordi 
podem decorar de for-
ma senzilla i econòmica 
les nostres taules. N'hi 
ha prou amb algunes 
ampolles que tinguem 
per casa, enrroscar-hi 
una corda prima i fer-
hi un nus en el coll de 
l'ampolla afegint una 
cinta amb la senyera.

Colocar una o més roses 
segons el coll de l'am-
polla i un parell d'espi-
gues per a cada rosa. Si 
les roses que tenim són de 
tall curt en lloc d'ampolles 
podem posa-ho en pots de 
vidre. Feliç Diada!

Carrer Joan Larrea 4, 
Mataró

 93 757 22 07

Decorem amb 
les roses

podem decorar de for-

ha prou amb algunes 

RECOMANA:

núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018

Gaspatxo groc

INGREDIENTS:
1/2 pinya
1/2 meló
200 g de confi tura de gessamí
400 ml de rom
4 fulles de gelatina

100 g de sucre 

TEMPS:

25"

DIFICULTAT: Mitjana

recepta de: cuina.cat

LA RECEPTA
QUE NO FALLA

ELABORACIÓ:
1_ En un cassó, coeu a foc lent el rom amb el sucre, i dei-
xeu que el rom fl amegi fi ns que es consumeixi l’alcohol.

2_ Afegiu-hi les fulles de gelatina, hidratades en aigua 
freda, i deixeu que es refredi en un recipient quadrat, 
fi ns que la gelatina se solidifi qui.

3_ Talleu la pinya i el meló en cubs molt petits i 
reserveu-los.

4_ Als gots de presentació, serviu una culleradeta de 
confi tura de gessamí.

5_ A sobre, col·loqueu-hi la fruita trossejada i culmi-
neu-ho amb la gelatina de rom tallada en cubs petits.
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Els integrants de Sau 30, a Girona

Jonathan Argüelles va descobrir el grup 
de la seva vida quan tenia 5 anys. Com 
tanta altra gent de la seva i de gene-
racions anteriors, Sau va ser el grup 

de l'època daurada del Rock Català i la mort de 
Carles Sabater el 1999 un sotrac de grans pro-
porcions. La història que porta, però, a aquest 
maresmenc que ha bregat de valent al món de 
la música a la primera plana musical es creua 
amb la del jove que es va quedar sense banda 
referent d'un dia per l'altre. Carles Sabater no 
pot tornar mai, però la resta d'equip de Sau i 
el "nostre" Jonathan han propiciat un retroba-
ment que sacsejarà records a molts antics fans. 
Argüelles ens atén després de l'èxit incontestable 
de Sau 30 a Girona, en el seu primer concert.

Jonathan Argüelles ara fa de Carles Sabater?
Jo no estic substituint en Carles. En Carles Sabater 
era cantant de Sau, que de fet eren ell i en Pep Sala 
i jo sóc cantant de Sau 30. No és una continuació 
de Sau, és un projecte que el que fa és a reunir tot 
l'equip, tant musical com tècnic, que eren Sau. Som 
un projecte que commemorem els 30 anys del nai-
xement del grup. Jo no faig de Carles però canto les 
cançons que ell cantava. 

Com hi arribes a una posició com aquesta?
Fa tres anys jo formava part d'un grup de tribut a 
Sau que es deia 'Tornem a Sau'. Em van contactar 
per ser-ne el cantant i realment la gira va anar molt 
bé. En alguns dels concerts que vam fer va venir el 
propi Pep Sala a col·laborar i així vam reprendre la 
relació que teníem. Jo a en Pep Sala el vaig conèixer 
fa molts anys, quan va produir el disc dels 'Inèdits' que 
érem un grup d'aquí de Mataró i ens vam retrobar. 
També va fer un disc per celebrar els 40 anys de tra-
jectòria musical i em va demanar que hi col·laborés, 

“He complert un 
somni que mai 
m'havia plantejat” 

REPORTATGE
Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer i cedides

Parlem amb Jonathan Argüelles, cantant 
mataroní de 32 anys del projecte Sau 30
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al costat de gent com Sergio Dalma, Carlos Tarque 
de M-Clan o Carlos Segarra de Los Rebeldes. Hi vaig 
cantar un tema en alguns concerts i el 30 d'octubre 
de 2017 es va fer un concert per commemorar els 
30 anys del primer concert de Sau, exactament al 
mateix lloc: a les Tallades de  Vilanova de Sau. Allà es 
va reunir tota la banda original, informalment, amb 
un concert per a 100 persones. Hi vaig anar a cantar 
i ens vam conèixer amb la banda i vam començar 
a parlar de fer allò però ben fet. Vam moure'ns per 
intentar tocar en un concert ben fet al Liceu però la 
primera data lliure era l'1 de març del 2019. El farem 
però serà el darrer de diferents concerts que farem 
per Catalunya.

Què et suposa un pas així com a cantant per una 
banda i com a fan de Sau per l'altra?
Com a cantant és un plaer i un honor, del tot. Estic 
cantant les cançons que cantava Carles Sabater a qui 
sempre he tingut per referent i estic amb una banda 
increïble. Cadascun dels músics i dels membres de 
l'equip tècnic són boníssims, del primer a l'últim. Em 
dona molta satisfacció. I si li sumes que jo sempre he 
estat molt seguidor de Sau, hi ha un punt estrany. Em 
trobo de cop dalt de l'escenari amb aquesta gent quan 

sempre els havia vist des de baix. He hagut d'aprendre 
a controlar els nervis i les emocions. Cantar aquestes 
cançons és una passada i si a sobre són d'un grup com 
Sau fan que hi posis més tacte, respecte i admiració.

Musicalment, el plantejament deu ser diferent 
respecte 'Tornem a Sau"?
Sí, perquè allò era una banda de tribut i quan fas 
tributs, busques assemblar-te el més possible a 
l'original fi ns i tot a nivell de vestir. A Sau 30 he de 
deixar de banda aquesta perspectiva, no he d'imitar 
en Carles. Però parteixo de la base que el poc que 
sé ho he après d'ell i segurament tinc tics. Ara som 
una banda original i faig coses ben diferents que les 
que feia en aquella gira de tribut. 

Sau 30 pot seguir el camí d'altres retrobaments que 
han tingut continuïtat o té clar el seu punt fi nal?
L'1 de març del 2019 serà el punt fi nal de Sau 30. 
Tenim en ment fer alguna coseta fora del país, però 
al Liceu s'acabarà el projecte.

El projecte és un exercici melancòlic o també ha 
de servir perquè gent jove que va ser coetània de 
Sau ara en pugui gaudir les cançons?

Reportatge
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Sis Preguntes ràpides 

1. La teva cançó preferida de Sau?
'Tu ho esperes tot de mi' i 'Jo ho espero tot de 
tu'. Són la primera i l'última de 'El Més gran dels 
pecadors' ja era la meva preferida. M'agrada molt 
la sonoritat que té i va ser la primera que vaig es-
coltar després d'assabentar-me de la mort d'en 
Carles. Quan l'escolto se'm posa la pell de gallina. 

2. El moment més emocionant del concert de 
Girona?
Abans de començar, al sortir a l'escenari. El con-
cert comença amb una introducció i quan vaig 
sortir vaig tenir un moment en què em vaig que-
dar aclaparat, com si em trenqués per dins. Vaig 
patir de tanta resposta, de tanta intensitat. També 
és especial el 'Glòria' o quan recordem en Carles 
als concerts. 

3. Alguna cançó que en Jonathan faci diferent 
que en Carles?
Ho ha de dir la gent. En Carles era un cantant d'una 
tècnica vocal brutal i jo sóc jo. Sí que puc dir que 
hi poso totes les ganes en cada cançó.

4. El que més t'ha sorprès de treballar amb 
l'equip de Sau?
L'acollida que han tingut cap a mi. Ells sempre han 
cantat amb una altra persona i em van fer sentir 
un més des del primer moment. I també veure 
que estan molt en forma, 19 anys després del seu 
últim concert junts. 

5. Després de cantar amb Sau 30, què més 
pots fer?
No ho sé. Un dels motors de la vida són els som-
nis i a nivell musical no sé com m'ho faré però 
hauré de buscar algun projecte que m'ompli tant 
com aquest, tant a nivell de feina com personal. 
M'hauré de motivar molt però és evident que Sau 
30 és un projecte que té la durada que té. Aquest 
és el repte més gran que he tingut mai. 

