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La Setmana Santa és una celebració al carrer que 
uns se senten pròpia i a altres els hi és aliena i que 
serveix per simplifi car l'equació d'aquestes dues 
ciutats que conviuen al mateix municipi. Però, què 
en traiem de ressaltar-ho? I encara més: què fem per 
evitar aquest divorci social?

Personalment em fa feredat la sensació que estem 
coent la ciutat a velocitats diferents i que tant ens fa. 
Que acceptem i tractem amb vocació diferenciadora 
els veïns depenent d'on visquin. Que ens congra-
tulem d'aquells esdeveniments que són comuns i 
els excepcionalitzem, en lloc de vetllar perquè des 
d'una perspectiva pública aquests vectors d'unió 
siguin la norma, i no l'excepció.

Per Setmana Santa, que cadascú faci el que li pla-
gui i la visqui com determini. Però quan pensem 
Mataró, per favor, fem-ho en perspectiva global i 
sobretot plural. El discurs de la diferència ens em-
pobreix com a ciutat.

Opinió: Cugat Comas

 Així com l'adveniment de la Setmana Santa –les 
vacances escolars, els dies festius, la mona– ens igua-
la a tots els mataronins, la manera de celebrar-la és 
una de les ocasions més propícies per incidir en la 
diferència entre les dues dinàmiques en què se se-
para Mataró. En Joan Salicrú té la teoria encertada 
del "Partit de la Setmana Santa" i no és casual, sinó 
del tot simptomàtic, que aprofi ti aquesta celebració 
per denominar el Mataró coronari, diferenciant-lo 
de l'ecosistema central Centre-Eixample-Havana.

Anualment, xifres a la mà, la Setmana Santa és 
una celebració popular que ha guanyat en múscul, 
assistència i coordinació. Que ha sabut establir un 
relat homologable, tot i alguna reticència que par-
teix d'entitats potents i arrelades i que estableix una 
important xarxa de relacions a propòsit de la pròpia 
celebració. I això ha passat en temps de secularitza-
ció, esglésies buides i feligresos envellits. 

El discurs de la diferència

L’ENQUESTA

Estàs d'acord amb la 
permissivitat de la grua a 
Cerdanyola?

68,7% No.
22,9% Sí.
8,4% Ns/nc.

EL BÀSQUET LOCAL

LA PREGUNTA

Quants diners et gastes 
en fer la mona de Pasqua?

SANTA FLORENTINA

Era tanta l'expectació a l'Eusebi Millan pel derbi de bàsquet que part 
del públic va seguir el partit des de la mateixa pista.

APLAUDIT: Els derbis entre 
Esportiva i Boet s'estan conver-
tint en un gran espectacle que fa 
millor l'esport local. 

CASTIGAT: El prestigiós Festival 
necessitarà que algun altre poble 
l'organitzi després que Caldes n'ha-
gi hagut de prescindir.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Anna Aluart 

Davant de tot
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 Foto antiga Les portades

 El Velòdrom havia acollit grans 
cites de l'esport català i s'omplia de 
gom a gom per seguir de prop les 
curses. Curses com les de la foto-
grafi a cedida per Conxita Gimeno i 
en què es pot veure un grup d'ho-
mes celebrant un triomf. Segons 
Gimeno, "es tracta de la victòria 
dels germans Timoner, que por-
ten amb ells la bicicleta i la copa". 

La foto també retrata "el se-
nyor Puigderajols, qui porta vestit 

Grans curses

i corbata", així com un grup de 
mallorquins. 

Corredors internacionals
Imatges com aquesta es podien 
veure sovint, ja que el Velòdrom va 
acollir, durant molts anys, "curses 
de ciclisme trasfondo i de perse-
cució", molt típiques i populars 
aleshores. "A Mataró hi havien 
vingut, fi ns i tot, corredors inter-
nacionals i s'hi celebraven impor-
tants competicions". 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Conxita Gimeno

Foto antiga 1715.indd   1 16/3/16   16:53
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Correus celebra els 300 anys d'història
A més a més de la celebració del tricentenari a la ciutat de Mataró, una oficina 
d'autogestió i un mata-segells turístic s'incorporen a la ciutat

Societat: Marta Gómez

   L’entitat de Correus aquest 2016 
celebra els seus 300 anys d’histò-
ria. Entre els actes de celebració 
a tot Catalunya, s’ha decidit or-
ganitzar una exposició a la ciutat 
de Mataró per la gran quantitat 
de documentació i objectes de 
diferents èpoques que es van tro-
bar amb el trasllat de l’ofi cina del 
Carrer Lepanto al Camí Ral. 

Per aquest motiu s’ha organitzat 
una exposició que s’ha inaugurat 
aquesta setmana a la Biblioteca 
Antoni Comas. Aquesta exposició, 
que s’allargarà fi ns al 31 de març, 
fa un repàs a la història del correu 
a Mataró, sobretot amb el singular 
canvi de transport del correu de les 
diligències al ferrocarril i el correu 
marítim en moments puntuals. A 
més a més, la ciutat va instal·lar 
la primera caseta postal, símbol 
importantíssim per a la difusió de 
tot el correu a la Mataró i rodalia. 

Tota aquesta documentació 
ha estat analitzada per Francesc 
Rogés, membre de Llibre Viu i gran 
apassionat del correu postal. Rogés 
ha aconseguit relacionar més de 
2.000 noms de persones mataro-
nines que  hi consten.  

Oficina d’autogestió
L’ofi cina central de Correus de 
Mataró sembla que s’acabarà es-
tablint al Camí Ral on se situa ara. 
Lluny de la intenció de retornar al 
Carrer Lepanto, des de Correus 
Catalunya s’ha decidit canviar 
l’ofi cina per dins i renovar-ne el 
concepte. Les obres de transfor-
mació estan previstes que acabin 
abans de l’estiu i pretenen crear 
una ofi cina d’autogestió, una bo-

tiga del correu, on es puguin en-
viar tot tipus de paquets i cartes 
a qualsevol hora i qualsevol dia 
de l’any. Per tant, una botiga on a 
més a més del tracte personalitzat 
es podran fer gestions cada dia de 
l’any les 24 hores del dia. “Aquesta 
renovació és una aposta molt im-
portant per a la ciutat”, assegu-
ra el director de l’ofi cina, Quim 
Montmany. Aquest tipus d’ofi cines 

s’estan creant aquest 2016 i només 
s’implantaran en algunes ofi cines 
de tot l’estat espanyol. 

Mata-segells turístic
Algunes de les ofi cines de Correus 
de Catalunya ja tenen, des del se-
tembre un mata-segells turístic. 
Aquests mata-segells pretenen 
promoure la població amb els ele-
ments més característics d’aques-
ta. I que els viatgers s’emportin un 
record més en les seves postals i 
cartes del lloc que han visitat. De 
fet, el mes de setembre es va im-
plantar a les capitals de província 
i des d’aquest mes de gener una 
trentena de poblacions també s’hi 
van sumar. Es tracta d’una insíg-
nia molt representativa de cada 
població. A la ciutat de Mataró 
“es va pensar en el fet d’haver es-
tat la població en la qual va sortir 
el primer ferrocarril peninsular el 
1848”, explica el cap de comunica-
ció de Correus a Catalunya, Vicenç 
Ibáñez. El primer ferrocarril també 
va ser un avenç pel que fa al cor-
reu “el món del correu i el món 
del tren tenen una història molt 
vinculada i per això hem buscat 
una reproducció de la primera lo-
comotora i el primer vagó”. 

300

Els 300 anys de l'entitat 
es relaten, també, 
per la quantitat 
d'informació trobada a 
l'oficina de Mataró

Anna Aluart 

CiutatCiutat núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Anna Aluart 

La Volta surt de Mataró per tercer cop
La segona etapa de la tercera prova per etapes més veterana del calendari torna a 
escollir el Parc Central i el Camí de la Geganta com a punt iniciàtic

Esports: Redacció 

  Després de la gran acollida del 
2014 i d'una notable assistència de 
públic el 2015 en un matí plujós 
i molt incòmode, la Volta Ciclista 

a Catalunya tornarà a sortir de 
Mataró dimarts que ve, dia 22. 
El Camí de la Geganta i el Parc 
Central tornaran a acollir l'ampli 
desplegament de busos d'equips, 
control de signatures i línia de 

sortida en una edició que, en pe-
ríode de vacances escolars, podria 
ser l'edició amb més ambient a la 
sortida de l'etapa. Si no n'hi ha-
gués prou amb l'acreditada bona 
rebuda que Mataró destina a la 
prova, la llista de corredors que 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat.indd   2 16/3/16   18:36



A la segona etapa (Mataró-Olot, 178,700 km), la “Volta” farà a 
Mataró una sortida neutralitzada a les 12.30 h des del Camí de 
la Geganta, passant per la plaça d’Espanya, ronda d’Alfons X El 
Savi, plaça de Puerto Rico, ronda de Miguel de Cervantes, avin-
guda del Maresme i N-II en direcció Sant Andreu de Llavaneres. 
A les 12.40 h tindrà lloc la sortida real llençada, i a les 12.53 h els 
corredors tornaran a entrar al municipi per la carretera de Mata, 
i seguiran per la ronda d’Alfons X El Savi, plaça d’Espanya, Camí 
de la Geganta, plaça de Granollers, avinguda de Josep Puig i 
Cadafalch i carretera d’Argentona, per continuar el recorregut 
previst de l’etapa. Prèviament a la sortida, a partir de les 11.35 
h, el parc Central acollirà el control de signatures dels diferents 
participants en la cursa.

Els detalls de l'etapa

Anna Aluart 

seran a la nostra ciutat dimarts 
que ve reuneix la pràctica totali-
tat de primeres espases del pilot 
internacional. D'entre els ciclis-
tes més destacats en les proves 

per etapes sols hi falten Nibali, 
Valverde i –a última hora– Landa. 
Sí que hi seran tots els ciclistes 
que disputaran, sobretot, el Tour 
de França al juliol encapçalats per 
Chris Froome, Nairo Quintana i 
Alberto Contador i amb el vigent 
campió de la Volta Richie Porte, 
l'ídol de l'afi ció Joaquim 'Purito' 
Rodríguez o Tom Dumoulin com 
altres noms a destacar.

Màxima expectació
La d'aquest 2016 és la 96a edició 
de la Volta Ciclista a Catalunya i 
tindrà lloc del 21 al 27 de març 
La competició catalana és una 
de les més antigues del món –
sols superada en anys per Tour i 

La Volta compta amb la 
participació de 24 equips 
amb un total de 192 
corredors

Giro– o està organitzada per Volta 
Ciclista a Catalunya Associació 
Esportiva. Forma part del calendari 
UCI World Tour i té una audiència 

a nivell mundial considerable, a 
més de ser la prova de referència 
d'aquest mes ciclista, a banda de 
les clàssiques.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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L'australià és el vigent campió 
de la Volta i ha canviat d'equip, 
anant al BMC, per sentir-se 
encara més líder. Defensarà el 
tron davant dels excompanys.

Porte

12 noms a seguir: els millors del pilot

El doble campió anglès del 
Tour és el ciclista més temut i 
potent del món i lidera l'equip 
més complet. No té la Volta, 
encara, al seu palmarès.

Froome

L'italià, vigent campió de la 
Vuelta, liderarà un Astanà que 
enguany l'hi ha programat el 
Tour. Jove, descarat i apassio-
nat amunt, com tot bon italià.

Aru

Ha insinuat la seva retirada a 
final de temporada, fet que 
redobla l'atenció pels seus 
resultats. Va ser desposseït 
per dopatge de la Volta 2011.

Contador

El campió la setmana passada 
de la París-Niça ha de ser con-
siderat favorit, tot i compartir 
equip amb Froome. És com-
pletíssim en tots els terrenys.

Thomas

El líder colombià del Movistar, 
dos cops segon al Tour, neces-
sita fer-se fort al costat dels 
millors per afiançar-se de cara 
a la gran cita del juliol.

Quintana

Ciutat
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És, probablement, el millor 
ciclista francès dels darrers 
anys i s'ha guanyat a pols que 
se'l consideri com un primera 
classe del ciclisme mundial.

Pinot

El 'Purito' sempre ha tingut la 
Volta com un dels seus grans 
objectius de la temporada. El 
del Katusha se l'ha endut dos 
cops i voldrà la tercera.

Rodríguez

El colombià és un exemple de 
jove que el públic ja coneix 
i agraeix el seu rodar sense 
complexos i a l'atac. Tot l'Orica 
treballarà per ell.

Chaves

Tothom espera d'ell que acabi 
d'explotar i esdevingui un ci-
clista capaç de guanyar quas-
levol prova per etapes. És bo 
pujant, rodant i contra-rellotge.

Dumoulin

El del Cannondale té com a 
objectiu aquest any oblidar 
el nefast 2015 que va fer. Té 
talent i tindrà ganes de tornar 
a brillar a la Volta.

Urán

L'americà va ser un dels mi-
llors del pilot durant la primera 
meitat de 2015 i vol tornar a 
ser una referència obligada. 
Si està en forma és temible.

Van Garderen

núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Els "supers" col·laboraran

Arxivat el cas contra Mora i Baron, entre altres

 AA 

Anna Aluart 

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE

formal dels imputats. L'Audiència 
considera que la FMC és un ens 
privat, tot i rebre la majoria de fons 
d'arques públiques, i per tant no 
es pot acusar els seus membres 
de malversació de fons públics, 
com feia la Fiscalia Anticorrupció.

Mora i Baron, dins el cas
El jutjat de Sabadell que investiga 
el cas Mercuri havia obert una peça 
separada per aquests cobraments 
i havia denegat l'arxivament de la 
causa contra alcaldes d'arreu de 
Catalunya, entre els quals hi ha-
via els alcaldes Joan Antoni Baron 
(PSC) i Joan Mora (CiU), a més a 
més de noms coneguts de la po-
lítica local com Fèlix Ballesteros, 
de Tarragona, Lluís Tejedor, del 
Prat de Llobregat, Anna Pagans 
o Manuel Bustos. | Redacció - ACN

 El Tribunal Suprem ha confi r-
mat l'arxivament defi nitiu del cas 
de les suposades dietes i sobre-
sous irregulars cobrats per 40 al-
caldes i regidors com a membres 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC). L'Audiència de 
Barcelona va decretar el sobreseï-
ment lliure fa un any en considerar 
que es tracta d'un ens privat i no 
es pot aplicar el delicte de mal-
versació de fons públics, però la 
Fiscalia Anticorrupció va recórrer 
la decisió. 