6. La gent del Maresme veurà Sau 30?
Encara no podem dir concerts, però sí que puc 
dir que, si no és al Maresme, serà molt a prop. No 
s'hauran de moure gaire. Passarem molt a prop.

"El projecte serveix 
per reivindicar 
que tres dècades 
després d'aquell 
primer concert 
les cançons de Sau 
segueixen sent 
plenament vigents"

El projecte serveix per reivindicar que, tres dèca-
des després d'aquell primer concert, les cançons 
de Sau segueixen sent plenament vigents. Per tant 
es demostra que era un grup amb bones cançons i 
que ha perdurat l'interès de la gent. Sobre el tema 
nostàlgic, és una manera de dir-ho. Em quedo amb 
l'oportunitat de poder tornar a tocar aquelles can-
çons –en el meu cas per primer cop, ara parlo per la 
banda–  que van tocar tants cops llavors. 

Hi ha cançons de Sau que, escoltades ara, agafen 
nova perspectiva?
Sau tenia unes lletres molt determinades, de temes 
concrets. Hi ha cançons com 'No he nascut per mi-
litar' que segurament ara queden fora d'època per-
què no hi ha servei militar obligatori, però en canvi 
hi ha 'Molt lluny de casa' que agafen nous signifi-
cats. Acabat el concert de Girona, en Pep Sala ens 
deia que el que explica, de persones que estan ben 
lluny de casa seva, és quelcom que passa, de forma 
injusta, ara al nostre país.

Com va anar el primer concert de Girona?
Davant hi havia un públic totalment lliurat que et 
posa les coses molt fàcils. El públic era un més de la 
banda i, de fet, ja ho plantegem així. Va ser especta-
cular l'acollida, vam notar molta il·lusió i la sensació 
personal d'haver complert un somni que no m'havia 
plantejat. Hagués titllat de boig a qui m'hagués dit 
fa anys que estaria en una situació així. 

En la teva trajectòria, Sau 30 què ha de suposar?
Un estímul. Fa molts anys que estic en el món de la 
música i aquest Sau 30 em permet ajuntar en un 
projecte personal i musical de primer ordre. Sé que 
he de gaudir al màxim aquesta experiència, perquè 
coses així passen molt pocs cops a la vida. 
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Nou programa d'alt rendiment i 
d'acompanyament per a emprenedors
El TecnoCampus posa en marxa un projecte adreçat a persones emprenedores amb 
una idea clara de negoci o empreses en fase inicial en el sector tèxtil

Empreses: Laia Mulà  

 Recentament el TecnoCampus ha 
impulsat el programa Reimagine 
Textile, un programa d'alt ren-
diment i acompanyament per a 
emprenedors que tinguin una idea 
clara de negoci o empreses en fase 
inicial en el sector tèxtil. Aquestes 
empreses poden ser de moda de 
vestir, d'esport, complements i llar 

i han de ser iniciatives obertes a 
la innovació tecnològica.

Dues fases per al projecte
El programa s'ha concebut en dues 
fases. En la primera, els equips em-
prenedors participaran en sessions 
i workshops impartits per mentors 
d'èxit en el sector. Aquests experts 
donaran les claus per convertir la 
idea de negoci en una proposta 

de valor que pugui encaixar amb 
el mercat. Un cop elaborada la 
proposta, un comitè d'avaluació 
seleccionarà els cinc projectes fi -
nalistes, els quals passaran a la se-
güent fase del programa. En aquest 
segon pas, els emprenedors comp-
taran amb un acompanyament 
personalitzat per al llançament 
del projecte al mercat.

El programa tindrà lloc entre 

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788
www.somverticals.com

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
   (aplicadors homologats)
● Obra i pintura en general

REHABILITACIONS

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat

ISO 9001:2015Segueix-nos

AMB EMPENTA
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Alumnes i avis juguen a bitlles 
amb la Wii
Dos estudiants de l’Escola Pia col·laboren amb els ca-
sals de la gent gran en un projecte 

  L’Escola Pia Santa Anna im-
parteix una matèria optativa a 4t 
d’ESO d’emprenedoria social. Són 
diversos els projectes que ja s’han 
posat en marxa, i l’últim ha estat 
portat a terme per dos nois, l’Aniol 
Pitarque i en Calvin Lam, que han 
anat a quatre casals de gent gran 
de Mataró a organitzar diferents 
campionats de bitlles amb la vi-
deoconsola Wii. 

Els casals han estat el de Molins, 

l’Oriol Batista de Cerdanyola, el 
de la Llàntia i el de Pla d’en Boet.

L’experiència ha estat molt po-
sitiva, ja que els alumnes han dut 
a terme un projecte social que els 
ha reportat diferents benefi cis en 
la seva formació com a persones, 
i les persones grans han desco-
bert un joc fàcil de jugar i divertit. 
Ambdues generacions han passat 
grans moments plegats i s'ho han 
passat d'allò més bé.

el juny i el novembre de 2018 i 
els participants disposaran d'un 
espai compartit al TecnoCampus 
per treballar el projecte. Les candi-
datures s'han de presentar abans 
del 18 de maig.

Una aposta pel tèxtil
Reimagine Textile és una apos-
ta de l'Ajuntament de Mataró, el 
Tecnocampus, el centre Tecnològic 
Eurecat i Asegema, la qual es pro-
posa reinventar aquesta indústria 
en el Maresme basant-se en la in-
novació i la tecnologia. La comar-
ca concentra un volum important 
de la indústria tèxtil a Catalunya.

La incubadora
Reimagine Textile és una incu-
badora pensada per la innova-
ció i la competitivitat que acull 
nous projectes empresarials al 
TecnoCampus i ofereix una mo-
derna infraestructura plug&play 
amb un catàleg de serveis de valor 
afegit per ajudar a convertir les 
empreses en competitives.

 núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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Política: Laia Mulà

 El Ple municipal va aprovar a 
principis d'abril una modifi cació 
del Pla General que es proposa or-
denar els usos i les activitats que 
conviuen als polígons industrials 
de Mataró. Concretament aquesta 
modifi cació afectarà els polígons 
de ponent i de llevant: el Pla d'en 
Boet I i II, Les Hortes del Camí Ral, 
les dues illes d'El Rengle, Vallveric 
i el polígon Mata-Rocafonda. 

Amb l'objectiu d'organitzar el 
teixit productiu, d'evitar les acti-
vitats que per les seves caracterís-
tiques puguin ubicar-se en àrees 
residencials o més cèntriques i 
d'evitar la proliferació d'activitats 
recreatives d'oci nocturn, el pla vol 
posar les bases per a la recuperació 
i la facilitació de la implantació 
d'activitats industrials a la ciutat. 
A més, es proposa també eliminar 
algunes limitacions que fi ns ara 
contemplava el Pla General com, 
per exemple, admetre una activitat 
única per parcel·la.

La suspensió de llicències
Quan la modifi cació entri en vigor, 
aquelles activitats que ja estiguin 

El nou Pla General dels usos i activitats als polígons industrials limitarà les activitats a 
les illes d'ús terciari i en locals de 200 m2 a 600 m2.

en funcionament podran conti-
nuar en marxa malgrat que siguin 
disconformes a la nova normativa 
però, si tanquen, no s’hi podrà 
instal·lar una nova activitat que 
no s’hi adeqüi. 

Limitaran l'oci nocturn als polígons de la ciutat

La nova normativa municipal pretén conciliar millor les activitats econòmiques de les zones industrials Daniel Ferrer

Cal destacar, a més, que amb 
l’aprovació inicial dels nous crite-
ris d’ordenació d’usos es prorroga 
fi ns al juliol de 2019 la suspensió 
de llicències que està vigent des 
de juliol de 2017. 

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

El Pla General, aprovat inicialment, defineix en cada polígon 
les àrees on els usos predominants són industrials i d’altres on 
les parcel·les han de tenir usos industrials-terciaris. D’aquesta 
manera, l’activitat industrial quedarà ressituada a l’interior dels 
polígons i l’activitat terciària a la part externa. A l’àrea industrial 
els locals han de tenir una superfície mínima de 500 metres 
quadrats . A més d’indústria, s’estableixen com a activitats per-
meses els magatzems, els usos esportius i d’oficines i serveis i el 
comerç singular. A les illes afectades per franges de seguretat 
industrial es permet indústria i magatzems. Els usos d'oficines 
o restauració s’admeten només en cas que els establiments no 
supe un aforament màxim de 50 persones.

Per últim, a l’àrea terciària els usos permesos seran oficines i 
serveis, restauració, educatiu, assistencial, sanitari, sociocultural, 
esportiu, administratiu, magatzems, comerç singular i la petita i 
mitjana indústria, exclosa la gran indústria. La superfície mínima 
de local s’estableix en 200 m2 i han de complir la distància amb 
la resta de locals de l'àmbit que queda recollida en la mateixa 
normativa. A més, pel que fa a les activitats recreatives musi-
cals només s’autoritzaran si els locals tenen una superfície de 
fins a 600 m2.

La normativa

Empenta núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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La garantia d'una renda 
"més segura i favorable"
Gestoria Barceló porta més de mig segle ajudant els 
mataronins a l'hora de fer la declaració

Renda: Redacció

  La campanya de la renda va 
començar a inicis de mes amb 
la novetat, anunciada i repetida, 
d'una App que suposadament 

ajuda els contribuents. Els pro-
fessionals de les gestories, i fi ns i 
tot els mateixos tècnics d'hisen-
da, però, ja han alertat dels pe-
rills d'usar aquest aplicatiu. Un 
bon barem és el de preguntar a 

Gestoria Barceló, la degana de la 
ciutat a l'hora d'ajudar els mata-
ronins amb la declaració. Gabi 
Fontdeglòria, del departament 
fi scal, no té dubtes: "és en mans 
dels professionals que es garanteix 
una renda el màxim de segura i 
de favorable pel contribuent: la 
informació dels esborranys o de 
la nova aplicació conté, en molts 
casos, errors que acaben implicant 
declaracions desfavorables". Des 
de Barceló recorden que, malgrat 
que la campanya arriba a inicis de 
juliol, és recomanable anticipar la 
declaració sobretot en els casos 
que ha de sortir a retornar, ja que 
llavors es cobrarà més aviat. 

Les novetats del 2017
Fontdeglòria adverteix dels canvis 
i novetats de la campanya present. 
"Als que els van compensar  per 
reclamacions de clàusules sòl ara 
ho han de tenir en compte i també 
entra com a novetat la necessitat 
de tributar els drets de subscripció 
d'accions i participacions", explica. 

Renda núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2017 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA-VENDA

SELLOS ANTIGUOS COMPRO. 
626.088.382    
VENC taulell, balança, enregistra-
dora, carameleres i mobiliari. C/
Argentona 100. 645.599.385
REGALO TITOL FAMILIAR CN 
Mataró. Per 200€. El seu preu so-
ci 600€. 626.088.382    

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿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  
TEIA-R6015. Gran Ocasió!! Nau 
en venda de 236m2. Informi´s 
93.798.00.50
VENDO PARKING GRANDE + traste-
ro. Plaza Italia. 609.607.705
VENC PÀRQUING C/Meléndez 
Valdés 685.411.922 Només parti-
culars. 23.000€ negociables.
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
MATARÓ CENTRE-R5855. Local en 
lloguer de 260m2 amb divisions 
fetes Preu: 1.200€. 93.798.00.50
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893

 TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO APARTAMENTO EN 
Peñíscola. 657.394.547
MATARÓ- Pla d'En Boet Nau de 
lloguer de 547m2 Accés per a 
camions. Immillorable situació 
93.798.00.50
LLOGO PÀRQUING C/del Parc 
685.411.922 Només particulars. 70€

SE TRASPASA ACADEMIA . 
605.999.239 a partir 21h.
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande. Fácil acceso. 
639.642.970

TREBALL

URGE ENCARGADA en Mataró. Piso 
de muchos años, clientes fi jos. Edad 
entre 40 y 50 años. Contrato más 
comisiones. Turnos, fi nes de sema-
na, festivos. 655.226.610
SE PRECISAN ENCARGADAS para 
piso de relax en Mataró y Barcelona. 
Edad máxima 50 años. Disponibilidad, 
turnos rotativos, fi nes de semana y 
festivos. Alta en la S.S. Buen sueldo 
más comisiones. 625.511.066
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
BUSCO TRABAJO en restaurante. 
627.620.348
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
627.620.348
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por 
horas. 631.035.671
SE OFRECE SEÑORA limpieza, cui-
dar personas mayores. 617.742.370
AUXILIAR GERIATRÍA CUIDA 
gent gran, nens. Referencies. 
722.200.863
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.863.892 /674.624.344
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por 
horas. 637.347.503
TITULADA EN GERIATRÍA. Cuida 
mayores. 655.300.433

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO. Cuidado perso-
nas mayores. Mucha experiencia. 
685.187.558
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores. 632.194.086

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 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co Tel. 672.802.951
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
REFORMAS ,  reparaciones. 
629.232.530
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
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PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 16€/h. Presupuesto 
sin compromiso. www.zoly.es 
606.919.761
PINTOR. PINTURA EN general y de-
coración. Económico 635.106.282 
Salvador

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

· 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...

PROFESSIONALS

PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim 
piscines, diposits de reg, manteni-
ments, autoritzats per el transport 
de residus (ADR), inspecció clave-
guerem. 93.750.20.71 /93.750.63.77
PALETA. 697.685.580  
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
PALETERÍA. 629.232.530

TAROT

ESTHER VIDENTE. Cartas españolas, 
limpieza Aura. 30€. Horas concer-
tadas. 642.394.572

CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
RUBIA, GUAPA, SEXY, sin prisas. 
Caricias, besos y más. 698.359.037
¡NOVEDAD! CUBANA, vicio-
silla, masajista, pechugona, 
delgadita, francés completo. 
Discreción 698.295.485
NOVEDAD TRAVESTI LAIDY. 
Femenina. Morbosa. 656.464.173
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASAJISTA CATALANA GUAPA. 
654.930.681
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NUEVA APERTURA CENTRO masaje 
cuerpo entero. Descuentos espe-
ciales por inauguración en marzo. 
También a domicilio. Rocafonda. 
688.019.796
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
688.019.809
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000

Econòmics
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8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
9:30 PICALLETRES
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
 12:30 HOQUEI EN JOC
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 SET DIES
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPÌ
2:00 ÚTLIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 23
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
 Reemissió
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 ESPECIAL SANT JORDI
 En directe des de la 
 Plaça Santa Anna 
 de Mataró
13:00 BEN TROBATS
15:00 ESPECIAL SANT JORDI
 reemissió

Dissabte 21
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 CATALUNYA TERRITORI 
TIC
10:00 RUGBI EN JOC
14:00 CREURE AVUI
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
 En directe
20:30 EL CLUB DELS 
 POETES MORTS. 
 EL CÀSTING
21:00 PICALLETRES
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CICLE JAJAJAZZ, CON-
CERT DE MARCO MEZQUIDA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 SOM MEDITERRANIS
1:00 ÚNICS
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 22
7:00 SOM MEDITERRANIS
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

Dimecres 25
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 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 PICALLETRES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONETIC.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 26
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 TELÓ DE FONS
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 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 27
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 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
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 THE WEEKLY MAG
1:00 MATARÓ AL DIA
2:00 CARNET ESPORTIU
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

18:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 ESPECIAL SANT JORDI
 reemissió
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 24
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 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 PICALLETRES
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 PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Societat: Laia Mulà

 L'Ajuntament ha donat inici 
a la campanya 'Totes i tots som 
Mataró', una iniciativa que ha de 
servir per dissenyar i defi nir les 
actuacions del municipi durant els 
pròxims quatre anys. El resultat de 
la campanya s'integrarà en el III 
Pla d'Igualtat de Gènere de Mataró 
2018-22 per garantir els drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexu-
als, transgèneres i intersexuals. La 
voluntat de la campanya és també 
alliberar la ciutat i els seus habi-
tants de l'homofòbia, lesbofòbia, 
bifòbia i transfòbia.

Els experts en drets LGTBI, 
Patricio Vindel i Miquel Missé, van 
ocupar-se de contextualitzar els ob-
jectius de la campanya durant l'acte 
de presentació del passat 9 d'abril 
amb la regidora Marisa Merchán.

La diagnosi
La primera fase, referent al diagnòs-
tic, vol donar visibilitat al tema i ser-
vir de crida a la implicació ciutadana, 
que esperen que participin respo-
nent un qüestionari obert. A més, 
també es realitzaran enquestes al 
personal municipal de l'Ajuntament 

Tret de sortida a la diagnosi i definició de les actuacions per la igualtat que a Mataró 
l'Ajuntament es proposa portar a terme els pròxims quatre anys

i entrevistes personalitzades a per-
sones del col·lectiu LGTBI.