Ara el Suprem considera que la 
decisió de l'Audiència no es podia 
recórrer al Suprem perquè el tri-
bunal barceloní només va resoldre 
un recurs contra interlocutòries 
d'imputació del jutjat de Sabadell, 
sense que aquest hagués fet prèvi-
ament cap escrit de processament 

El Tribunal Suprem tanca definitivament l'afer pel qual 
s'havia investigat Joan Antoni Baron i Joan Mora

Confirmen l'arxivament del cas 
dels suposats sobresous a la FMC

 A Catalunya es llencen cada 
any 260.000 tones de menjar en 
bon estat, és a dir, que cada cata-
là i catalana malbarata 35 quilos 
d’aliments que es poden aprofi -
tar, dada que equival a llençar el 
menjar consumit durant 25 dies 
o que pot alimentar a més de mig 
milió de persones. Partint d’aques-
ta premissa el Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Mataró es va fer 
seva per unanimitat la proposta de 
resolució de la CUP per al reapro-
fi tament dels excedents d’aliments 
de menjadors escolars, supermer-
cats i restaurants. 

Mataró tindrà un programa 
d’aprofi tament d’excedents ali-
mentaris a partir de la donació 
d’aliments prèviament cuinats a 
persones afectades de pobresa 
energètica i col·lectius que estan 
en situació de vulnerabilitat. | Red

Supermercats, escoles i 
restaurants els donaran

Conjura per 
reaprofitar els 
excedents de menjar

CiutatCiutat núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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200 persones clamen pel sociosanitari
La concentració a la Plaça de França convocada per la Coordinadora, del tot pacífica, 
no tenia autorització per part del Departament d’Interior

Societat: Marta Gómez

  Més de dues-centes persones 
van arribar a aplegar-se a la cal-
çada de la Plaça de França dis-
sabte passat, dia 12, a la tarda. 
La concentració, en defensa de 
mantenir l’Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena, arribava des-
prés d’una setmana molt agitada. 
De fet, la concentració no esta-
va autoritzada pel Departament 
d’Interior de la Generalitat que ja 
havia demanat canviar-la de lloc 
per mantenir i garantir el pas cap 
a l’Hospital de Mataró de qual-
sevol emergència. La bona en-
tesa entre els organitzadors de 
la concentració i la policia, tant 
Mossos d’Esquadra com Policia 
Local, va permetre el transcurs 
sense incidents i del tot pacífi ca 
de la concentració. Els organit-
zadors ja s’havien compromès a 
fer passar qualsevol emergència i 
ambulància cap a l’Hospital.

Puntualment a les sis de la tar-
da, amb els carrers propers tallats, 
així com l’entrada oest de l’auto-
pista C-32 i un gran desplegament 
policial: 8 dotacions dels Mossos 
d’Esquadra i diferents agents de 
la Policia Local, va iniciar-se la 

mobilització. Una pancarta sota 
el lema “Defensem el sociosani-
tari, l’Hospital de Sant Jaume no 
es toca” i un tractor amb remolc 
tallava la Plaça de França plena 
de gent de totes les edats, fi ns i 
tot pares amb cotxets. Una imat-
ge poc habitual d’un dissabte a 
la tarda precisament en aques-
ta cruïlla. Entre els assistents 
hi havia representants polítics 
d’ICV, VoleMataró, la CUP, ERC-

Moviment d’Esquerres i la JERC, 
els dos sindicats majoritaris CCOO 
i UGT i membres de diferents en-
titats de la Marea Blanca. La con-
centració va incloure la lectura del 
manifest per part de la doctora 
Maria Josep Castany d'Arenys de 
Mar i va durar exactament una 
hora, el que havien acordat tant 
manifestants com policia.

Reclamació
Des de la Coordinadora en Defensa 
de la Sanitat Pública se segueix 
reclamant fets que demostrin la 
voluntat de l’administració per 
mantenir l’Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena. Un dels mem-
bres de la coordinadora, Jesús 
Zapatero, explicava dissabte que 
“malgrat les mobilitzacions que 
s’havien fet fi ns ara, no s’ha revertit 
la situació inicial i que la moratò-
ria que ens van anunciar fa uns 
dies no s’ha convertit en fets”. La 
Coordinadora desitjava el màxim 
de consens possible pel “rebuig del 
projecte del Pla Director de reorde-
nació de recursos del CatSalut però 
a vegades és possible i a vegades 
no”, lamentava Zapatero que creu 
que en els darrers dies abans de 
la concentració “hi ha hagut cer-
tes maniobres de confusió” per 
desarticular la concentració. Des 
de la Coordinadora asseguren que 
les mobilitzacions no s'aturaran 
si no es troba una solució.

La Federació d’Associació de 
Veïns de Mataró (FAVM) divendres 
ja havia retirat la petició d’autorit-
zació de la concentració, fet que no 
va agradar gens a la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública. 

100

El mateix matí, prop de 
100 persones van parti-
cipar en l'assemblea de 
Marea Blanca, platafor-
ma d'entitats contra les 
retallades a nivell català

Anna Aluart 

CiutatCiutat núm. 1715 del 18 al 23 de març de 20165
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Presumeix del teu nou 
pàrquing a Mataró!

PLACES 
LIMITADES

 Afanya’t a reservar 
la teva!   

Informa-te’n a la Sala d’Atenció al Client 
del pàrquing o truca al  902 28 30 80

Venda de places als pàrquings 
Saba Can Xammar i La Riera

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000€ 
Propietat: 13.500 €
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 Afanya’t a reservar 
la teva!   

Informa-te’n a la Sala d’Atenció al Client 
del pàrquing o truca al  902 28 30 80

Venda de places als pàrquings 
Saba Can Xammar i La Riera

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000€ 
Propietat: 13.500 €
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Divendres

18 març

11è Cicle de Músiques 
Tranquil·les. 
23:00h // Sala Ap del 
Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) // Anticipada: 
15€. Taquilla: 18€.

L’exguitarrista i compositor 
d’Antònia Font és l’encarre-

gat de tancar el Cicle de Músiques 
Tranquil·les. Fidel a un imaginari 
poètic càlidament familiar, el nou 
disc de Joan Miquel Oliver propo-
sa un viatge per l'illa de la calma 
que, partint de la mar, ens porta 
cap a l’interior i arriba a la ciutat 
com a metàfora de la civilització. 
Patrons de samba i llunyans 
ecos de cúmbia, electrònica 
i rock, Teuleres tancades 
i Flors de cactus en deu 
cançons al marge de 
tota regla i convenció.

JOAN MIQUEL OLIVER,
ÚNIC I INCONFUSIBLE

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'La Passió segons Sant Mateu', 
de J.S. Bach
Divendres 18 març / 20:30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Amfi teatre: 17€. 
Platea: 20€. 
Orquestra Simfònica del Vallès, 
cor de cambra ARSinNOVA, Orfeó 
Manresà, Cor Ciutat de Mataró i la 
Coral Rodamón.

Concert de mantres budistes
Dissabte 19 març / 19:30h / 
El Casal de Llavaneres (Avda. 
Catalunya, 56. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Preu: 8€.
Concert a càrrec de Maria&Robin 
Mantres. Organitza: Som Essència.

TEATRE I DANSA //

La passió infantil
Dissabte 19 març / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada gratuïta amb donatius 
voluntaris.
Tradicional representació a càrrec 
de l'Associació de la Passió infantil 
de Mataró. Enguany, celebració 
del 30è aniversari de la 3a etapa.

Teatre: 'Sobre el fenòmen de 
les feines de merda'
Diumenge 20 març / 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 10€. 
Taquilla: 12€. 
Espectacle a càrrec de la 
Companyia La Calòrica.

Teatre: 'Neus'
Dimecres 23 març / 19:30h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Espectacle sobre la fi gura de Neus 
Català, deportada i supervivent 
dels camps d'extermini nazis. A 
càrrec de la Cia. La Immortal.

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 18 març / 18h: 
Tallers a la Biblio: "Abracadabra! 
Crea els teus jocs de màgia" (de 
7 a 10 anys).
Dimarts 22 març / 18h:
L'Hora del conte especial: "Contes 
contats i cantats" a càrrec d’Alícia 
Molina.

Guia cultural

’exguitarrista i compositor 
d’Antònia Font és l’encarre-

gat de tancar el Cicle de Músiques 
Tranquil·les. Fidel a un imaginari 
poètic càlidament familiar, el nou 
disc de Joan Miquel Oliver propo-
sa un viatge per l'illa de la calma 
que, partint de la mar, ens porta 
cap a l’interior i arriba a la ciutat 
com a metàfora de la civilització. 
Patrons de samba i llunyans 
ecos de cúmbia, electrònica 
i rock, Teuleres tancades 
i Flors de cactus en deu 
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Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 18 març / 17.30h:
El conte de la rotllana: "La Plis 
Plau i la Festa de la Primavera", 
de Pep Molist.
Dilluns 21 març / 17:30h:
Especial Setmana Santa "Els 
Armats de Mataró" (Visita dels 
Armats de Mataró i taller).
Dimarts 22 març / 17:30h:
Especial Setmana Santa: "Tocs, 
timbals i redobles del Armats".
Dimecres 23 març / 17:30h:
Art Time: "Easter Eggs". Per co-
nèixer l'art i l'anglès.

'La Tereseta juga a Sinera'
Divendres 18 març / 18:15h / 
Biblioteca Municipal d'Argentona 
(c. Gran 3-5. Argentona).
Espectacle familiar a càrrec de 
Núria Clemares.

Biblioteca Antoni Comas 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró). 
Dissabte 19 març / 11h:
Cinema Infantil en Català:  "L'hivern i 
la primavera al regne d'Escampeta".
Dimecres 23 març / 18h: 
L'hora del conte: 'Contes enso-
brats', a càrrec de Sílvia Barragán.

Gòspel per a nens i nenes
Dissabte 19 març / 16:30h / Parc 
Central de Mataró
10è aniversari Gospelsons: tallers 
de ball, ritmes, vestuari i xocolata-
da. Adreçat a nens/es de 6 a 11 anys.

'Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80'
Diumenge 20 març / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Pares i fi lls podreu passejar per les 
obres dels anys vuitanta a través 
de la visió de 28 artistes de renom.

'Fem un ambientador per al 
cotxe'
Diumenge 20 març / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1, Mataró)
Activitat familiar, taller i visita a 
l'exposició "Vestir l’automòbil".

'Les supertietes'
Diumenge 20 març / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 7€.
Espectacle infantil de la compa-
nyia Brif, Braf, Bruf. Recomanat a 
partir de 4 anys.

XERRADES I LLIBRES /

Talking About...
Divendres 18 març / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en anglès sobre el llibre 
" Miguel Street, de V. S. Naipul.

TEATRE /

'André i Dorine'
Diumenge 20 març / 18h / La Sala 
(Plaça Nova, s/n. Argentona) / 
Taquilla: 17€. Anticipada: 13€.   
Comèdia de la companyia basca 
Kulunka Teatro. Una singular pare-
lla d'ancians s'enfronten a l'Alzheimer.
Un viatge a través del record.

SETMANA SANTA /

'Audició Sacra de La Passió'
Dissabte 19 març / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 10€.
Amb la participació de Sala 

Cabanyes, Cor Arquitectura i 

Orquestra de la UPC.

núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016Guia cultural patrocinada per 
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TALLER /

'El color ens porta la llum: fa-
briquem plaques solars'
Dissabte 19 març / De 10 a 13h / 
Can Boet (C. de Francesc Layret, 
75 Mataró).   
Taller a càrrec de Laia Pallejà, de l'Insti-
tut Català d'Investigació Química. Dins 
el seminari "Llum, foscor i éssers vius".

LLIBRES /

'Vermut Dovlatov'
Dissabte 19 març / 12:30h / 
Dòria Llibres (c. Argentona, 
24. Mataró)
Presentació i lectura llibre 'La fi lial' 

de Sergei Dovlatov. Miquel Cabal 

(traductor), Ester Andorrà (editora).

participació dels quadres de ball 
de la Casa Cultural Al-Andalus. 18h, 
Pl. Santa Maria: Escenifi cació del 
Prendiment. 18:30h: processó del 
Prendiment. 20:30h,  des de l'Es-
glésia de Sant Joan Bosco: XXX 
Viacrucis de la Llàntia.
• Dimecres 23 març / 20:30h: 
XVIII Viacrucis de Cerdanyola (des 
de la Parròquia Maria Auxiliadora.
· Dijous Sant (24 de març): 19:15h, 
des de la Riera: Recollida de bande-
ra (la Riera, c. Nou i Pl. Santa Maria) 
i desfi lada dels Armats (des de Pl. 
Santa Maria fi ns la Pl. de l'Ajunta-
ment). 20:15h, Pl. de l'Ajuntament: 
Homenatge a la ciutat dels Armats 
de Mataró. 20h des de la Parròquia 
de Maria Auxiliadora: Processó de 
Dijous Sant. 20:30h De Sant Pau a 
Santa Maria: Coronació d'Espines. 
21:30h des de la Pl. Santa Maria: 
Processó nit de silenci. 
• Divendres Sant (25 març): 8h 
des de la Basílica de Santa Maria 
fi ns al Cementiri dels Caputxins: 
Viacrucis Interparroquial. 17:30h 
De Sant Pau a Santa Maria: 
Coronació d'Espines. 18h des 
del c. Prat de la Riba fi ns la Pl. 
Santa Maria: Recollida del Sant 
Crist. 18h des del Convent de les 
Caputxines, Sortida en Processó 
fi ns la Pl. Santa Maria. 19:30h des 
de Pl. Santa Maria fi ns Pl. Santa 
Anna: Processó General de Mataró. 
Patrimoni Cultural de la Ciutat.
• Dissabte Sant (26 de març): 
19h des de la Parròquia Mare de 
Déu de l’Esperança fi ns la Casa 
Germandat: Processó del Silenci.

• Diumenge de Resurrecció (27 
de març): 12:30h, Parròquia de 
Sant Simó i Sant Pau: Missa de 
Resurrecció.