Amb el resultat, esperen obtenir 
una fotografi a real de la situació 
i així poder començar la fase de 
disseny de les accions d'actuació 
per als pròxims quatre anys. Es 
realitzaran sessions de formació 
a personal municipal, jornades de 
treball de temes enfocats a àmbits 
concrets i la redacció de la bateria 
d'actuacions amb els correspo-
nents indicadors i mecanismes 

Prioritat en visibilitzar el col·lectiu LGTBI

Les concentracions del col·lectiu LGTBI han anat en augment Cedida

d'avaluació necessaris. El treball 
i el calendari es recollirà en un 
document i, tot això, s'integrarà 
en el III Pla d'Igualtat de Gènere 
de Mataró 2018-22.

5

El Pla d'Igualtat ha de 
recollir les accions a dur a 
terme durant els pròxims 
5 anys

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

El III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-
2022 (III PIGCM 2018-2022) es va aprovar en la Junta de Govern 
i es tracta d'un document amb la voluntat política de continuar 
treballant en favor de les polítiques de gènere, d'erradicar la 
violència i d'afavorir la transformació de la ciutat en un espai 
més equitatiu i just per a tothom. Es tracta d’un instrument de 
planificació estratègica i marc de referència bàsic que és fruit 
d’un procés d’elaboració en el qual han participat els diferents 
serveis municipals, les entitats de dones, aquelles que treballen 
per la igualtat de gènere al municipi i altres agents socials. El 
Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) i el 
Consell Municipal per a la Igualtat Dona-Home, futur Consell 
Municipal per a la Igualtat de Gènere, són un servei i un òrgan 
de participació fonamental per aconseguir els objectius plan-
tejats en aquest document.

Aprovat el Pla d'Igualtat 
de Gènere

Ciutat
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Societat: Laia Mulà

 L'Ajuntament de Mataró s'ha 
proposat posar en marxa un Pla de 
millora de l'esport en edat esco-
lar que es proposa portar a terme 
actuacions per propiciar l'esport 
entre els alumnes de primària i 
secundària. Una de les iniciatives 
més potents, presentades aquesta 
setmana per la regidora d'Esports 
Marisa Merchán i el regidor d'Edu-
cació Miquel Àngel Vadell, és el 
Club Esport Jove, una oferta espor-
tiva original i de baix cost, adreçada 
als joves de 12 a 18 anys. Segons 
van destacar els regidors, l'esport 
és una forma de convivència entre 
joves que pot millorar la situació 
de molts d'ells i és per això que es 
proposen promoure'l.

Sis esports
Entre les activitats que ofereix 
aquest club, hi trobem el rem, l'es-
calada, l'atletisme, el pàdel, el fi t-
ness i la natació. Aquests esports 
disponibles per als joves tenen 
una característica en comú: tots 
ells són no competitius i de tipus 
lúdic, per tal que puguin passar-ho 
bé fent esport sense el compromís 

Dins d'un pla de millora de l'esport en edat escolar que comptarà amb iniciatives per 
promoure l'esport entre els nens i nenes de primària i secundària

que comporta participar en un 
esport de competició.

Via web
A més, cal destacar que la major 
part de les activitats estan progra-
mades entre les 15h i les 17h de la 
tarda i que tenen un cost d'entre 
16 i 27 euros al mes. Per partici-
par-hi, cal reservar en línia l'ac-
tivitat que es vol realitzar al web 
de l'Ajuntament en el formulari 
ja disponible. No és necessari que 

Neix el Club Esport Jove per a joves entre 12 i 18

La presentació del nou Club, amb els regidors d'Esports i Educació Cedida

els joves es comprometin a realit-
zar el mateix esport durant tot el 
curs, sinó que la plataforma per-
met provar els que el jove esculli 
sense cap compromís.

6

Sis esports entren al pro-
grama: rem, escalada, 
atletisme, pàdel, fitness i 
natació

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

Per tal de detectar les necessitats en aquesta línia, des de 
l'Ajuntament es va portar a terme una fase de diagnòstic 
durant el curs 2016-17 entre alumnes de primària i secundària, 
respecte de la seva pràctica esportiva. Amb un total de 3.500 
enquestes respostes, van poder detectar que el 77% dels alum-
nes de primària fan activitat física, mentre que a secundària 
el percentatge descendeix lleument: només un 69% en fa. En 
relació als Jocs Escolars, organitzats per l'Ajuntament, el 60% 
dels alumnes mai hi ha participat.

Per aquest fet es proposen augmentar la participació i la di-
fusió d'aquests jocs amb campanyes per animar als alumnes, 
augmentant-ne la comunicació, impulsant jornades gratuïtes 
per iniciar als nens i nenes a esports com l'handbol i el bàsquet, 
entre altres iniciatives.

El Pla de millora de 
l'esport en edat escolar

núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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Soul sense adulterar amb Shirley Davis
Una de les formacions musicals punteres del soul internacional tocarà al Clap de 
Mataró el pròxim dissabte 28 d'abril com a cap de cartell del Black Sounds.

Música: Laia Mulà

 El pròxim dissabte 28 d'abril a les 22h del vespre 
la Sala Clap rebrà una de les grans de la música 
soul: la cantant nascuda a Londres Shirley Davis. 
Aquesta potent cantant es va situar al capdavant de 
The Silverbacks per donar forma al primer àlbum 
de la formació: Black Rose. Dos anys més tard, por-
ten als escenaris el seu segon àlbum titulat Wishes 
and wants, un disc ple d'energia i amb himnes del 
soul que faran vibrar tot el Clap. Es tracta d'una cita 
ineludible organitzada per la Casa de la Música de 
Mataró amb les entrades a un preu de 12 euros.

Amb un soul pur, sense adulterar i amb pinzella-
des d'afrobeat, aquesta banda està formada per set 
músics de primera, a més de la gran cantant Shirley 
Davis. La banda que l'acompanya està formada per 
Aarón Pozón al saxo, Diego Miranda al baix, Edu 
Martínez a la guitarra, Javi Martínez a la trompe-
ta, Jorge Suárez a la bateria, Lucas Duplá al piano i 
Rayco Gil a la percussió.

La diva europea del soul
De pares jamaicans i nascuda a Londres, Shirley Davis 

va descobrir el soul de ben petita i va començar a 
cantar-ne. Després de viure durant dues dècades a 
Austràlia, Davis va tornar a Europa per dedicar-se a 
la seva passió: la música. Amb una veu caracteritzada 
per la seva potència, la cantant va unir-se amb The 
Silverblacks i des de llavors han omplert nombroses 
sales del seu soul amb tocs d'afrobeat.

Deu temes compromesos
Wishes and wants és un àlbum on s'hi percep la marca 
personal del grup i que compta amb lletres de temes 
diversos: algunes compromeses amb la situació de 
la dona i d'altres més íntimes que obren el món in-
terior de Davis. La proposta compta amb deu temes 
arriscats, compromesos i intensos. I és el gran reclam 
del Black Sounds de la Casa de la Música.

Grup reconegut

Va rebre el premi a 
l'Artista Revelació 
Internacional pels 
premis Pop-Eye 2016

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Sortegem dues 
entrades dobles pel 
concert al Facebook 
del Tot Mataró

Tot 9 ob cultura black.indd   1 18/04/2018   12:50



Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Extraus aprenentatge de persones 

d'edat. Observa i escolta. Diàleg amb 

germans, fins i tot en casos que hi 

havia distancia, es pot donar l'apro-

pament per raons de pes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

En el teu món, practiques l'autoen-

gany. Està bé, però si t'evadeixes en 

excés, després et costarà més tornar 

a la realitat. Si tens una edat, sents 

nostàlgia de la joventut.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si hi havia un problema sense resol-

dre amb la mare, es poden donar les 

circumstàncies adients per aproximar 

postures i parlar-ne. La parella pot 

rebre una millora salarial.

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

Pots penedir-te d'alguna cosa que has 

dit darrerament, perquè ja has can-

viat d'opinió. No pots tornar enrere 

però rectificar és de savis. Si has de 

demanar perdó, fes-ho.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

FELICITATS. Renoves energies amb el 

suport de Mart, Saturn i Plutó, que 

empenten les teves iniciatives i t'aju-

den a moure fitxa. Sorprendràs a més 

d'una persona.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Novetats en el sector professional. 