IV Fira de Teràpies Naturàlia 
Dies 19 i 20 març / C.C.Calisay 
(Riera Pare Fita, 31. Arenys de Mar)
Exposició i activitats entorn de 
diferents teràpies naturals.

Serra la Vella
Diumenge 20 març / 13h / Plaça 
de la Peixateria (Mataró)
Tradicional tallada de la sisena pota 
de la Vella Quaresma.

"On bouquine!"
Divendres 18 març / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès: 
"L’étranger", d’Albert Camus.

'Let Catalonia Vote. El procés 
català vist des d'Europa'
Divendres 18 març / 19:30h / Saló 
de Pedra (c. Gran, 61. Argentona)
Presentació del llibre amb l'autor, 
l'eurodiputat Ramon Tremosa.

Vermut literari amb: Toni Sala
Dissabte 19 març / 12h / Tres 
Roques (Pl. del Canigó, 7 Mataró)
Toni Sala, escriptor i conductor de 
tertúlies literàries.

RUTES I VISITES //

Visita guiada: Miquel Biada, el 
primer ferrocarril
Diumenge 20 març / 11h / 
Ajuntament de Mataró

FESTES I FIRES //

Setmana Santa a Mataró
• Divendres 18 març / 19:30h: 
Processó de Maria al peu de la 
creu (des de la Pl. Santa Maria fi ns 
a Casa Germandat).
• Dissabte 19 març / 20:30h: 
Processó de la coronació d'espi-
nes (des de la Parròquia de Sant 
Pau fi ns a l'Ermita de Sant Simó).
• Diumenge 20 març: 12h, Parc 
de Cerdanyola: XXVIII Matinal de 
Saetes, amb l'actuació de can-
taors i cantaoras reconeguts i 
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EXPOSICIÓ //

'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
18 de març a les 19:30h.      
Retrospectiva de l'art català dels 
anys 80.

'Cels i terres'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. de Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 9 d'abril.
Obra recent de Carme Fageda, ar-
tista mataronina.

'Las mujeres alimentan el mundo'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de març (de 18 a 21h).
Exposició de l'ONG Entrepobles.

'300 anys de Correos a Mataró 
(1716-2016)'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró). Fins al 
31 de març.

Josep Font Heras
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Fins al 20 de març.
Exposició de dibuix del mataroní.

'La lluita per l’oportunitat de 
viure'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Fins al 8 
d'abril.
De l'Institut Català de les Dones.

' Vestir l'automòbil. Els tèxtils 
que es mouen amb tu'
Can Marfà (Mataró).
La importància del tèxtil en la in-
dústria de l’automoció.

'El temps dels almogàvers. La 
crònica de Ramon Muntaner'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró) / Fins al 3 
d'abril.

'Breu ressò'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 7 d'abril.
Exposició de l'artista Ana García.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 24 d'abril:
• 'Auto...': exposició retrospectiva 
d'Antoni Luis i Planas.
Fins al 10 d'abril:
• 'Sóc Anxaneta!': 50 anys de l'Es-
cola Anxaneta.  
Fins a l'1 de maig:
• 'Mostra d'exposicions a l'Ateneu 
en el fons d’art de la Fundació Iluro': 
recull d'obres entre 1999-2013.

'Constel·lacions familiars'
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 8 de maig. 
Treballs de: Sergi Botella, Lúa 
Coderch, Matías Costa, Paco 
Chanivet, Lola Lasurt, Ita Puig, Ryan 
Rivadeneyra i Katerina Sedá.

'El temps fet de pedra’
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 27 de març.
Exposició de Juana Molina.

47è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 20 d'abril.

El sexe a l'època romana
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17) / Fins al 22 de maig.
Museu d’Arqueologia de Catalunya.

infàmia
de Pere Riera

TREBALLS
MAGISTRALS

Joan-Anton Benach. LA VANGUARDIA

entrades
 lavillarroel.cat

Vine en grup!PATROCINA AMB EL SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Una producció de La Villarroel i Bitò Produccions

IMPRORROGABLE

i SENSE GIRA

direcció: tania brenlle

Emma Vilarasau      Jordi Boixaderas      Francesc Ferrer      Anna Moliner 
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ACTIVITATS //

'Prevenció de caigudes i acci-
dents a la llar i higiene postural' 
Dimecres 30 març / 17h /  Casal 
Municipal de gent gran de Santes-
Escorxador ( c. Floridablanca, 118. 
Mataró). Gratuït.
Xerrada a càrrec Noema Rivas, te-
rapeuta ocupacional del Consorci 
Sanitari del Maresme. Dins el 14è 
cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran. 

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions musicals: dimarts 
5 abril a les 17h, actuació del 
grup "Les matinades de Cirera". 
Diumenge 10 abril a les 17:30h, 
actuació del grup de compar-
sa Gaditana "Muriendo por ti". 
Dimarts 26 abril a les 17h, actuació 
del grup "Cau d'Art" del Casal del 

Parc. • Excursions: Dijous 14 abril 
a les 8h, sortida a Ripoll (Museu 
Etnogràfi c, esmorzar i dinar a La 
Gleva). Preu 43€. / Dimarts 10 de 
maig, sortida a Londres i rodalies 
de 6 dies. Preu 1090€ (tot inclòs). 
/ Del 21 al 25 de juny, revetlla de 
Sant Joan a Cambrils (hotel 4 es-
trelles). Preu: 255€. • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play 
Back. Grup de Teatre.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Març: • Del 19 a 24, Setmana Santa 
a Cantabria. • Dia 31, de compres 
a Andorra.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball, diumenges de 17 a 20h a la 
Sala del Casal l'Aliança. • “Juguem 
tots”, cada dimecres a les 16h. • 
Petanca, melé tots els diumenges. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: Cotlliure, dimecres 20 
d'abril. • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes, 20,30h. • Activitats: 
Tai-Txi (Dill i dimc matí). Mandales 
(Dimt tarda). Labors  i Patchwork 
(Dill tarda). Relaxació (Dimt i div 
tarda). Petanca (cada tarda). Melé 
de Petanca (dimt matí). Ping-pong 
i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dijous tarda).

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
• Català: divendres. Ball en línia: di-
lluns. Gimnàstica: dilluns i dimecres. 
Informàtica: de dill a dij. Patchwork: 
divendres. Petanca: de dill a div. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimarts tarda. Pilates 
i Ioga: dilluns i dimecres. Jocs de 
taula (billar, cartes i domino). 

www.totmataro.cat/gentgran
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1715 de18 al 23 de març de 2016
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Gastronomia

El sèsam

El sèsam és una llavor d’origen an-
tic, molt utilitzada en la cuina asià-
tica i de l’Orient Mitjà. Tot i la seva 
petita mida, les llavors de sèsam te-
nen un alt valor biològic. Més d’un 
50% del seu contingut són greixos, 
dels quals més d’un 80% del tipus 
insaturat, la qual cosa és positiva, 
atès que aquest típus de lípid de-
senvolupa un paper cabdal en la 
regulació del nivell de colesterol 

en la sang. D’entre els lípids del 
sèsam, també trobem lecitina, un 
element que facilita la dissolució 
dels greixos de manera que evita la 
sedimentació en les parets arterials.

El sèsam també conté proteïnes 
d’alt valor biològic, que es poten-
cia més quan el sèsam es presenta 
combinat amb cereals o llegums. 
Aquest és el cas de l’hummus típic 
de l'Orient Mitjà. Pel que fa a les 
vitamines, en destaca el complex 
B, tot i que també podem esmentar 
la vitamina E, un poderós antio-
xidant. El sèsam també conté vi-
tamina K i àcid fòlic. El calci és el 
principal mineral que es troba en 
el sèsam. També s’han de destacar 
quantitats importants de magnesi 

i de fòsfor, juntament amb potassi, 
ferro i iode. A més a més, el sèsam 
conté diverses substàncies antio-
xidants, que tenen com a missió 
retardar l’envelliment cel·lular.

Per últim, cal destacar del sèsam 
l’aportació de fibra, un tipus de 
carbohidrat que no aporta energia 
però que té una funció important 
com a protector de la flora i regu-
lador del trànsit intestinal. Tota 
aquesta varietat de nutrients fa 
que el sèsam pugui ser considerat 
un complement a la nostra cuina 
de gran importància, per les seves 
qualitats energètiques, mineralit-
zants, reconstituents...
TOT GRANOLLERS - AMIC

 

 EL TOT NOU 1715.indd   2 16/3/16   12:08



1P Pérez Peña 1645.pdf   1   14/10/14   11:44



La manifestació en defensa del sociosanitari, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Anna 
Aluart

Tot imatges.indd   1 15/3/16   19:16



EN 5 MINUTS
Et canviarà la cara

Els tens?

Què és                     ? 

Com funciona?

Quantes sessions necessito? 

Què es nota durant i després de la sessió?

És un sistema patentat revolucionari, que permet 
realitzar un impactant tractament facial mitjançant un 
mètode segur, ràpid i eficaç.  

La pistola CooLifting projecta sobre els teixits facials 
un potent flux de CO2 a molt baixa temperatura i alta 
pressió, combinat amb una elevada concentració 
d'actius nebulitzats.  

CooLifting, en una sola sessió de 5 minuts, li donarà a la 
teva pell l'aparença de fa 10 anys.
L'interval entre futures sessions serà aconsellat de 
manera personalitzada per l'especialista.

El procediment és indolor.
La pressió i temperatura amb la qual s'apliquen els 
actius estan tècnicament controlades i la seva percepció 
no suposa cap molèstia.
Després de la sessió no es requereix cap cura especial.

ABANS DESPRÉS

Novetat
a Mataró
DESCOBREIX

www.korrmataro.cat

Som al centre de Mataró
C. Melcior Palau 8, Baix 1a · Mataró
(al costat de la Plaça Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44

El sistema més 
espectacular i ràpid
per desafiar el temps

5 minuts per a 
treure’t 10 anys
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Zona de terrasses a l'estiu

Núria Calpe, regidora d'urbanisme de l'Ajuntament

 AA 

Anna Aluart 

Actualment en són exemples en 
marxa les promocions del carrer 
Pizarro, carrer Barcelona, carrer 
Colon, la plaça de l'Ajuntament, 
el carrer Sant Antoni o les naus 
del Rengle.

La rehabilitació
També tenen un pes important 
en la recuperació del sector els 
projectes de rehabilitació, especi-

alment d'habitat-
ges: "Ens trobem 
que potser no hi 
ha grans promo-
cions, però sí que 
es belluguen mol-
tes rehabilitaci-
ons", ha explicat 
la regidora res-

ponsable de la cartera d'Urbanis-
me, Núria Calpe. A més, hi ha altres 
grans projectes encara pendents 
d'aprovació, tant d'habitatges com 
comercials que podrien veure la 
llum en les pròximes setmanes. 
N'hi ha almenys dos força avan-
çats, tant al centre de Mataró com 
a la zona de Rocafonda. "Les dades 
dels serveis de llicències d'obres 
indiquen una evolució positiva", 
reitera Calpe.| Redacció - ACN

 El sector de la construcció 
està fent una "tímida revifada" 
a Mataró i en els dos últims anys 
s'ha duplicat el nombre d'obres 
comunicades –aquelles de peti-
ta envergadura que no requerei-
xen llicència– i llicències d'obres 
atorgades a la ciutat. El 2013 es 
van comunicar 732 obres i es van 
donar 153 llicències per part de 
l'Ajuntament, el que va suposar un 
total de 885 actua-
cions. El 2015, en 
canvi, es va tan-
car amb més de 
1.600 intervenci-
ons. Es van comu-
nicar 1.426 obres 
i es van donar 261 
llicències. 

"Important per la ciutat"
"No hem d'arribar a un estat com 
el que teníem els anys 2005, 2006 
o 2007, però hi ha una remunta-
da i la reactivació és important 
per a la ciutat", explica la regidora 
d'urbanisme, Núria Calpe. Hi ha 
promocions a Mataró que havien 
quedat aturades i que en els dar-
rers anys han sobreeixit, gràcies 
a la lleu recuperació del sector. 

Les dades de l'Ajuntament revelen que es va passar de 
885 actuacions el 2013 a 1.687 el 2015

La construcció mataronina 
revifa amb el doble d'obres

   El govern planteja elaborar al 
llarg d'aquest any una ordenança 
específi ca per a la regulació de les 
terrasses de bars i restaurants de 
la ciutat. Actualment no existeix 
cap norma expressament pensada 
per a aquests espais, que es regu-
len mitjançant altres normatives, 
com la que afecta bars i restaurants 
o la pròpia ordenança de civisme.

Equilibri entre terrasses i veïns
La regidoria d'Urbanisme, encar-
regada d'elaborar la normativa, vol 
buscar l'equilibri entre els nego-
cis que depenen de les terrasses 
i el descans dels veïns. Per a la 
redacció del nou marc normatiu 
es preveu comptar amb la par-
ticipació ciutadana i no es des-
carta que el règim sancionador 
s'apliqui de manera diferent en 
funció de la tipologia o ubicació 
dels establiments. 

Ara el consistori ha començat 
per demanar exemples d'altres ciu-
tats que els puguin inspirar. | Red

Buscaria l'equilibri entre 
els negocis i els veïns

Estudien una 
regulació específica 
per a terrasses i bars

2

Hi ha dos projectes 
pendents d'aprovació en 
les pròximes setmanes, 
al Centre i a Rocafonda

CiutatCiutat núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Dolors i Rams: comencen els dies forts
La Setmana Santa mataronina enceta els seus dies més frenètics d'actes, rituals 
i devoció amb tres processons en tres dies 

Setmana Santa: Cugat Comas

  La Verge de la Soledat, diumenge passat, va ser la 
primera imatge mataronina en sortir en processó 
com a preludi del que s'advé a partir d'avui mateix, 
divendres, Mare de Déu dels Dolors. A partir d'avui 
comença el corpus central de la programació, amb 
tres processons en tres dies, d'avui a diumenge, dia 
de Rams. La Verge dels Dolors sortirà aquest vespre de 

Santa Maria per anar fi ns a la casa de la germandat de 
Jesús Captiu en la processó de Maria al peu de la Creu.

Dissabte serà el torn de la Coronació d'Espines, 
que sortirà de Sant Pau per anar fi ns a l'ermita de 
Sant Simó i fi nalment diumenge hi haurà una de les 
cites remarcables del calendari amb la concorregu-
da processó del Prendiment pels carrers del Centre, 
amb l'escenifi cació prèvia i la pujada de les Escaletes.

Dimarts a Santa 
Maria es farà la 
vestició de la Mare 
de Déu dels Dolors

Tot cultura ob processons.indd   1 15/3/16   19:18
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Sons d'Època

“LES MEVES FACULTATS 
FÍSIQUES EM DEMANEN LA 
CANCEL·LACIÓ DELS MEUS 

PLANS DE FUTUR” . MANUSCRIT 
DE NIKOLAUS HARNONCOURT 

Desembre 2015.
El seu brusc allunyament de les 

sales de concert va neguitejar a tots 
els melòmans i premsa internaci-
onal. El passat dissabte 6 de Març 
2016 ens deixava el Mestre dels 
Mestres, a la seva casa d’Àustria. 
HARNONCOURT amb un enorme 
llistat d’èxits i guardons, ha estat el 
guia a seguir del Corrent Autèntic 
Musical dels anys Cinquanta. Tota 
la música que interpretava, sona-
va com un pur matís a la partitura 
original, amb els criteris propis de 
cada època. Amb la seva esposa 
Alice violinista, Harnoncourt l’any 
1953 fundà el Concentus Musicus 

1715

Wien. Una orquestra que reflectia 
tota la seva imatge i personalitat, 
acompanyant-lo fidelment en tot el 
seu recorregut musical, i projectant 
la seva inesgotable intuïció. La seva 
primera i inigualable proesa disco-
gràfica - amb la col·laboració de 
GUSTAV LEONHARDT- fou l’enre-
gistrament integral de les Cantates 
de J.S. BACH entre els anys 1971 i 
1989. Les contribucions a l’Art mu-
sical de l’excepcional director foren 
múltiples, entre les quals sobresor-
tia la clarividència, la capacitat, 
la virtut de convertir el silenci en 
la nota més sonora de la partitu-
ra... Els seus concerts sempre eren 
noves experiències, demostrant la 
seva originalitat i sensibilitat. Va 
concebre la Música com una li-
túrgia de vida i de mort. Les seves 
interpretacions implicaven color, 

dinàmica, energia, contrast, emo-
ció, so i silenci; expressivitat en el 
seu gest i profunditat en la mirada. 
El seu llegat i reflexions musicals, 
sincerament expressades, estan en 
la seva bibliografia. Un home, un 
ésser humà, un músic, un peda-
gog, un director, un musicòleg…. 
Senzillament una persona afable, 
que només amb la seva mirada ens 
transportava més enllà de la Música 
i de l’Art. GRÀCIES MESTRE!!!!
 MARIA TERESA JULIÀ
especialitzada en la recerca de la 

música antiga

Clavecinista i concertista

Nikolaus Harnoncourt  1929-2016
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la qual tenen més feina, a + Dolç 
també aprofi ten aquestes dates 
per deixar volar la imaginació. Són 
mestres de la xocolata i de forma 
totalment artesana processen la 
xocolata, importada de Bèlgica, la 
fonen i la treballen. A continuació, 
s’elaboren les peces, els ous, la 
base i les decoracions pertinents 
en forma de trencaclosques. 

   La patrulla canina, els Minions, 
la fi cció d’Star Wars o la princesa 
de Frozen són els personatges més 
populars per les mones d’enguany. 
Siguin aquestes fi gures esculpi-
des en xocolata o els tradicionals 
ous de Pasqua, a + Dolç treballen 
sense fre des de fa setmanes per 
tenir-ho tot a punt.  

Tot i ser l’època de l’any durant 

A + Dolç trobaràs la mona que busques, elaborada amb 
els millors ingredients del mercat

+ Dolç: 
el secret és a la xocolata

Personalització 
Per a ells és aquest el secret per 
aconseguir una mona, no només 
cridanera, sinó també exquisida. 
El tractament de la xocolata belga 
que realitza els fa diferents i els 
permet personalitzar al màxim les 
creacions que demanen els clients. 

 De tradició pastissera, a + Dolç 
segueixen apostant per la qualitat 
de la xocolata i la proximitat amb 
el client. 

Però no és només en dates lla-
mineres i assenyalades com Nadal 
o Pasqua que a + Dolç passen ho-
res a l’obrador per oferir-te el bo i 
millor dels seus productes. Durant 
la resta de l’any treballen perquè 
celebris els aniversaris d’amics i 
família i perquè cada diumenge 
puguis gaudir de les millors pos-
tres. Ho fan des de fa un any, quan 
van decidir tirar endavant aquest 
projecte, en el qual tot és elaborat 
amb productes naturals i les recep-
tes de sempre perquè degustis els 
dolços i et sentis com a casa teva.  

Ciutat
 
Mones núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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30 anys de la Comissió de Setmana Santa
L’entitat va néixer per recuperar l’esperit de les antigues processons i es congratula 
del "model plural i divers" de la celebració a Mataró

Setmana Santa: Marta Gómez

 Aquesta Setmana Santa es com-
pleixen 30 anys de la fundació de 
la Comissió de Setmana Santa a la 
ciutat. La Comissió, encarregada 
de recuperar l’esperit de les anti-
gues processons quatricentenàries 
de Mataró – i que així consten do-
cumentalment-, evoluciona con-
juntament amb noves generacions 
de persones i dóna un gran impuls 
a la recuperació d’aquesta tradició.

Tot i que hi ha antecedents del 
treball conjunt i coordinat que 
ja tenien les confraries, german-
dats i seccions a partir del 1949, 
no és fi ns al naixement d’aquesta 
Comissió que el seu treball es ma-
terialitza conjuntament i pel dia a 
dia dels actes de la Setmana Santa 
a la ciutat. De forma col·legiada i 
coordinada la Comissió vetlla pel 
paper que tenen totes les confra-
ries avui en dia i per poder orga-
nitzar i tirar endavant els més de 
47 actes que s’ofereixen durant els 
dies de Quaresma i durant el con-
junt de la Setmana Santa.

La Comissió actualment engloba 
a totes les confraries, germandats, 
congregació i els Armats de Mataró 
i amb el treball de tots els seus 

membres creuen que han acon-
seguit que “a Mataró existeixi una 
gran diversitat de formes de viure 
aquests costums i pràctiques reli-
gioses a l’espai públic, conformant 
un model plural i divers que es pot 
veure per exemple en la Processó 
General de Divendres Sant”.

Patrimoni Cultural de la ciutat
Precisament la Processó General 
de Divendres Sant està considera-

da Patrimoni Cultural de la Ciutat 
de Mataró des del 2013. És una 
de les més concorregudes de la 
Setmana Santa a la ciutat i, en part, 
també és per la seva qualitat. Els 
Armats de Mataró encapçalen la 
processó, seguits de la confraria 
Oració del Senyor a l’Hort, la con-
fraria del Sant Crist de la Bona 
Mort i la coronació d’Espines, 
la de la Verònica, la Germandat 
de Jesús Captiu i Nostra Senyora 

dels Dolors de Mataró, la confra-
ria del Sant Crist de l’Agonia, la 
“Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazarenos y Nuestra Señora 
de la Esperanza”, la “Hermandad 
de Nuestra Señora de la Soledad i 
la confraria del Sant Sepulcre. Tots 
ells conformen aquesta proces-
só que, gràcies a la Comissió, es 
pot organitzar i coordinar sense 
problemes.

Al Museu Arxiu
Des del setembre de l’any passat 
tota la documentació històrica 
de la Setmana Santa de Mataró 
va ser cedida al Museu Arxiu de 
Santa Maria. Tots els membres 
de la Comissió per unanimitat 
van estar d’acord en ampliar el 
fons documental de l’Arxiu. Una 
documentació que inclou actes 
informes de valoració, cartes i me-
mòries de la història més recent 
de la Setmana Santa. Creuen que, 
aquest gest, suposa la transpa-
rència i accés a la documentació 
per part de qualsevol investigació, 
estudiant o persona interessada a 
conèixer, ja no només la Comissió, 
sinó també les confraries i german-
dats que conformen la Setmana 
Santa de la ciutat.

47

47 actes conformen el 
programa de la Setmana 
Santa de Mataró

Anna Aluart 

CulturaCultura núm. 1.715 del 18 al 23 de març de 2016
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o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Pateixes:

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162

El Mataró Feimat s'emporta un derbi que omple a vessar 
l'Eusebi Millan i que no es decideix fi ns al fi nal (84-86)

 DERBI D'EMOCIÓ 
 I ESPECTACLE 

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL

núm. 1420
Del 18 al 23 de març de 2016

totel Esport
www.eltotesport.com
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Agenda

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1420 | 2A ÈPOCA 

Telèfon. 937 907 098 
Fax. 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció. Josep Gomà 
Disseny. Joan Guillén
Col·laboren. Anna Aluart (fo-
tos), Ferran Àngel, Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, Eloi Sivilla i els 
serveis dels clubs
Edita. El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Berta Farreras
Kallipolis Nat.Sincronitzada

La mataronina Berta Ferreras va guanyar l'or als Estatals de Natació sincronitza-
da en les dues modalitats en què participava, solo i duet. | FOTO. RTVE.ES ARXIU

Opinió Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

A part de la meva afició com a 
cronista esportiu, tinc una altra 
afició, la d'entrenador, i és com 
a tal que escric avui. Fa nou anys 
que tinc la sort d'entrenar un col-
lectiu esplèndid, que s'ho passa 
bé fent esport i entrenant fins a la 
mitjanit. 

Fa poc, a Xesco Espar, exentre-
nador del Barça d'handbol i 
actual “coach”, li van preguntar 
com s'havia de fer per motivar un 
equip que entrena a altes hores de 
la nit, i ell va dir que no calia, que 
si anaven a entrenar, és que ja es-
taven ben motivats. Però de fet els 
cal alguna cosa extra. Una és jugar 
i, si poden, guanyar, que ho fan 
ben sovint. De fet, dissabte passat, 
van establir una marca que supo-
so que pocs equips de la ciutat po-
den mostrar. 30 victòries seguides 
com a locals. Però a més tenen dos 
moments esperats. Un és a l'en-
trenament del dijous, amb un tre-
ball de velocitat resistència, el "joc 
boig", en el que acaben desfets... 
però satisfets. L'altre era prendre 

unes birres tots junts després del 
partit, com molts altres equips del 
món, com tenen instaurat al rug-
bi, amb el "tercer temps", o com 
fa un club atlètic que es diu Beer 
Runners. Hi ha estudis de medici-
na de l’esport que diuen que una 
cervesa, o fins i tot dues, és una 
bona opció per rehidratar-se. Però 
ara això no ho poden fer perquè 
està prohibit beure una cervesa 
als vestidors... encara que siguis 
adult i no et vegi ningú.

"Prohibit prohibir" era una fra-
se mítica de la revolució del maig 
del 68. Durant un temps es va fer 
una mica realitat, però ara hi ha 
molta tendència a prohibir, pot-
ser perquè alguns es passaven en 
aplicar la seva llibertat.

Ara hi ha una campanya de 
rebuig a la prohibició de jugar 
a les places i carrers, que es diu 
"Prohibit prohibir jugar". 

Jo en faria una altra que es digu-
és. "Prohibit prohibir gaudir", sem-
pre que el que gaudeix no faci mal 
a res ni a ningú. I dir-ho no fa mal.

Prohibit prohibir gaudir
L'elogiat tercer temps del rugbi no és ben vist a tot arreu

El Personatge

CASA
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ FEIMAT UEM- SANT 
JOSEP BADALONA
Diumenge 20 | 18.30h | Pavelló Josep Mora

HANDBOL Lliga Catalana Fem. 
JH MATARÓ - OAR GRACIA B
Dissabte 19 | 18.30h | Pavelló TM Roca

                  FORA
HANDBOL 1a Estatal 
S.EST.SESROVIRES - JH MATARÓ 
Dissabte 19 | 19.30h | S.Est.Sesrovires

FUTBOL 1a Catalana
UE SANTS - CE MATARÓ
Diumenge 20 | 12h | Camp de l'Energia

FUTBOL 2a Catalana
GUINEUETA - MATARONESA
Dissabte 19| 18h | Municipal Guineueta
HERMES - LA LLÀNTIA
Dissabte 19 | 18h | Municipal Montgat
MARTINENC B - CIRERA
Diumenge 20 | 12h | Municipal Guinardó

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
GRANOLLERS - MATARÓ PARC 
BOET
Dissabte 19 | 17.45h | Granollers

+ INFO. WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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COPA
CATALUNYA 

El Mataró Parc té opcions fins 
al final en un partit igualat en 
tot moment

Espectacular ambient a l'Eusebi 
Millan en un gran derbi entre dos 
equips que arribaven empatats en 
tercera posició de Copa Catalunya. 

El partit va ser igualadíssim, arri-
bant-se al descans amb un ajustat 
48-49. El tercer quart donaria una 
mica més de marge als grocs, però 
fi nalment tot es va acabar decidint 
en el tram fi nal de partit, amb un 
darrer quart dels que fan afi ció. 

El Feimat agafava per primer cop 
set punts de renda, després d'un 
triple (74-81) a quatre minuts. El 
Boet es refeia, gràcies a l'encert 
d'Hermoso, i amb 80-83 Rubio 
recuperava la pilota i ho provava 
des de lluny demanant falta quan 
llançava de tres. Però l'àrbitre no 
ho va veure igual i li van assenya-
lar tècnica per protestar. Això va 
permetre als grocs agafar de nou 
cinc punts de marge (80-85). Però 
el Boet tirava d'èpica i Ruzafa feia 

un espectacular bàsquet de dos 
(que demanaven de tres) mentre 
era objecte de falta. Ruzafa, va 
fallar el tir lliure, però el rebot va 
ser pel Boet, que fi nalment feia el 
84-85 a 5 segons. Va servir de ban-
da el Feimat, sent objecte de falta 
ràpida, de la que Ariño en feia un 
dels dos. El Boet encara va poder 
buscar el triomf, però el triple de 
Marc Rubio va anar al ferro.