Les pautes canvien i per moments no 

saps qui té l'autoritat. T'enfrontes a 

persones erràtiques. Pren paciència 

i segueix el teu camí.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots sentir-te enamorat o més proper 

a la teva parella. Desitges comunicar 

el que sents i no dubtaràs a fer-ho. 

Necessites expressar-te i sentir la 

intensitat de l'amor.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

En l'àmbit laboral t'anirà bé posar 

una mica més de fe en el que fas o 

si treballes per un altre, aspirar a 

millorar les condicions i lluitar pels 

teus drets més bàsics.

Bessons (21/5 al 21/6)

Possible malentès amb una persona 

jove. Mira de ser més clar en la co-

municació, t'estalviaràs problemes. 

Si tens parella, potser necessiteu una 

dosi extra de suport.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Algunes persones poden estar sen-

tint que cal guardar silenci sobre un 

assumpte sentimental. Potser han 

entès que en el silenci hi trobaran 

un bon amic que ajuda a comprendre.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pots fer-te enrere en un assumpte 

domèstic. Sigui una reforma o canvi 

de residència. Entens que no és el 

moment i ho posposes. No defalleixis 

i segueix els teus somnis.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Les qüestions tecnològiques o infor-

màtiques poden fer-te anar una mica 

de bòlit. No és que sigui la rebel·lió 

de les màquines, potser només cal 

posar-se una mica al dia.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

www.agh-asesoria.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ALUMINIS

• 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:
MARIA TORAN REDON

concursos
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Tio Rafael, patriarca de la rumba 
i lleidatà establert fa dècades a la 
capital del Maresme. El Tio Rafael 
va agrair el reconeixement cantant, 
com no podria ser d'altra manera. 
L'Escola Pia va servir d'aixopluc 
pels primers actes del programa.

L'any que ve, al País Valencià
A la tarda  la cançó improvisada es 
va aliar amb la dansa amb Invitro 
i els alumnes de dansa de l'Aula 
de Teatre, ja al carrer i sense pluja 
i sumant cada cop més especta-
dors. Una cercavila de glosa amb 
molt ambient que va acabar al Bar 
Capgrossos, a l'Escorxador, on a 
mitjanit es va saber que l'any que 
ve les 12 hores se celebraran al País 
Valencià. | Cugat Comas

 Tot i que la pluja va voler empi-
par i tancar sota cobert els primers 
compassos del programa, l'edició 
de les 12 hores de cançó improvi-
sada de dissabte a Mataró es poden 
considerar tot un èxit. Pau Benítez, 
membre de l'entitat organitzado-
ra Cor de Carxofa explica que "la 
llàstima és que vam haver de sus-
pendre la glosa en tres dels quatre 
mercats on havíem d'anar i només 
ho vam fer a la Plaça de Cuba que 
és a cobert i també la resta de matí 
que haguéssim arribat a més gent 
de poder-ho fer pel carrer". 

El programa de les 12 hores no hi 
entenia de treves i des de les dotze 
del migdia fi ns la mitjanit –i més 
enllà– hi va haver temps per glo-
sadors de tots els Països Catalans. 
També va destacar la presència de 
bertsolaris bascos.

Homenatge al Tio Rafael
Un pilar glosat dels Capgrossos va 
ser el punt de partida d'un progra-
ma que al matí, com a plat fort en 
clau local, va tenir l'homenatge al 

Centenars de mataronins i glosadors de tots els Països 
Catalans gaudeixen de l'extens programa

Les 12 hores de glosa, un èxit 
malgrat la pluja

 La directora del M|A|C, Mataró 
Art Contemporani, Gisel Noé va ser 
una de les guardonades per l’As-
sociació Catalana de Crítics d’Art, 
divendres passat. Noé, cap d'Acció 
Cultural de la Direcció de Cultura 
de l'Ajuntament de Mataró, va re-
bre el Premi Educació per 'El relat 
d'una exposició' al M|A|C Mataró 
Art Contemporani. El guardó es 
va concedir per "haver generat 
un espai de col·laboració directa, 
transversal i semiprofessional que 
ha posat l’alumnat davant el repte 
i l’experiència de construir una 
exposició, copsant de primera mà 
els perquès de la creació artística". 
L'acte d'entrega dels premis va 
tenir lloc a l'Auditori del MACBA.

Feta pels alumnes
‘El relat d’una exposició’ era una 
exposició d’art contemporani amb 
alumnes de 5è i 6è de primària 
de les escoles Angeleta Ferrer i 
Montserrat Solà de Mataró. El pro-
jecte es va plantejar com a treball 
de curs, de caràcter transversal, 
en què aquests nens i nenes de 5è 
van rebre l’encàrrec d’idear una 
exposició d’art contemporani per 
a les sales d’exposicions de Can 
Palauet. Van fer de comissaris en 
sentit i van aprendre, com es fa la 
producció de la mostra.| Reacció

Per 'El relat d'una exposi-
ció' del MAC

Gisel Noé, premiada 
per l'Associació de 
Crítics d'Art

12

El bon ambient va anar 
en augment en el decurs 
de les 12 –i més– hores 
de gloses compartides

Un moment de les 12 hores, amb molta expectació a les places

Gisel Noé, en una imatge d'arxiu

Daniel Ferrer

Cedida

Cultura núm. 1817 del 22 al 26 d'abril de 2019
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El cartell de l'exposició Cedida 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

T

OCASION CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Edificación tranquila y de pocos 
vecinos. 1er piso 90m2 perfecto estado, buena orientación y 
sol. 4 dorm. (2 dobles). Salón com. 22m2 con balcón. Cocina 
óptimo estado. Baño completo. Galería posterior. Calefacción. 
Suelos de gres. Piso impecable!

T90.000€

LOCAL COMERCIAL
Ref. 12825 AVDA. GATASSA: Local cial 86m2 muy bien si-
tuado, jto Rda. O'donnell. Zona colegios, autobús frente entra-
da Local. 2 pl. 43 m2 c/u. VExpositor a calle. Zona recepción 
clientes o tienda. Zona despachos, 2 dependencias más ideal 
almacén. Todo en perfecto estado.

T

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

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

127.500€

86.000€

REFORMADO
Ref. 12889 CERDANYOLA: LA PARTE MÁS COMERCIAL 
Y MÁS SERVICIOS. Piso no alto, sólo 4 vecinos, 1 por planta. 
Bien orientado, sol y vistas. Salón comedor luminoso. Cocina 
perfecto estado. 3 dorm. Baño reformado. Buen precio y en la 
mejor calle de la zona.

"Catifes de ciment. El món de la rajola hidràulica" es 
podrà veure a Can Serra del 19 d’abril al 23 de juny 

Una exposició per posar en 
valor la rajola hidràulica  

 Aquest divendres s’inaugura 
"Catifes de ciment. El món de la 
rajola hidràulica", una reivindi-
cació de la rajola hidràulica com 
a objecte estretament vinculat 

a l'arquitectura catalana, a més 
d'haver estat molt utilitzat entre 
els anys 1890 i 1930. És una ex-
posició itinerant organitzada per 
l’Ofi cina de Patrimoni Cultural de 

la Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament i el Consorci de Patrimoni 
de Sitges, gràcies als préstecs de la 
col·lecció particular de Jordi Griset 
i d’altres fons i s’instal·larà a Can 
Serra fi ns al 23 de juny.

A Mataró, com en altres ciutats 
catalanes, els mosaics hidràulics 
es van incorporar a l’arquitectura 
de les noves edifi cacions de fi nals 
del s. XIX i d’inicis del s. XX, espe-
cialment a les noves cases de cós 
que es construïen i a les reformes 
que s’hi feien. Hi ha exemples molt 
destacats en cases modernistes, 
com ara la Coll i Regàs i en molts 
altres espais públics i privats de la 
ciutat. La mostra a Mataró s’ampli-
arà amb un complement específi c 
per mostrar el catàleg dels mosaics 
hidràulics de Ca l’Arenas, que es 
van reposar com a “catifes” després 
de la reforma de la casa.| Redacció

CiutatCultura núm. 1817 del 20 al 26 d'abril de 2018
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Ells llibres i la lectura, els grans protagonistes
Argentona celebra Sant Jordi amb un cap de setmana ple d'activitats, que s'allarguen 
durant tota la setmana de la diada

Festes: Redacció

 Sant Jordi és un d'aquells dies 
en què Argentona brilla especial-
ment. La diada del llibre i la rosa, 
a més, no només se celebra el 23 
d'abril –enguany el dilluns– sinó 
que té un programa d'actes que ja 
ha començat a mitjans de la pre-
sent setmana i que té en els llibres 
i la lectura els grans protagonistes. 
La Biblioteca d'Argentona es con-
verteix en l'epicentre de l'activi-
tat amb presentacions i tertúlies 
i hores del conte. El programa es 
complementa amb un diumenge 
que serà festiu de totes totes i on 
destaca la sempre esperada sor-
tida dels gegants o l'activitat de 
'Lectures als balcons'.