El Feimat tercer
23a jornada (12-13 de març)
CC Badalona - Bisbal .........................71-78
Sant Adrià - Minguella ................... 103-47
Alpicat - Terrassa ............................. 79-63
Cerdanyola - Vic ............................... 63-96
Sant Josep - Castellar  ................... 80-67
MATARÓ PARC BOET - FEIMAT ........84-86
Sedis - Granollers ..............................62-52
Sant Cugat - Artés ............................90-74

Classificació 
Sant Josep 42; Sant Adrià 41; MATARÓ 
FEIMAT 40; MATARÓ PARC BOET 39; Vic 
38; Cerdanyola i Artés 37; Sant Cugat 
35; Granollers 34; La Bisbal, Alpicat i 
Castellar 31; CC Badalona 30; Minguella i 
Sedis 28; Terrassa 27. 

24a jornada (19-20 març)
MATARÓ FEIMAT - Sant Josep
Diumenge a les 18.30h es viurà un gran 
partit al Palau Josep Mora, amb la visita 
del líder, el Sant Josep de Badalona, 
equip que només ha perdut quatre 
partits en tota la temporada. 
Granollers - MATARÓ PARC 
El dissabte el Mataró Parc Boet buscarà 
mantenir la quarta plaça guanyant a la 
pista del Granollers, equip de mitja taula 
que lluita per enganxar-se a la part alta. 

S'acosta la zona baixa 
Jornada 4
Barça CBS - Jov. Les Corts ..............57-71
GEiEG - Basket Almeda ................... 65-62
Valls - Terrassa ................................. 53-68
PASARELA MATARÓ - Grup Barna ..37-53
Gramenet - Cerdanyola .................. 38-45

Classificació 
Joventut Les Corts 22; GEiEG i Basket 
Almeda 21; JE Terrassa 20; Barça i Cer-
danyola 18; PASARELA MATARÓ 16; Valls i 
Gramenet 15 i Grup Barna 14. 

Jornada 5 (19-20 març)
Terrassa - PASARELA MAT.
Veient els darrers resultats del Pasarela 
Mataró, desplaçament molt complicat 
per recuperar confiança amb un bon 
resultat. Les grogues es desplacen a 
Terrassa, per jugar contra un equip que 
lluita de ple per les primeres places.

 L'intens i emocionant derbi 
local per al Mataró Feimat

Copa Catalunya F.

84 MATARÓ PARC BOET 

86  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ PARC BOET. Marc Rubio 
(17), Carles Gómez (3), Carles Canals 
(14), Marc Hermoso (23), Pau Ruzafa 
(8), Quim Franch (7), Marc Forcada (12) 
i Marc Arnau.

MATARÓ FEIMAT. Martín Aguirreza-
balaga (20), Ike Guallar (7), Santi Serra-
tacó (16), Jordi Costa (6), Sergi Ventura 
(2), Natxo Ariño (27), David Romero (2), 
Tardío, Sergi Puig i Marc Traver (6).

PARCIALS. 25-20, 48-49, 68-65, 84-86.

Com es pot veure es va omplir fi ns i tot el voltant de la pista de joc. | A.ALUART

37  PASARELA MATARÓ

53  GRUP BARNA

PASARELA MATARÓ. Teresa Gómez 
(2), Esther Murat (5), Carolina del Santo 
(9), Sandra López (4) i Sheila Dixon (7, 
Laia Rubio (4), Paula Moreno (0), Tania 
Hurtado (1) i Maria Cordon (5).
PARCIALS. 5-21, 22-31, 28-40 i 37-51.

COPA CAT. FEM. | Les noies 
d’Adrià Castejón no van poder aprofitar 
l'enfrontament contra el cuer encaixant 
una dolorosa derrota a casa. Les baixes va 
ser una llosa massa important d'un partit 
marcat pel desencert. El primer quart 
va ser molt dolent (5-21) i tot i que es va 
reaccionar amb un 11 a 0, les barcelonines 
van estar més encertades a la represa. 

Les baixes condemnen

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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el Esporttot WATERPOLO

9  QUADIS CN MATARÓ

9  CN RUBÍ

QUADIS CN MATARÓ. Mario Lloret,, 
Ramiro Veich (1), Víctor Roqué, Marc 
Corbalán (1), Víctor Fernàndez (1), Robin 
Lindhout (1), Pol Barbena (2), Pau Bach 
(1), Àlex Codina, Thomas Lucas, Pau 
Schnizler (2), Albert Merino. 

CN RUBÍ. Marc Pannon, Pugibet, 
Venteo, Alejandro Ortiz (1), Reuten (4), 
Israel, Xavi Ortiz, Van MIl (1), Albert 
Tarrés, Pascual, David Carrasco (2), 
Mejías (1).

PARCIALS. 1-2, 2-2, 4-2, 2-3.

Divisió d'Honor 
Masculina

Marc Pannon, porter format 
al CN Mataró, va ser la figura

El Quadis CN Mataró va perdre dos 
punts davant el penúltim classifi cat, 
el CN Rubí, que va aconseguir un 
empat del tot inesperat. 

L'equip local, potser confi at pel 
6-20 de la primera volta, va sor-
tir molt adormit, tou en defensa 
i errant molt en atac i permetent 
les contres de l'equip visitant i al 
descans els rubinencs dominaven 
per 3-4. A la represa el Quadis va 
pressionar molt més, però el Rubí, 
amb l'holandès Reuten encertat, 
es mantenia per davant, fi ns que 
al fi nal del tercer període Barbena 
i Schnizler van marcar de dos bons 
xuts, posant per primera vegada el 
Quadis per davant (7-6).

Semblava que amb avantatge 

La notícia s'ha fet oficial, des-
prés de molts contactes a tots 
els nivells en els darrers dies 

Els pròxims 15 i 16 d'abril la nos-
tra ciutat serà la seu de la Final 
a Quatre de la Copa LEN (Ligue 
Européenne de Natation) de 

l'equip local podria jugar més tran-
quil, però no va ser així, hi va haver 
precipitació i, tot i un altre gol de 
Barbena, dues contres més dels vi-
sitants van igualar a 8 gols. Víctor 
Fernàndez, en jugada d'home de 

El Quadis és sisè lloc a 
falta de dos partits
20a jornada (12 març)

Mediterrani - Terrassa ......................... 6-7
Sant Feliu - Catalunya .........................7-10
QUADIS CNM - Rubí............................... 9-9
Sant Andreu - Canoe .......................... 9-10
Barceloneta - Sabadell ...................... 10-6
Navarra - CN Barcelona ......................6-13

Classificació
Barceloneta 58; Sabadell 49; Canoe 40; 
Terrassa 39; CN Barcelona i QUADIS CN 
MATARÓ 37; Sant Andreu i Mediterrani 
25, Navarra 19; Catalunya 17; Rubí 5; Sant 
Feliu 0.

21a jornada (16 d'abril)
CN Sabadell -QUADIS CNM

Un llarg descans abans d'acabar

La penúltima jornada no es disputarà 
fins d'aquí a quasi un mes i per tant 
en aquest període caldrà que el 
Quadis recuperi forces per intentar la 
millor col·locació possible, amb dos 
partits de finals de gran dificultat a la 
piscina del Sabadell i rebent aquí el 
Club Natació Barcelona.

Sorprenent empat del Quadis

 La "final four" de la Copa LEN serà a la nostra ciutat

Una de les aturades de Pannon. | A.ALUART

waterpolo femení, per a la qual 
està classifi cat l'equip de La Sirena 
CN Mataró. 

Inicialment l'entitat mataro-
nina havia renunciat a l'organit-
zació, pel fet que les condicions 
eren una mica difícils de poder-les 

complir. Però com que cap dels al-
tres tres clubs participants volia 
fer-se'n càrrec, les gestions de la 
Real Federación Española i l'Ajun-
tament de la nostra ciutat, han per-
mès arribar a un acord i fi nalment 
aquesta "fi nal four" es disputarà 
al Sorrall. 

Els altres clubs participants seran 
el Vouliagmeni grec, que serà el ri-
val a semifi nals de l'equip mataroní, 
i l'Szentes hongarès i l'Urolochka 
rus, que jugaran l'altra semifi nal.

més, va fer el 9-8, però a un minut 
del fi nal, en jugada d'home de més, 
el Rubí va posar l'empat a 9 que va 
ser defi nitiu perquè el Quadis va 
topar amb l'encert de Marc Pannon 
(6 aturades en el darrer quart). 

TOTESPORT_1420.indd   4 16/3/16   18:08



24   JOVENTUT MATARÓ

22 UE SARRIÀ

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas (10 
aturades) i Pol Gavañach porters; Marc 
Martínez (1), Bernat Muñoz (2, 1 de 
p.), Bernat Bonamusa (3), Oriol Vaqué 
(3), Pepo Juàrez (3), Dani Aguilera, 
Marc Castilla (1), Roc Segarra (5), Toni 
Busquets (1), David Pedragosa (1), Be-
renguer Chiva (1), Àlex Bosch (1 de p.), 
Eric Martínez (1), Jan Bonamusa (1). 

PARCIALS CADA 5'. 1-1, 2-2, 5-4, 6-6, 
8-9, 12-10 descans, 13-12, 14-15, 15-17, 
18-19, 21-21, 24-22.  

1A ESTATAL
MASCULINA

El JH Mataró va fer un gran 
final en inferioritat

El Joventut Mataró té molt compli-
cat l'accés a les fases, però l'equip 
que vulgui guanyar-lo ho haurà de 
suar, i això ho va patir el Sarrià, un 
equip que encara tenia opcions al 
2n lloc, i que va caure derrotat da-
vant l'esperit competitiu de l'equip 
d'Hèctor del Pino, que jugava molt 
motivat per les seves dues últimes 
derrotes a Sarrià.  

El partit va ser molt intens, amb 
dues defenses molt fortes i ben 
resguardades al darrere pels por-
ters, sobretot el visitant Guitart (22 
aturades). Als deu minuts només 
s'havien fet 4 gols, i fi ns al descans 
es va mantenir la igualtat però el 
Joventut va fer una petita estirada 
al tram fi nal per tancar amb 12-10. 

A la represa a partir del 14-12 
l'equip local es va bloquejar i l'equip 
gironí va fer un parcial de 0-5 en 
vuit minuts. L'equip local va reac-
cionar, recuperant pilotes i fent un 
parcial de 3-0.

Els cinc darrers minuts, als quals 
es va entrar amb empat a 21, van 
ser de "thriller". Uri va aturar un 
penal i després va aparèixer Roc 
Segarra per convertir-se en l'heroi, 
primer marcant el 22-21, i després, 
quan els visitants havien empatat, 
i el Joventut estava amb un home 
menys, robant una pilota i marcant 

S'escapen dos equips
23a jornada (12 març)
Sant Cugat - S.Martí Adrianenc..... 27-35
Mar. Zaragoza - Sant Joan Despí  .32-25
Montcada - Granollers B ................. 30-31
JH MATARÓ - UE Sarrià .................... 24-22
Palautordera - OAR Gràcia............. 39-30
Esplugues - Sant Quirze ..................23-42
Gavà - Sesrovires ...............................28-31
Lleida Pardinyes - S.Bonanova .......19-25
Classificació 
Granollers B 39; Sant Quirze 38; Sarrià 
i S. Martí Adrianenc 34; JOVENTUT 
MATARÓ 32; Sesrovires 26; Montcada 
25; Mar. Zaragoza 22; Sant Cugat 21; 
Palautordera 20; Esplugues i Sant Joan 
Despí 16; OAR Gràcia i Salle Bonanova 
15; Lleida Pardinyes 8; Gavà 5.
24a jornada (19 març)
SESROVIRES- JH MATARÓ
L'equip mataroní, amb els dos primers 
escapats, continuarà lluitant pel ter-
cer lloc, i arribar-hi implica no fallar 
al fortí sesrovirenc. La temporada 
passada s'hi va guanyar 23-24.

Forta lluita pel títol
23a jornada (12 març)
OAR Gràcia B - Ascó  ..........................17-19
Lleida Pardinyes - Cardedeu ..........30-33
Igualada - Sesrovires .......................20-24
Tortosa - Gavà ....................................24-30
Vilamajor - Sant Vicenç .....................21-21
Canovelles - Sant Quirze ..................24-21
Vilanova Camí - JH MATARÓ ...........28-27
Classificació
S.Vicenç 40; Sesrovires 39; Cardedeu 
34; Vilamajor 31; Canovelles 30; S. Quir-
ze 26, OAR Gràcia B 23; JH MATARÓ 22; 
Gavà 20; Ascó 18; Vilanova Camí 12; Tor-
tosa 11; Lleida Pardinyes 8 i Igualada 7.
24a jornada (19 març)
JH MATARÓ - OAR GRACIA B

ALTRES RESULTATS
1a Cat. fem. Pau Casals - Llavaneres 
15-26; 2a Catalana. Salle Bonanova At. - 
JHM B 30-29; 3a Preferent. JHM Atlètic 
GEEG B 40-20; Juvenil mas. Poblenou 
- JHM 22-42; Cadet mas. Cerdanyola - 
JHM 30-27; Inf.Masc.. Sesrovires - JHM 
29-36; Inf. fem. JHM - Garbí 19-24.

Gran triomf amb final vibrant

el 23-22 de contraatac. L'equip lo-
cal encara va fer una gran defensa 
en inferioritat i, pocs segons abans 
del fi nal, el mateix Roc Segarra va 
fer el 24-22 defi nitiu.

Lliga Cat.Fem.

Els passats 14 de febrer i 13 de març es van 
celebrar les dues jornades del 8è Trofeu Iluro 
al pavelló Jaume Parera, comptant amb la 
participació de 10 clubs de la província de 
Barcelona i un total de 150 patinadors.

 El Club Patinatge Artístic Iluro, organitza-
dor de l'esdeveniment, va obtenir dues places 
de podi amb les patinadores Lucía García i 
Laia Rubio, de 8 i 7 anys respectivament, que 
van esdevenir or i bronze respectivament.

www.eltotesport.com |  P. 5

Bons resultats del CPAI al Trofeu Iluro

Roc Segarra va ser clau al fi nal. | A.ALUART

HANDBOL
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0  MEDICARE SYSTEM CHM

2  CP VOLTREGÀ

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariadna 
Escalas (portera), Júlia Canal, Carla 
Fontdeglòria, Ona Castellví, Xantal Piqué, 
Marta Soler, Laura Manzanares, Anna 
Fontdeglòria i Erika Arellano (ps)

6  FC BARCELONA B

2  MIS IBÉRICA CHM

MIS IBÉRICA CH MATARÓ: Sergi 
Grané (porter), Èric Florenza (1), Marc 
Povedano, Jordi Bartrès i Èric Serra 
–cinc inicial-, Marçal Oliana, Ricardo 
Valverde (1), Oriol Lladó, Oriol Pujol i 
Marc Comas (ps).

OK LLIGA
FEMENINA

Bon partit local malgrat la 
derrota, davant el totpoderós 
CP Voltregà, que va haver de 
tirar d'ofici

El Mataró va sortir amb un bon 
plantejament defensiu que no per-
metia a les osonenques penetrar 
amb facilitat fi ns a la porteria local, 
havent de recórrer sovint a llança-
ments llunyans per tal de generar 
perill. Al minut 9, la internacional 
Natasha Lee va aconseguir desviar 
un d’aquests llançaments per posar 
el 0-1 al marcador. Les noies d’Ori-
ol Feliu van continuar treballant i 
van disposar de fi ns a tres clares 
contres per tal d’equilibrar el partit.

El partit es va complicar molt 
aviat, i els mataronins no van 
poder remuntar el resultat 
advers

L’equip mataroní jugava a l’inhòspit 
Llars Mundet contra el segon clas-
sifi cat de la lliga, el fi lial del Barça, i 
el partit va començar amb ocasions 
per les dues bandes, però van ser 
els locals que es van avançar. Els 
blaugrana pressionaven la sortida 
de la bola des de darrere, provocant 
pèrdues de pilota mataronines, però 
el segon gol local va arribar després 
d’una blava a Pove. De seguida els 
locals van posar-se 3-0, complicant 
molt el partit al Mataró. Florenza re-
tallava distàncies transformant un 
penal, i en un contracop podria haver 
arribat el 3-2 però el porter local va 
començar a posar els fonaments del 
que va ser tota una exhibició. 

A la represa, més del mateix, bon 
treball defensiu de les mataronines 
i les visitants que una vegada i una 
altra s’estavellava contra la defensa 
maresmenca. Només va ser capaç 
el Voltregà, d’ampliar distàncies a 
pilota aturada, novament a les mans 
de Lee en transformar un penal. 
Tot i el 0-2 el Mataró ho va seguir 
provant sense èxit, i el resultat ja 
no es va moure.

Segueixen en zona 
mitja
Jornada 20
Gijón - Bigues i Riells ................................5-1
Sferic Terrassa - Alcorcón ...................... 2-4
Igualada - Cerdanyola .............................3-0
Girona - Santa Maria del Pilar ............... 5-2
MEDICARE SYSTEM - Voltregà.................0-2
Palau Plegamans - La Rozas .................. 2-2
Vilanova - Manlleu ...................................... 1-1

Classificació
Voltregà 52; Manlleu 49; Gijón i Palau de 
Plegamans 46; Las Rozas 31; Terrassa i 
Vilanova 29; MEDICARE SYSTEM 28; Alcor-
cón 26; Cerdanyola 23; Bigues i Riells 22; 
Igualada 20; Girona 12 i SM del Pilar 0.

Descans fins a la Copa de la Reina
La pròxima jornada no es disputa fins al 
2 d'abril, i a més a més, el Mataró ja va 
jugar a la pista del Santa Maria del Pilar, 
i per tant no tornen a jugar fins al cap de 
setmana del 8 al 10 d'abril, quan es dispu-
ta la Copa de la Reina a Lloret de Mar.

Amb marge de millora
Jornada 19
FC Barcelona B - MIS IBÉRICA ................ 6-2
Manlleu - Girona ........................................ 4-2
Rivas Las Lagunas - SM del Pilar ...........5-1
Sant Cugat - Sant Feliu ............................ 4-3
Vilanova - Mieres ....................................... 4-3
Tordera - Arenys de Munt .......................3-4
Alcobendas - Palafrugell.........................6-6

Classificació
Alcobendas 41; Barça B 40; Girona 37; 
Manlleu 36; Sant Feliu 34; Sant Cugat 33; 
Tordera 28; Arenys de Munt 26; Palafru-
gell i MATARÓ 24; Vilanova 22; Rivas Las 
Lagunas 16; Mieres 11; SM del Pilar 10.
Descans per Setmana Santa
Els mataronins no juguen fins al 2 
d'abril, quan visiten la pista del tercer 
classificat, el Girona.

El Medicare System no pot            
doblegar al sòlid líder

El Mis Ibérica topa contra el Barça 

Gran defensa visitant. | FOTO: A.ALUART

1a Estatal Masc.

Abans del descans el Barça va 
fer el 5-1, obligant als mataronins 
a buscar un miracle a la represa. I 
els homes de Vadillo van sortir a 
totes, amb el suport de la trentena 
d’afi cionats que es van desplaçar, 
però entre el porter local i els pals 
–fi ns a 4– van desbaratar les seves 
ocasions. Valverde va fer el 5-2 cul-
minant un gran contracop, però el 
Barça va respondre immediatament 
amb el 6-2, sentenciant el matx.

el Esporttot HOQUEI PATINS
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www.gress.es

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

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

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30h

 Interruptor táctil “blue touch” se 
enciende y se apaga solo con tocar 
el punto azul con la yema del dedo

Por sólo

80€

Espejo con
iluminación Led
y encendido táctil

Espejo de 80x80cm

NOVEDAD
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Conjunto completo
90cm
· Mueble.
+ pica porcelana extraplana.
+ espejo liso.

LAVA

RODAS

Gres
31,6x31,6
· Antideslizante.

7,35€/m2

Por sólo7777777777

ANTIHIELO ANTIDESLIZANTE

Porcelánico
23x120cm 
· Destonifi cado.

13,95€/m2

Por sólo

ANTIHIELO

BARBACOA
· 2,30m x 1,24m.
· Apta para leña.
· Parrilla incluida.
· Cajón recogecenizas
  incluido.

Por sólo

Por sólo

325€

195€
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INFORMA’T A:  T. 696 57 83 59  - info@escolavelamataro.com - www.escolavelamataro.com

QUÈ NASSOS ÉS  
LA                     ?

SegUeix-NOS si t’agrada tot  
l’altre l’esport

CADA MeS UNA NOVA reViStA | revista.fosbury.cat1

CADA DiA NOUS CONtiNgUtS AL NOU  
fOSbUDiAry | www.fosbury.cat

2
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3  CE MATARÓ EF

1  FC L'ESCALA

C.E. MATARÓ EF.  Pol, Willy, Kiku, 
Isma, Aitor Gonzàlez (Uri 90'), Fiti, 
Víctor (Parri 64'), Sergi Sànchez, 
Cristian (Sergio Urbano 55'), Rodri 
(Abel Moreno 80'), Ousman (Javi 
Bustos 72').

GOLS.  35' RICARD, pròpia porta (1-0); 
66' OUSMAN (2-0); 68' SERGIO URBANO 
(3-0); 79' Pep Roca (3-1).

PRIMERA
CATALANA

El Mataró va jugar tota la se-
gona part en superioritat

El CE Mataró, sense fer un partit 
brillant, va aconseguir la seva se-
gona victòria consecutiva en der-
rotar un rival directe en la lluita 
per evitar el descens.

L'equip groc-i-negre va sortir 
molt mentalitzat i durant els pri-
mers minuts va  tenir alguna clara 
ocasió de gol, sobretot una de triple 
en la mateixa jugada, salvades pel 
porter i el defensa.

L'equip visitant va anar equili-
brant la situació, però quan ata-
cava més l'equip empordanès va 

arribar el primer gol local en una 
falta llançada per Aitor i que un 
defensa va introduir a la seva por-
teria. I gairebé en la jugada següent 
el mateix jugador que s'havia fet 
el gol va veure targeta vermella. 

Sentencia en dos minuts
A la represa, amb l'Escala jugant en 
inferioritat però buscant l'empat, 
Ousman, Isma i Sergio Urbano van 
tenir bones ocasions de gol, fi ns 
que en un moment en van arribar 
dos de seguides, quan Ousman va 
rematar de cap un córner i poc 
després Sergio Urbano va apro-
fi tar un refús del porter després 
d'un potent xut de Rodri. 

Tot i el 3-0 l'equip visitant no 
es va rendir, va fer el gol de l'ho-
nor i encara va tenir alguna altra 
oportunitat per fer patir l'equip i 
la parròquia local.

Només dues victòries 
dels equips locals

23a jornada (13 març)

Avià - Vic ..................................................0-3
Andorra - VILASSAR DE MAR  ............. 2-2
Farners - Molletense ............................3-0
Abadessenc - Manresa ........................ 2-3
Tona - La Jonquera ................................ 1-2
Lloret - Mollet......................................... 2-3
Martinenc - Horta  ................................ 2-2
Girona B- Sants  ..................................... 2-2
CE MATARÓ -L'Escala ............................. 3-1

Classificació
La Jonquera 43; VILASSAR MAR 42;  
Sants, Horta, Manresa 41, Avià 40; Tona 
i Mollet 38; Andorra 37; Martinenc i 
Vic 35; CE MATARÓ 31; Lloret, Girona B i 
Farners 28; L'Escala 23; Abadessenc 16; 
Molletense 10.
24a jornada (20 març)
Sants - CE MATARÓ  (12 hores)

Visiten un històric
El CE Mataró, alleugerit pel que fa a la 
classificació després de les dues darre-
res victòries, es desplaça al camp del 
Sants on el rebrà un equip històric que a 
la primera volta va empatar a zero aquí, 
i que a casa seva s'està mostrant molt 
fort i ha guanyat 9 dels 12 partits jugats.
La darrera visita del Mataró al camp de 
l'Energia va ser profitosa (0-1 fa dues 
temporades a 2a, amb gol de Parri).

CE MATARÓ - Prat ......................................0-0
El CEM després d'aquest empat és 10è 
amb 32 punts. El dissabte juga a les 12 
h al camp del FC Barcelona B, que és el 
tercer classificat amb 49 punts.

Altres resultats de base
Juvenil pref.. Olot 2-1 CEM B;
L'equip mataroní és quart amb 40 punts 
a 10 del líder.
Cadet Div. Honor.  CEM 4-1 Mercantil
Victòria important davant un rival direc-
te que situa l'equip en 12è lloc amb 23 
punts allunyat-se una mica del descens.
Infantil Div. Hon.. Lleida 1-1 CEM 
Després d'aquest bon empat l'equip 
groc-i-negre es manté a la setena 
posició amb 31 punts.

 Segona victòria consecutiva

El tercer gol d'Urbano va sentenciar. | FOTO. CEM

Ll.Nacional.Juv.
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1  UD CIRERA 

0  SJ MONTCADA

UD CIRERA. Toni, Isaac (Fran 66'), 
Albertito, Carlos Gómez, Castillo, Duran, 
Àngel (Othman 85'), Augusto, Pau (La-
borda 59'), Peque (Joel 59'), Romero.

2  UD MATARONESA

3  FUND. HERMES

UD MATARONESA. Rafa, Mansilla (Co-
mas 23’), Hassan, Navarro, Alaji, Cam-
paña (Palanco 67’), Musta, Mosquera, 
Manolo (Diego 67’), Joel, Miguel i Paco.

1  AD LA LA LLÀNTIA

0  SANT POL

AD LA LLÀNTIA. Dani, Carnona, Omar, 
Artero, Uri, Delfín (Vela 46'), Isra, Diallo, 
Said, Muñoz, Sergio Cobo (Sergio López 
85').

SEGONA
CATALANA

Va ser un partit dur amb 
tres expulsions

La UD Cirera, que fa quinze dies 
havia derrotat el Premià de Mar, 
que era el colíder, aquest passat cap 
de setmana va poder amb el San 
Juan de Montcada que és l'equip 
que domina la classifi cació, tot i 
la derrota patida en el Municipal 
de Cirera.

Va ser un partit molt intens i dur, 
que va acabar amb tres jugadors 

expulsats, i que es va resoldre amb 
un gol d'Augusto Campos quan es 
travessava la meitat de la segona 
part. Després el Cirera va defen-
sar bé i va obtenir tres punts molt 
importants per a la permanència.

Tres regals de la Mataronesa els 
van condemnar a la quarta der-
rota consecutiva davant un equip 
que amb aquest triomf s'ha situat 
en posició de promoció d'ascens.

En el partit no es va veure la 
diferència en la classifi cació, ja 
que els dos equips van desple-
gar un joc semblant, però va 
ser l'Hermes qui va aprofi tar 
les facilitats donades pels locals 
per emportar-se els tres punts.
Miguel i Palanco van fer els dos 
gols locals, però amb els arlequi-
nats sempre a remolc al marcador.

L'equip llantienc va obtenir una 
molt important victòria, que és la 
cinquena victòria consecutiva en 
el seu camp, davant d'un equip de 
la zona alta, gràcies a un gol de 
Sergio Cobo quan estava acabant 
la primera part, i amb els tres punts 
atrapa els altres dos equips mata-
ronins a la classifi cació.

Després del gol, l'equip verd va 
defensar ordenadament i  va resistir 
els atacs santpolencs, tot i acabar 
el partit amb nou jugadors per les 
expulsions ja al tram fi nal del partit 
d'Isra (79') i Oumar (85').

Triple empat mataroní
24a jornada (13 març)
Canyelles  - Llefià ................................... 1-2
Europa B- Matinenc B ..........................0-2
MATARONESA - Hermes ........................ 2-3
LA LLÀNTIA - SANT POL  .......................1-0
Besos BV- PREMIÀ MAR ......................... 2-1
Tecnofutbol - Carmelo  ......................... 1-2
Gramanet - Lloreda ............................... 1-3
CIRERA - SJ Montcada  .........................1-0
Montcada- Guineueta ........................... 2-1

Classificació 
SJ Montcada 52; Hermes 49; PREMIÀ 
MAR 47; SANT POL i Llefià 41;  Carmelo 
39; Guineueta 37; Besòs BV 36; Europa 
B 35; CIRERA, LA LLÀNTIA i MATARONE-
SA 28; Lloreda 27; Montcada i Marti-
nenc B 24; Canyelles 23; Gramanet 21; 
Tecnofutbol 16.