Parades de roses i llibres
Si a alguna imatge s'associa a Sant 
Jordi és, però, a la de parades de ro-
ses i llibres a càrrec de les diferents 

entitats de la ciutat. N'hi haurà 
el mateix diumenge 22 i òbvia-
ment, el propi dia de Sant Jordi 

als punts habituals a l'Avinguda 
Puig i Cadafalch, a la Plaça Nova i 
al Carrer Gran.

Els actes més destacats de Sant Jordi 

Divendres 20:
Xerrada “ELS LLIBRES DE NATURA d´ARGENTONA”. 
A les 19 h a la Biblioteca d´Argentona, a càrrec d'Oriol Bassa. 
Diumenge 22:
- CERCAVILA DE GEGANTS. A les 11 h, des de la Pl. Geganters 
Joan Padrós
- DRAC I BOLET INFLABLE. Jocs Inflables. D'11 a 14 h a la Plaça 
Nova
- LECTURES ALS BALCONS del Carrer Gran. A partir de les 12 h
- TALLERS INFANTILS I ESPAI DE JOC. De 17 a 20 h a la Pl. Nova
- Titelles. “LA PRINCESA I EL DRAC” . A les 18.30 h a la Biblioteca
 Dimarts 24:
 - LET´S READ! with White teeth de Zadie Smith.A les 19 h a 
la Biblioteca.
Dimecres 25:
 - Tertúlia sobre GOMORRA de Roberto Saviano. A les 19 h a 
la Biblioteca

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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www.totmataro.cat/argentona
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 La Sala d'Argentona canvia de 
muda aquest diumenge per rebre, 
dins els actes de Sant Jordi de la 
vila, un concert que segur que sor-
prendrà. Creat el 2007 a Barcelona, 
l'Ensemble Méridien neix amb la 
voluntat d'interpretar la música 
dels segles XVII i XVIII des d'un 
vessant històric, buscant amb els 
recursos del segle XX una apro-
ximació a l'estil d'aquella època.

L'Ensemble Méridien el formen 
joves instrumentistes amb una 
àmplia experiència cambrística 
i orquestral a nivell nacional i in-
ternacional. Després de formar-se 
a Catalunya han ampliat la seva 
formació en el camp de la mú-
sica antiga a Bèlgica, Holanda, 
Alemanya i Itàlia.

A la gira que arriba al Maresme, 
'Zefi ro Torna' s'inspiren  en la si-
militud del Barroc i el Jazz, dos 
gèneres distants en el temps però 
units per la improvisació, expe-
rimenta aquests dos estils sota 
un mateix concepte. L’Ensemble 
Méridien Barcelona comparteix 
escenari amb el trio de jazz for-
mat pel pianista Manel Camp, el 
trompetista Matthew Simon i la 
cantant Gemma Abrié. Una ali-
neació de luxe. |Redacció

Aquest diumenge, 
Ensemble Méridiem

Una delicatessen 
musical que uneix el 
barroc i el jazz

Ensemble Méridiem Arxiu

la dissenyadora gràfi ca i artista 
Montse Pons Pallarés, el guanya-
dor del cartell de l'edició passada 
i dissenyador gràfi c Jaume Arnau 
i Anastasi i el representant del 
Patronat del museu i president 
del jurat Josep Famadas Soler.

L'explicació del guanyador
Ragull, el guanyador, explica que 
en el cartell hi ha volgut represen-
tar “diferents elements i àmbits 
on la ceràmica hi és present ha-
bitualment. I quant a la forma del 
cartell, que representa us pregun-
tareu alguns? Doncs aquí cadascú 
hi trobarà una resposta diferent 
perquè en realitat hi poden haver 
diferents interpretacions”. L’autor 
revela que s'hi pot veure “des d'una 
cara fi ns a un càntir”. | Redacció

  L’Argillà d’Argentona d’aquest 
2018 ja un cartell anunciador. 
Divendres es va fer públic el vere-
dicte del 39è Concurs de Cartells de 
la Fira de Ceràmica i es va desvelar 
el nom de Xavier Ragull Gabarr�, 
de Vilassar de Mar i la imatge de 
Puzzle, l’obra que ha convençut 
el jurat. Es tracta, com el propi 
nom indica, d’un trenca-closques 
de càntirs i altres elements de la 
ceràmica. Fins a 53 cartells han 
competit en aquesta edició del 
Concurs.

L’Argillà Argentona- Fira Inter-
nacional de Ceràmica se celebrarà 
els dies 6, 7 i 8 de juliol.

El jurat qualifi cador d'aques-
ta edició ha estat format pel dis-
senyador gràfi c Joan Cruanyes 
Ràfols, l'artista Joan Poch Català, 

El vilassarenc Xavier Ragull guanya el 39è concurs de 
cartells amb ‘Puzzle’

Un trenca-closques de 
ceràmica per l’Argillà 2018

El cartell guanyador del Concurs Cedida 
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més de 60 professionals, presten 
serveis de jardineria i altres tasques 
a altres empreses, particulars o 
comunitats. Entre les tasques re-
alitzades per els seus membres, es 
troba la d'oferir serveis de neteja, 
de recollida selectiva de residus, 
de manipulats, i de jardineria i 
manteniment de zones verdes, 
dures, rurals i forestals. 

Des de la vessant dels serveis 
de jardineria, la que tindrà lloc a 
partir d'aquest acord, la Fundació 
CEO del Maresme disposa de 18 
brigades de jardiners i auxiliars.

Aquesta fundació treballa ma-
joritàriament a la comarca del 
Maresme però també pot actuar 
a la resta del territori de català.| 
Laia Mulà  

 El Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya ha sig-
nat un contracte de serveis amb la 
Fundació CEO del Maresme per tal 
que sigui aquesta entitat qui dugui 
a terme, a partir del pròxim mes 
de maig, els serveis de jardineria i 
manteniment dels diferents jardins 
que hi ha dins el seu recinte. El 
Mercat de Flor i Planta és consci-
ent que els seus jardins són la cara 
més visible de les instal·lacions i 
és per això que busca millorar-los. 

Així mateix, el Mercat busca col-
laborar i aportar el seu particu-
lar gra de sorra a la tasca social i 
comunitària que la Fundació el 
Maresme realitza per a la incor-
poració al món laboral de perso-
nes amb discapacitat intel·lectual.

Més de 200 persones amb 
discapacitat intel·lectual
La Fundació CEO del Maresme és 
un Centre Especial de Treball que 
ja fa més de 25 anys que treballa 
amb unes 200 persones amb dis-
capacitat intel·lectual les quals, 
acompanyades per un equip de 

El centre i la Fundació El Maresme signen un conveni per 
al manteniment dels jardins del mercat

Els usuaris del CEO cuidaran el 
Mercat de la Flor de Vilassar

 Caldetes celebra la seva Fira 
d’Entitats per Sant Jordi, amb les 
seves parades de llibres i roses, on 
les entitats i associacions locals 
mostraran a la població totes les 
activitats i propostes culturals i 
esportives que organitzen. Però 
enguany a Caldes el dia de Sant 
Jordi se celebrarà el 22 d’abril, diu-
menge, per petició expressa de 
la majoria d’entitats, ja que el 23 
d’abril cau en dilluns. 

Des de les 10h i fi ns a les 14h, 
l’esplanada de Can Muntanyà serà 
l’escenari principal on es desen-
voluparan totes les activitats del 
dia del llibre i la rosa. Les diferents 
entitats organitzen activitats i ex-
hibicions de tot tipus. Les activitats 
es duran a terme entre les 10:30h 
i les 12h del matí. 

Llibres, roses i fideuada
Les parades de llibres i de roses dels 
centres educatius i d’altres enti-
tats envairan els carrers del poble. 
La jornada arribarà al seu clímax 
amb la fi deuada popular, a càrrec 
de la Paella Viatgera, organitzada 
per Amics del Teatre. Els tiquets es 
podran comprar fi ns al 20 d’abril, 
d’11h a 13h, a la planta baixa de 
l’Ajuntament. El preu del tiquet 
serà de 7,50 euros per als mem-
bres d’entitats i de 9 per a la resta. 