25a jornada (20 març)
Guineueta - MATARONESA (dia 19- 18h)
Martinenc B - UD CIRERA (12 h)
Hermes - LA LLÀNTIA (dia 19- 18 h)
Aquest cap de setmana els tres equips 
es desplacen buscant uns punts que 
els vagin donant tranquil·litat.

24a jornada (13 març)
Alella - Pineda ........................................ 2-3
Argentona - Singuerlín ........................ 2-2
La Florida - Arenys Mar ....................... 2-2
Turó Peira- Districte 030  ..................... 1-1
L'Empenta - Premià Dalt  .....................4-1
Fund. Grama - Canyelles B ................ 10-0
Vilassar Dalt - Cabrera  ....................... 3-2
Cabrils- LIVERPOOL ................................. 1-1
Llavaneres- PLA D'EN BOET ................6-0

Classificació
Fund. Grama 54; Llavaneres 53; Argen-
tona i Cabrera 50; Vilassar Dalt 44, 
Districte 030 40; Premià Dalt i Cabrils 
35; Turó Peira i Singuerlín 31; Pineda i 
PLA D'EN BOET 29; LIVERPOOL i Arenys 
Mar 26; La Florida 25; Canyelles B 18; 
L'Empenta 17; Alella 10.

25a jornada (20 març)
LIVERPOOL - Argentona (17 h, dia 19)
PLA D'EN BOET - L'Empenta (12 h)

  El Cirera atura un altre líder

Triomf important del conjunt groc. | FOTO D'ARXIU

3a Catalana
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Aquest passat cap de setmana es va 
celebrar a Valladolid el Campionat 
d'Espanya d'Hivern de natació sin-
cronitzada en les categories Sènior 
i Júnior, i allà la mataronina Berta 
Ferreras va guanyar l'or en la cate-
goria sènior en les dues modalitats 
en què es presentava, solo i duet, 
amb una diferència considerable 
amb les següents classifi cades.

En la categoria de duet la Berta, 
juntament amb Alanís Esté, van 
aconseguir 80.5332 punts, la 
plata va ser per al CN Canoe de 
Madrid amb 76.6330 i el bronze 
per a l'equip, també madrileny, del 
Sincro Retiro amb 76.4330.

En el solo la Berta, que compe-
teix pel CN Kallípolis, el més his-
tòric d'aquesta modalitat, i actu-
ant amb un tema melòdic de "Els 
miserables", va obtenir 84.7999 
punts per fer-se amb el primer 
lloc amb gran avantatge, ja que 
la plata va ser per a la madrilenya 
del "Sincro Retiro" Carmen Juárez 
(80.5669) i el bronze per a la ca-
talana del C.N. Granollers Helena 
Jaumà (80.0000).

Dues medalles més 
en categoria júnior
En la categoria junior la germana 
de Berta, l'Estel Ferreras va obte-
nir la plata en combo competint 
amb el C.N. Granollers, i la tam-
bé mataronina Lídia Vigara (CN 
Granollers) va fer bronze en duet 
junt amb Ariadna Ariso.

El laietanenc Marc Roig es va clas-
sifi car en el lloc 16è de la Marató 
de Barcelona celebrada diumenge 
amb un temps de 2.23.28, lluny 
però de la marca que buscava i que 
hauria millorat el rècord social del 
Laietània (de 2.18.08). La cursa, 
amb prop de 20.000 corredors, 
va ser força perjudicada pel vent 
i dominada per l'etíop Dino Sefi r 
amb 2.09.31, per davant del kenyà 
Alberto Korir 2.10.08.

En Marc Roig, que va passar a 
mitja cursa en 1.08.45, va ser el 
primer català, segon estatal, dar-
rere de Francisco España (2.18.38) 
i tercer europeu, darrere d'España 
i l'ucranià Babaryka (2.17.34). La 
keniana Valery Jemeli Aiyamei ha 
estat la vencedora en categoria 
femenina (2.25.26), aconseguint 
el rècord d'una marató a l'Estat, 
en poder de la portuguesa Marisa 
Barras amb 2.26.03 des de 2012.

Per part del CA Laietània cal 
destacar que Manuel Garcia, que 
debutava a la distància, va fer el 
rècord social M40, que tenia el seu 
company i amic Ricard Fernàndez, 
establint-lo en 2.38.05.

El més destacat del GA Lluïsos, 
per tercer any seguit, va ser Sergi 
Martín que tot i no estar al seu mi-
llor moment va acabar en 2.49.03. 
Tres atletes més del seu club van 
baixat de les 3 hores. Miguel Ángel 
Molina (2.57.53), Juan José Ruiz 
(2.59.18) i David Sànchez (2.59.29). 
La millor classifi cada entre les do-
nes ha estat Sílvia Martínez amb 
3.46.34 ofi cials i 3.38.22 reals.

El laietanenc Marc Roig millor 
català a la Marató de Barcelona

Farreras, al podi de duets (3a per l'esq). | CED

Ferreras , dos ors 
a l'Estatal absolut 

Mariona Gaspar campiona 
d'Espanya cadet de perxa en 
pista coberta

Es van disputar a Oviedo els Cam-
pionats d'Espanya d'atletisme en ca-
tegoria cadet en pista coberta i allà 
la saltadora del Laietània, Mariona 
Gaspar, es va proclamar campiona 
en salt amb perxa amb un salt de 
3.26 m, tal com ho havia fet als cam-
pionats catalans, i repetint així l'èxit 
aconseguit l'any passat per la seva 
companya de club Alba Rodríguez. 
En salt d'alçada, Aina Rabadan va 
estar molt a prop del podi, ja que va 
acabar quarta amb 1.56 m, mateixa 
marca que la primera classifi cada. 

També en salt de perxa, Aina Rabadan, 
cadet de primer any va Ser 8a amb 3.01 
m i Helena Torres 9a amb 2.91 m. Rosa 
Maria Buscà va quedar 11a en triple amb 
10.58 m. També van fer bon paper les 
mig fondistes Marina Martínez 10a en 
1000 m amb 3.12.74 a la final (3.10.13 a la 
semifinal), i Hannah Ruiz 6a amb 10.54.43 
en 3000 m llisos. En categoria masculina 
Biel Tenias va quedar 7è en salt amb 
perxa amb 3.46 m.

Per part del GA Lluïsos va participar 
Sergi Adalid que es va classificar per a la 
final de 300 m amb un molt bon temps 
de 37.72, però en la prova decisiva va ser 
desqualificat.

Carla Vilà campiona de 
Catalunya infantil en perxa
El dissabte dia 12 es va celebrar el Campio-
nat de Catalunya Infantil de Pista Coberta,  
i Carla Vilà (CA Laietània) va guanyar l'or 
en salt de perxa amb un excel·lent salt de 
2.60m, millorant el rècord social cadet. 
Sara Adjar i Martí Sànchez, del GA Lluïsos, 
van quedar 5ns en 2000 m amb 7.17.72 i 
6.38.76 i Josep Oriol Molina va quedar 6è en 
600 m amb 1.41.73.

www.eltotesport.com |  P. 9VARIS
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Èxit del CN Mataró  al duatló d’Oriola, 
Campionat d'Espanya de Llarga distància

El bronze de Leonor Font 
i la sisena de Lluís Vila, 
destaquen

Cinc components de l'equip de tri-
atló i duatló del Centre Natació 
Mataró es van desplaçar aquest 
passat cap de setmana a la locali-
tat murciana d’Oriola per competir 
en el Campionat d’Espanya de du-
atló de llarga distància. El circuit, 
que constava  d’un primer sector 
d’atletisme de 16 kms, seguit d’un 
exigent recorregut ciclista de 65 
km i per acabar, novament corrents, 
8 kms més pel centre de la ciutat 
murciana.

A la categoria femenina és on es 
van obtenir els millors resultats on 
Leonor Font, una nova incorpora-
ció de l’equip mataroní, va acon-
seguir acabar en tercera posició, 
fregant la segona en un intens duel 
fi nal. L’atleta, al grup capdavanter 

La derrota del CB Mataró fa 
que hagin de disputar les 
semifinals fora de casa

El Club Billar Mataró va perdre l'últim 
partit de la fase prèvia de grups de la 
lliga nacional de billar a tres bandes de 
divisió d’honor davant el C.B. Dany'ells de 
Mollet per 5 a 3 i perd tota oportunitat 
d'organitzar a casa una de les quatre 
semifinals.
Així doncs haurà de viatjar a Alacant els 
pròxims 16 i 17 d'abril on es disputarà 
la semifinal "D" davant dels següents 
rivals. Alacant B.C., Alcantarilla G.T. i C.B. 
Sant Adrià. Els dos primers classificats 
de cada semifinal es classificaran per la 
final que organitzarà el C.B. Lleida el 13, 14 
i 15 de maig.

Bon resultat per Pere Ribas
Al Campionat de Catalunya a la banda 
de tercera divisió, organitzat pel C.B. 
Montroig, el jugador del C.B. Mataró, 
Pere Ribas, va finalitzar en una meritòria 
cinquena posició en la que era la seva 
primera participació en el campionat i la 
seva primera final.

Bon paper d'Albert Ramos a Indian 
Wells, arribant a tercera ronda

Gael Monfils, el número 16 del 
món, l'ha derrotat en dos sets

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas va acabar el seu camí en 
el prestigiós torneig Màsters 1000 
d'Indian Wells, als Estats Units, en 
caure a la tercera ronda davant del 
francès Gael Monfi ls, que ja l'havia 
derrotat en l'anterior ocasió en què 
s'havien trobat a Hamburg fa cinc 
anys (6-2, 6-4).

El tennista francès, que és el 
número 16 del rànquing mundial i 

cap de sèrie número 13, no va donar 
marge a la sorpresa i va guanyar 
de forma contundent en dos sets, 
per 6-1, 6-3.

Tot i la derrota, la trajectòria 
del mataroní en el torneig ha estat 
molt bona superant dues rondes, 
que està molt bé sent de superfí-
cie dura, que no és en la que ell 
s'hi troba millor, i és possible que 
pugui pujar algun lloc al rànquing, 
respecte del 49è en què es trobava 
abans del torneig.

Lliga Nacional 
de Billar

des del principi del recorregut, va 
aconseguir distanciar-se en el tram 
ciclista, per acabar aconseguint 
la tercera posició en l’última part 
del recorregut, mentre intentava 
l’assalt a la segona posició. Un re-
sultat molt meritori si considerem 
el grandíssim nivell actual en ca-
tegoria femenina.

Pel que fa a la categoria masculi-
na, cal destacar la meritòria sisena 
posició de Lluis Vila, subcampió 
l’any anterior, que retornava des-
prés d'alguns mesos aturat per 
culpa d’una lesió en una caiguda 
en bicicleta. L’atleta no va baixar 
de les deu primeres posicions al 
llarg de tot el recorregut.

Leonor Font, bronze estatal en duatló de llarga distància. | CEDIDA
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Cuines Ronda O’donnell 69, Mataró
T. 936 387 276
cuinesseran@gmail.com

REFORMES DE LA LLAR:
Cuines, banys, parquet, portes blindades i de pas, armaris a mida.

SERVEI DE:
Fusteria, guix, obra, lampisteria, alumini, pladur, pintura, aire condicionat.

30 anys d'experiència en la reforma de la llar,
la nostra serietat i compromís ens avalen.

PROMOCIÓ MES DE MARÇ:
Porta blindada, amb pany de seguretat model ARCUS  800€  

IVA INCLÒS.

Serrán
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius 
Programació del 18 al 22 de març

Agente contrainteligente  

 12:20  16:05  18:30  20:25  22:20  00:15

Calle Cloverfield 10  [dll] 16:00  18:15  20:30  22:45

 [excepte dll] 12:15  16:00  18:10  20:25  22:40  01:00

El pregón  12:20  16:10  18:00  20:30  22:20  00:10

El regalo  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

La modista  12:15  16:30  19:00  21:30  00:00

Kung Fu Panda 3 12:00  12:20  16:00  18:05  17:00  19:05

 [En cat.] [excepte dll] 20:20    [dll] 20:30

Leal 12:10  16:00  18:00  19:50  22:20  00:50

Cien años de perdón 12:15  16:05  18:15  20:25  22:35  00:45

La habitación        [excepte dll] 22:25  00:50        [dll] 22:35

Brooklyn 00:45

El bosque de los suicidios 00:45

Tenemos que hablar [excepte dll] 22:45  

Deadpool 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Zootrópolis [excepte dll] 20:30            12:15  16:00  16:45  18:15

El renacido 19:05  21:10  00:15

Pesadillas 12:15

Spotlight  22:10

Boris Godunov (òpera) [dll] 20:15 

Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                      
Programació del 18 al 22 de març                                                          

Calle Cloverfield 10  16:00  18:10  20:20  22:30

El pregón   16:15  18:20  20:15  22:15

Agente Contrainteligente   16:20  18:20  20:10  22:30

Leal 16:00  18:15  20:20  22:40

Kung Fu Panda 3 18:15  18:20

Mustang 16:10  18:00

Cien años de perdón 16:00  18:00  20:00  22:10

La habitación  20:30  22:30 

Spotlight  20:00 

Brooklyn 20:25

Deadpool 22:40

Zootrópolis 16:00  18:10

Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: 
sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

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

Francisco, el padre Jorge 

21:15 (18 març)  19:00 (19 i 20 març)

Los cinco y el secreto de la pirámide

     17:00 (20 i 21 març)

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

 El director Joachim Trier canvia 
d’escenari en la seva tercera pel-
lícula “El amor es más fuerte que 
las bombas" per rodar a Nova York 
en règim de coproducció europea. 
La nova pel·lícula té un marcat 
accent melodramàtic, ubicat en 
l’àmbit familiar, que arrenca amb 
els preparatius d’una exposició 
pòstuma a una mare morta fa uns 
anys, Isabelle Reed, fotògrafa de 
guerra. L’exposició anirà acom-
panyada d’un article al New York 
Times d’un íntim col·laborador 

'Llepar-se les ferides'

'El amor es más fuerte que las bombas' de J. Trier

d’ella, on es revelarà un secret co-
negut per tots, menys pel seu fi ll 
adolescent.