La celebració serà aquest 
diumenge 22

Sant Jordi és sinònim 
de Fira d'Entitats a 
Caldes d'Estrac

El Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Vilassar de Mar

El cartell de la Fira  Cedida 

 Daniel Ferrer 

18

El Centre Especial 
d'Ocupació ja compta 
amb 18 brigades de 
jardiners i auxiliars
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

GL-14950. Z. PRAT DE LA RIBA: Primer piso seminuevo, en fi nca de pocos vecinos. Ubicación perfecta por su proximi-
dad al centro histórico de la cuidad y a la vez en calle tranquila. Superfície aprox. de 65 m² útiles + 12 m² de patio muy solea-
do. Gran salón en 2 ambientes diferenciados, salida a balcón, cocina muy espaciosa y luminosa, 2 habitaciones amplias y 
baño con ducha. Acabados de calidad. En exclusiva para nuestros clientes. 169.900€

GL-14946. Z. PLAZA FIVALLER: Atención a este piso, en exclusiva para nuestros clientes. Edifi cación 2005, pocos 
vecinos, en calle tranquila, 5 minut. centro. Superf. 75m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero incluidos. Salón en 2 am-
bientes diferenciados, con un total de 25 m², cocina tipo haya, 3 habitaciones, (1 tipo despacho de 5,5 m²), baño completo. 
Acabados de calidad. Muy luminoso y soleado. Pida información. 259.900€

- NUESTRAS EXCLUSIVAS -

FINANCIACIÓN 100% PARA LA COMPRA DE SU PISO.
HIPOTECAS CON EXCELENTES CONDICIONES.

ASESORAMIENTO GRATUÍTO EN NUESTRA OFICINA.
¡SOLICITE SU CITA!

T. 93 193 45 35
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que en un primer moment va ex-
plicar que un grup d’homes havien 
intentat robar a casa seva.

Un cop fetes les primeres ges-
tions policials al lloc, la víctima 
es va adreçar a la comissaria 
per tal de presentar denúncia. 
Simultàniament, altres dotacions 
policials van continuar inspecci-
onant la zona i van localitzar, en 
un pati interior de l’edifi ci, dues 
bosses esportives propietat del de-
nunciant, que contenien 4,5 kg de 
cocaïna de gran puresa, diners en 
efectiu, dues balances de precisió 
i munició diversa.

També en roca
Arran d'aquesta troballa, els agents 
van escorcollar el domicili, on es 
va intervenir 87 grams més de co-
caïna en roca, així com diverses 
dosis i altres indicis relacionats 
amb el tràfi c de drogues. Per tot 
això, es va detenir al matrimoni 
que vivia al pis com a presumptes 
autors d’un delicte contra la salut 
pública. El jutge va decretar presó 
per a l'home. | Redacció - ACN

  Un home de 45 anys i veí 
d'Arenys de Mar va ingressar a 
presó el passat 12 d'abril acusat 
d'un delicte contra la salut pública 
després que els Mossos d'Esqua-
dra i la Policia Local trobessin 4,5 
quilos de cocaïna en dues bosses 
esportives de la seva propietat. La 
policia també va detenir la seva 
parella, una dona de 37 anys, a 
qui el jutge va deixar en llibertat 
amb càrrecs. La descoberta es va 
poder fer perquè l'arrestat va pre-
sentar una denúncia sobre un grup 
d'homes que hauria intentat robar 
a casa seva. Quan els agents van 
anar al seu domicili van localitzar 
la droga, de gran puresa i valorada 
en 275.000 euros, en un pati interi-
or de la fi nca on l'hauria llençada 
en veure els assaltants.

Els fets es van produir el 9 d'abril, 
al voltant de les 18.30 hores, quan 
la Policia Local d’Arenys de Mar 
va rebre diverses trucades alertant 
que un home demanava ajuda des 
de la balconada del seu habitatge. 

Diverses dotacions policials van 
contactar amb la suposada víctima, 

La policia van trobar la droga després que l'arrestat 
presentés una denúncia per robatori

A presó un home per tràfic de 
cocaïna a Arenys de Mar

 Els passats dies 22, 23 i 24 de 
març va tenir lloc l'Exporecerca 
Jove, una fi ra de recerca interna-
cional que va néixer l'any 2000 
en la que hi participen joves de 
secundària i batxillerat presentant 
els seus projectes d'investigació. 
Enguany un total de 9 alumnes 
de l'Institut Vilatzara, de Vilassar 
de Mar, van presentar 6 treballs 
diferents, dos dels quals han estat 
premiats en diferents categories. 

Per una banda, 'La resistèn-
cia bacteriana. Què podem 
fer per combatre-la?' de Júlia 
Campuzano va rebre el Premi 
del Parc Científi c de Barcelona i 
el Premi Ciència en Societat. Per 
altra banda, Laia Gabarró es va en-
dur el Premi de la Societat Catalana 
de Tecnologia amb el seu treball 
'SLAM: Implementació del SLAM 
en un robot'.

Els 9 alumnes que van presen-
tar els seus treballs són Helena 
Yuste, Elena Riera, Carla Gil, 
Irene Giménez, Laia Gabarró, Pol 
Rodríguez, Júlia Campuzano, Oriol 
Berlinches i Arnau Boix. Al certa-
men s'hi poden presentar treballs 
de recerca de tots els àmbits, no 
només de caire científi c. Durant 
els tres dies que dura la mostra, 
els treballs són avaluats per un 
jurat independent.

Júlia Campuzano i Laia 
Gabarró, reconegudes

Dos premis de 
l'Exporecerca Jove 
per al Vilatzara

La droga, el material i els diners decomissats

Les guanyadores  Cedida 

 ACN 
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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

8438

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

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). 
Pis d’obra nova a ple centre de Mataró. 
Consta de 3 dorm., 2 banys, cuina ind. 

Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor i 
opció a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

Peramàs (Ref. 252889). Peramàs. Primer pis 
de 70m2 sense ascensor ext. pis actualitzat 

per entrar a viure, 2 dorm. (abans 3), un 
menjador d’uns 25m2, terres de ceràmica, 

aluminis i al costat de tots els serveis.

90.000€

CIRERA (Ref. 235194) Planta baixa 
independent amb pati i terrassa. 100m2, 
menjador de 22m2, 3 habitacions, cuina 

ind, bany complet amb plat de dutxa i 
petit traster. Situat en avinguda principal.

149.000€

PER ENTRAR A VIURE. (Ref. 253702). 1r pis sense 
ascensor, consta de 3 hab., 2 dobles, ext. les 3, men-
jador de 15m, cuina ind., fi nestres d´alumini un bany 

complet amb plat de dutxa, fi nca molt tranquil·la i 
vistes a la muntanya i fàcil accés a tots els serveis.
95.000€ REBAIXAT 4.000€

*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.252456) Àtic cantoner 
seminou de 90m2, reformat, consta de 3 
hab., balcó a carrer, cuina independent, 

saló menjador i dos banys complets. Pos-
sibilitat de Pàrquing en la mateixa fi nca

269.990€

ELS MOLINS (Ref. 251250) Pis de 73m2 
amb garatge a la planta baixa de 74m2, 

menjador de 22m2, 2 habitacions dobles, 
bany i cuina ind. Local amb espai per 2 

vehicles i estudi.
195.000€

FINCA AMB ASCENSOR. (Ref. 254908). Amb 
molta llum, 3r pis de 4 dorm. molt llumino-

sos (2 dobles), cuina offi ce ind., bany complet, 
saló-menjador de 20m2, i safareig amb tanca-

ment d’alumini. A prop de tots els serveis.

128.000€

T

T

T

T

T T

T

T
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És un jove escriptor que ha publicat 4 llibres en els últims 8 mesos

Francesc Marzo,
trencant les formes

Laia Mulà

 Descriure a tall d'introducció a en Francesc Marzo 
no és una tasca senzilla: amb només 29 anys és 
escriptor, poeta i músic. Fa quatre anys va ser di-
agnosticat amb la Síndrome d'Asperger, un dels 
trastorns de l'espectre Autista i, actualment, estudia 
Matemàtiques, Física, Química, Filosofia i Música. 
Es declara amant de tots els gèneres literaris i és un 
gran lector d'assajos i poesia. Ha estat gràcies a l'es-
criptura i la música que en els darrers temps ha pogut 
sortir d'una època "de desbordament interior" i d'un 
seguit "d'estats mentals desequilibrats", confessa.

En Francesc és un jove nascut l'any 1988 el qual, 
en els últims 8 mesos, ha publicat un total de qua-
tre llibres. Els dos primers, La Fuga i Equilibrio, són 
aforismes poètics, mentre que el tercer és un llibre 
de poesia titulat Oxímoron. Per últim, el desembre 
del 2017 va publicar La lógica del delirio, un llibre 
compost per una cinquantena de "breus textos re-
flexius densos i amb un rerefons poètic", descriu 
Marzo. Amb els seus llibres es proposa anar més 
enllà de les estructures empíriques i descobrir nous 
espais enigmàtics. En definitiva, el seu objectiu és 
"anar a buscar l'essència de les coses que no podem 
veure ni tocar", confessa.

A més d'aquestes publicacions que ja han vist la 
llum, Marzo s'ha proposat publicar pròximament 
una obra de teatre, un assaig literari i filosòfic, una 
novel·la i un llibre de cartes. Amb totes les seves 

obres es proposa "trencar les formes, buscar-ne de 
noves i crear un nou llenguatge", relata.

El camí fins al diagnòstic de la Síndrome d'Asperger 
no va ser fàcil, relata Marzo. De fet, durant la major 
part de la seva vida va ser una incògnita però la de-
tecció li ha servit per entendre moltes coses, afirma. 

Ser la música

A més d'escriptor, Marzo és músic. Per a ell, fer 
música "no és només tocar, sinó que és una ma-
nera d'expressar-se, de crear matisos i moviment" 
i, en el fons, és entregar-se al que fa amb tots 
els sentits. Igual que quan escriu, relata que no 
fa música, sinó que és la música perquè la viu 
des de dins i amb intensitat. "Mesclar-te i ser el 
llenguatge marca la diferència", assegura Marzo 
amb convenciment.

ApuntS

Defineix-te: inclassificable

un llibre: 'Així parla Zaratustra' i 'El origen de la 
tragedia', de Friedrich Nietzsche

una pel·licula: el hombre que sabía demasiado

un somni: la vida mateixa és el propi somni

un repte: trencar el llenguatge

un viatge: el ser

un referent: Paul Celan i Serguéi Rajmáninov

Daniel Ferrer

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

PLANTA BAJA EN PERFECTO ESTADO: 
3 hab. 2 dobles, balcón a zona comunitaria, 
baño con ducha, carpinteria exterior alumi_
nio, suelos gres.

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: Exterior muy luminoso, suelo 
parquet, cocina cerezo y galería, 3 hab., 
baño con ducha, calefacción. Opción PK

PISO CON  PARKING INCLUÍDO: 4 hab. 
(1 tipo suite), cocina office, salón de 30m2 
con balcón exterior tipo terracita, con ca-
lefacción y ascensor.

PRIMER PISO TOTAMENTE REFORMADO: 
Tiene A.A. con bomba de calor, con persianas 
eléctricas, un baño completo,  3 habitaciones 
(2 dobles), balcón exterior.

GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE 
REFORMADO Y AMUEBLADO:Entrar a 
vivir, 3 hab. + vestidor, cocina office, galería, 
salón, balcón exterior. 1/2 altura sin ascensor.

EXCELENTE ÁTICO DÚPLEX CON TERRA_
ZA DE 50M2 Y TRASTERO: Reformado, ins-
tal. agua y luz nuevas, 3 hab. + estudio,  con 
2 baños, cocina off. 20m2, A.A., calefacción.

Ref. 4500 
Z. CERDANYOLA:

117.000€

Ref. 2500 
Z. PERAMÀS:

164.000€

Ref. 6216 
Z.VISTA ALEGRE:

249.000€

Ref. 2502
Z. PERAMÀS:

151.000€

Ref. 4175 
CERDANYOLA ALTA:

127.000€

Ref. 4497 
Z. ROCABLANCA:

250.000€

T

Tiene 4 hab. (3 dobles), baño completo y aseo 
con ducha, cocina office y galería, trastero en 
terrado comunitario. Muy bien conservado.

PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: 
De las mejores zonas de la ciudad, comuni-
dad reducida, ascensor, 4 hab. (2 dobles, 2 
baños, cocina off y galeria, balcón exterior.

Ref. 1424 
Z. CENTRO:

245.000€

T

TT

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

159.000€

T EN EXCLUSIVA PARA 
NUESTROS CLIENTES!
PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES.

EXCELENTE ÁTICO DÚPLEX CON TERRA_EXCELENTE ÁTICO DÚPLEX CON TERRA_Ref. 4497 T

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2500 PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: PISO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO: Ref. 1424 T

PISO CON  PARKING INCLUÍDO: 4 hab. Ref. 6216 TTTTT

PRIMER PISO TOTAMENTE REFORMADO:

TT

T

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)

120.000 €MATARÓ - Molins

75m², 3 dorm., bany, cuina office. Calefacció, porta blindada, 
terrassa i traster, parquet, acabats blancs i de fusta!! T151318

PIS MOLT BEN APROFITAT EN BARRI MOLT TRANQUIL!

262.500 €MATARÓ - Centre

84 m², a pocs mets platja; 3 habit., 2 banys, 1 lavabo i cuina off., Tssa 200 
m². Pàrqu. amb traster, xemeneia, ascensor, inclou mobles!!!  T151257

PRECIÓS PIS EN PLE CENTRE DE MATARO!

90m², 4 habit., 1 bany, cuina office,  galeria, saló i tssa. Moblat! 
Ben comunicat. Gres, portes fusta, tanc. d’alumini!!  T 151374

PIS COMPLETAMENT REFORMAT A CIRERA!

137.865 €MATARÓ - Cirera

201.495 €MATARÓ - Centre

Pis 70m², 2 habit, bany, lavabo, saló-menj., cuina, balcó, aa/cc, Calef., terres 
gres. Portes fusta. Tanc. alumini. Ascensor. Zona tranquil·la!!!  T151088

PIS AMB MOLTA LLUM A LA ZONA DE L’HAVANA!

180m², parcel 1600m². vestíbul, menjador, sala estar amb llar de foc, 3 
habit., 3 banys, cuina, saló, llar de foc, jardí 500m2.Vistes!!  T250277

FANTÀSTICA TORRE AMB GRAN JARDÍ I VISTES!

349.000 €MATARÓ - Can Bruguera

Ben comunicat. Gres, portes fusta, tanc. d’alumini!!  T 151374T 151374T
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93 757 83 83

info@fi nquescastella.com
www.fi nquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.

865 €MATARÓ - Centre

130m², 4 hab, 2 banys compl. cuina office, galeria, saló-menj., 2 balcons, 
calefacció, portes fusta, tanc. alumini, etc... Inclou mobles!!! T 110224

GRAN PIS AMB MOLTA LLUM AL CENTRE!

MATARÓ - Mata Rocafonda 1.800 €

3 banys, recepció i 3 despatxos 2 tsses 130m2 i 40m2 2 mun-
tacàrregues, oficines, terratzo i sistema anti-incendis!  T 701466

GRAN NAU INDUSTRIAL DE 360M2  AMB MOLTA LLUM

1.900 €ARGENTONA - Les Ginesteres

5 habit., 2 banys + 1 servei,  cuina office, 2 salons, llar de foc, calef. ga-
ratge, estudí, jardí, barbacoa, porxo exterior, piscina, etc !!!  T 202769

PRECIOSA TORRE TOTA MOBLADA EN PARCEL·LA DE 880M2!

80m², 3 habit, 2 banys, cuina equip., saló-menjador, balcó-tssa, calefacc., 
parquet, alumini, pàrquing, etc ... Zona comunitària!!! T 110434

PIS TOT MOBLAT A LA ZONA DEL PARC CENTRAL!

965 €MATARÓ - Parc Central

88m2 , carrer molt transitat. Instal. llum i aigua, petit lavabo Ideal botiga 
roba, empresa subministraments, supermercat etc!! T 302982

LOCAL CANTONER MOLT LLUMINÓS!

700 €MATARÓ - Centre

calefacció, portes fusta, tanc. alumini, etc... Inclou mobles!!! T 110224T 110224T
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mo!
Del 24 d brL O � DO � 6 dH � P DL g

Perquè t’esti !

Emport t aquesta motxilla de
regal per una compra superior
a 50€ fins a exhaurir existències .

LAGER

P L AÇA D E  CAN NOLL A ,  1.  V I L AS SAR  D E  DA LT  ·  T .  937  537  184