El fi lm esdevé una teràpia de dol 
col·lectiva que mesura l’abast de 
l’efecte dominó que té la desapa-
rició de la mare en les vides dels 
protagonistes. Però tanta infl a-
mació revestida de complexitat i 
transcendentalitat acaba per per-
dre’s en una retòrica buida i plora-
nera. Una pel·lícula que disfruta 
llepant-se les ferides, encoma-
nant-se d’una lletania de la pena, 
amb una tendència molesta a la  
grandiloqüència.

Un moment de la pel·lícula

Nota informativa:

A causa del canvi de propietat 
de Cinemes Arenys, estem 
pendents de confirmar la 
continuïtat del concurs que 
patrocinaven.

Disculpeu les molèsties, en les 
pròximes setmanes esperem 
poder tornar a posar en marxa 
el concurs.

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1715 del 18 al 23 març de 2016

CALLE CLOVERFIELD 10

Una jove pateix un accident de cotxe. 
Quan desperta es troba segrestada per 
un home estrany que diu haver-la salvat 
del dia del judici final. L'home li farà 
creure que la vida a l'exterior s'ha aca-
bat per culpa d'un producte químic. 
Direcció: Dan Trachtenberg
Intèrprets: Mary Elizabeth Winstead, 
John Goodman, John Gallagher Jr.
103min

AGENTE CONTRAINTEL...

Un implacable agent del MI6 britànic del 
grup d'operacions especials descobreix 
que té un germà molt diferent a ell: 
fanàtic del futbol i protagonista de nom-
brosos i absurds conflictes per culpa del 
seu caràcter.
Direcció:  Louis Leterrier
Intèrprets: Mark Strong, Sacha Baron 
Cohen, Isla Fisher
83min

EL PREGÓN 

Van jurar que no es veurien mai més, 
estan disposats a fer una excepció per 
diners. Als germans Osorio, del grup 
Supergalàctic dels 90 els contracten per 
anar junts a fer el pregó al seu poble na-
tal, no imaginen el que els ve a sobre. 
Direcció: Dani de la Orden 
Intèrprets: Berto Romero, Andreu 
Buenafuente, Jorge Sanz, Belén Cuesta, 
Goyo Jiménez, Jéssica Ross

EL RECUERDO DE MARNIE

L'Anna és una noia solitària, sense amics 
i que viu amb els seus pares adoptius. 
Un dia és enviada amb el senyor i la sen-
yora Pegg. Allà coneix a la Marnie, qui es 
convertirà en la seva millor amiga. Però 
l' Anna s'adonarà que la Marnie no és 
qui sembla...
Direcció: Hiromasa Yonebayashi
Animació
103min

EL REGALO

Les vides d'un jove matrimoni es veuran 
totalment alterades després que un 
conegut del passat del marit comenci a 
deixar-los misteriosos regals i es reveli 
un horrible secret després de vint anys.
Direcció: Joel Edgerton
Intèrprets: Jason Bateman, Rebecca 
Hall, Joel Edgerton, Beau Knapp, Allison 
Tolman
108min

LUCES DE PARÍS

La Brigitte i en Xavier viuen a Norman-
dia. Després de la marxa dels seus fills, 
el pes de la rutina se li fa difícil a la 
Brigitte. Un dia, se'n va a París sense dir 
res i en Xavier s'adona llavors que l'està 
perdent.
Direcció: Marc Fitoussi
Intèrprets: Isabelle Huppert, Jean-Pie-
rre Darroussin, Michael Nyqvist
98min
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

@totmataro
twitter.com/totmataro

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 COPA D’EUROPA FEMEN
  D’HOQUEI PATINS
20:00 EN JOC
21:00 CONERT DE RAMS
EN DIRECTE DES DE MONTSERRAT
22:30 BÀSQUET
 Mataró Feimat – 
 Sant Josep Badalona
0:30 VIA EUROPA
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 LA SETMANA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 AVENTURA’T
17:30 RESUM SETMANAL
18:30 ADOLESCENTS.CAT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 FESTIVAL JAZZ TERRASSA
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 AVENTURA’T
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 LA FÀBRICA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 HIPSTERLAND
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 TELÓ DE FONS
18:30 RESUM SETMANAL
19:30 COPA D’EUROPA FEMENI 
 D’HOQUEI PATINS
 Inici: 19.25 hores
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 RESUM SETMANAL
1:00 AVENTURA’T
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 CREURE AVUI
10:30 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 RETRANSMISSIÓ 
 ESPORTIVA

13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 LA SETMANA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 ENDERROCK
17:45 OBERTAMENT
18:00 SET DIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
 Tertúlia política municip.
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dijous
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 AVENTURA’T
19:00 NOTÍCIES EN XARXA

19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 L’ENTREVISTA
7:30 RESUM SETMANAL
8:30 DE TEE A GRENN
9:00 GAUDEIX LA FESTA
9:30 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 LA SETMANA
10:30 AVENTURA’T
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 AVENTURA’T
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 LA FÀBRICA
18:30 CREURE AVUI
19:00 ESPECIAL PROCESSONS  
 SETMANA SANTA
22:30 LA SETMANA
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA SETMANA

Dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 LA SETMANA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 AVENTURA’T
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 ESTACIÓ DIGITAL
 (classificació +18)
23:45 OBERTAMENT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
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La Coronació d'Espines, un dels passo històrics

 Anna Aluart 

Per tenir la primera referència de la Setmana Santa 
a Mataró ens hem de remuntar a l'any 1581. Va ser 
la Setmana Santa d'aquell any quan es va organit-
zar una processó dins l'església de Santa Maria per 
acompanyar el cos de Crist a l'altar. No se'n coneixen 
gaires més detalls més enllà que la primera confra-
ria de la ciutat es va crear el 1605: la Confraria de la 
Puríssima Sang dedicada a la devoció de la imatge del 
Sant Crist. Se'n sap que sortia en processó el Dijous 
Sant i molts dels penitents es disciplinaven amb fuets.

La segona processó documentada data de 1648 i 
consta precisament en un dels llibres de comptes dels 
sacerdots de Santa Maria. Aquesta va ser la processó 
del matí de Pasqua, anomenada "Resurrexit", que 
celebrava el fi nal de  la Setmana Santa amb la imatge 
de la Mare de Déu. Una altra de les més antigues que 
es documenten en la història de la Setmana Santa 
de Mataró és la Congregació de la Mare de Déu dels 
Dolors, molt venerada a la ciutat a fi nals del segle 
XVII. Molts anys després, però també en la història 
mataronina, hem de mencionar la Confraria del Sant 
Crist de l'Agonia, datada el 1858. 

Sens dubte la Setmana Santa de la ciutat 
de Mataró, tot i tenir els seus trets cen-
tenaris destacats, queda marcada per 
l'abans i el després del pas de la Guerra 

Civil per la ciutat. Una manera de ser i fer, un estil i 
una tradició que, després de la guerra canvia com-
pletament per la infl uència andalusa i l'aterratge 
a la ciutat de famílies provinents d'aquest indret.

La nova concepció de la Setmana Santa es gesta 
a la ciutat per la voluntat de recuperar el que 
era a principis de segle, integrant els nous trets 
identitaris que també són a la ciutat. D'aquí 
també en neix la Comissió de Setmana Santa 
com la coneixem ara, just en l'any que celebra 
el seu 30è aniversari.

Aquesta setmana volem aprofundir en conèixer 
l'abans i el després de la Setmana Santa que 
coneixem, els seus orígens i la realitat actual.

Setmana Santa
històricaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Anna Aluart i cedides

Repassem la història de la Setmana Santa a la 
ciutat, des de la primera referència el 1581
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RANGE ROVER SPORT
landrover.es

Land Motors
Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida
CABRERA DE MAR
Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4
Concessionari Oficial Land Rover
Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15)
GRANOLLERS
Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com

Empty Quarter. 650.000 km2 de desert hostil i implacable. I malgrat
això, el 3 de novembre de 2013 un vehicle va ser capaç de travessar-lo
a més de 200 km/h i en tan sols 10 hores i 22 minuts.
Range Rover Sport: rendiment a un altre nivell.

Gamma Range Rover Sport. Consum Combinat (l/100km): des de 7,3 fins a 12,8.
Emissions CO2 (g/km) des de 194 a 298.

Land Motor solmobil Rover Sport_TotMataro150x228.pdf   1   6/11/15   11:19
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MASMM. Fons d'imatges de Francesc Enrich i Regàs MASMM.

La primera Passió a Mataró

La primera referència de la Passió a la ciutat és 
del 1815. A fi nals de febrer d'aquell any els admi-
nistradors de l'Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena demanen autorització per poder-la re-
presentar. No se sap quin text es va utilitzar però 

el que és segur és que es va anar a buscar a Vic.  
Anys més tard la representació es trasllada al Teatre 
Principal, on trobem ara El Foment Mataroní. El 
sorgiment de teatres privats farà desaparèixer el 
Teatre Principal i la primera Passió mataronina es 
traslladarà, temps després, a l'Escola Santa Anna 
i posteriorment a La Sala Cabanyes.

De l'aturada al nou model

Amb l'arribada de la Guerra Civil a la ciutat, la Setmana 
Santa de Mataró s'atura per complet. De fet, totes les 
imatges dels passos que ja coneixíem desapareixen. 
Amb la fi nalització de la guerra sorgeix la voluntat 
de tornar a revifar l'esperit perdut, un esperit que 
es lidera l'any 1941 a la parròquia de Sant Josep. 
Són els inicis de la creació de nous misteris per part 
de diferents entitats, sovint vinculades a l'església. 

La revifalla de després de la guerra no acaba d'agra-
dar a tothom. No és el mateix esperit i aquest fet fa 
pensar que es trenca amb les formes i les maneres 
que havien estat més típiques a la ciutat. La Setmana 
Santa és, en aquells anys, emmirallada per la grande-
sa i la magnifi cència sevillana. Cap als anys seixanta 
és evident que la religiositat està en decadència. Tot 

i que es vol mantenir la voluntat de seguir captivant 
catòlics a l'església. L'any 1961 Joan XXIII convoca 
el Concili Vaticà II, que clausura Pau VI l'any 1965: 
es pretén modernitzar el cristianisme. A Catalunya 
es barregen llavors diferents aspectes: la repres-
sió franquista i la mentalitat nacionalista catalana. 
Aquesta última, molt arrelada i estesa aleshores, es 
mescla amb la religió, la cultura i la política en un 
còctel agitat. 

És l'any 1970 quan la pluja impedeix sortir la pro-
cessó de Divendres Sant i la parròquia de Santa Maria 
aprofi ta per acabar amb les processons mataroni-
nes. Un any després la processó de Divendres Sant 
ja no sortia. És a la dècada dels anys 80 quan es va 
formar un cos de portants mataronins que porta-
ven un Sant Crist de Teià per desfi lar a la processó 
de Sant Andreu de Llavaneres conjuntament amb 
els Armats que feia uns anys que ja hi participaven. 

Uns anys després els mataronins es replantegen 
tornar a desfi lar a Mataró. Aquest és l'inici de la 
Comissió de Setmana Santa actual.

El nou model de la Setmana Santa de Mataró, 
el que coneixem en aquests moments, és particu-
lar, per tots els adeptes que ha reclutat en els úl-
tims anys i sobretot també, pel que explica l'Héctor 
López, membre de la Comissió de Setmana Santa: 
"la gran característica de les processons de Mataró 
és la barreja de formes de fer i de processons". 

Peculiaritats mataronines

Algunes de les singularitats de la Setmana Santa ma-
taronina són dignes d'esmentar perquè no s'esfumin 
amb el temps. La primera és la del cant del Miserere 
de Mossèn Blanch, un dels actes celebrats dins de 
la Quaresma i que vinculen aquesta època amb la 
Setmana Santa. A fi nals del segle XIX, les funcions 
de l'Hospital de Mataró per donar atenció espiritual 
als malalts, van ser molt concorregudes, precisament 
perquè s'interpretava aquest Miserere compost per 
Mossèn Manuel Blanch i Puig. Era un acte de molta 
rellevància i que necessitava una gran massa co-
ral. Mataronins il·lustres van cantar-hi, de fet, va 

Reportatge
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"" 

 Anna Aluart 

 Anna Aluart 

La informació d'aquest reportatge s'ha extret 
del llibre "Una història de la Setmana Santa a 
Mataró", escrit per Xavier Alarcon i documentat 
pel fons del Museu Arxiu de Santa Maria.

augmentar molt de cantants amb la incorporació de 
l'Acadèmia Musical Mariana i es va convertir en una 
rèplica de la Missa de les Santes, en format reduït. 

"La processó dels escabellats" també és una parti-
cularitat de la ciutat. Rebia aquest nom la processó del 
Via Crucis del Dimarts Sant. L'encapçalava una creu 
de fusta duta per un eclesiàstic, darrere seu dos frares 
que no eren sacerdots i uns quants pares franciscans, i 
més enllà, tot el gruix de fi dels. Tancava la processó un 
home vestit de natzarè amb una vistosa cabellera pos-
tissa i d'aquí l'expressió que donava nom a la processó. 

Símbol indiscutible

El que és evident és que Mataró en aquests mo-
ments té una Setmana Santa de les més completes 
de Catalunya, ja no només per la quantitat de con-
fraries, germandats i imatges de què disposa, sinó 
per la qualitat i quantitat d'actes que s'organitzen 
durant aquest període. 

"Ens hem preocupat per dignifi car la Setmana 
Santa sense oblidar que les processons en són l'eix 
vertebrador", assegura López que afegeix: "Hem 
aconseguit que en un mateix dia [Divendres Sant] 
surtin diferents estils processionals i vestes (indu-
mentàries), i que, tot i que hi ha molta varietat, tot 
té un cert to uniformitzat". 

Hem aconseguit 
que en un mateix 
dia surtin diferents 
estils processionals 
i diferents vestes"

Uns anys després els mataronins es replantegen 
tornar a desfi lar a Mataró. Aquest és l'inici de la 
Comissió de Setmana Santa actual.

El nou model de la Setmana Santa de Mataró, 
el que coneixem en aquests moments, és particu-
lar, per tots els adeptes que ha reclutat en els úl-
tims anys i sobretot també, pel que explica l'Héctor 
López, membre de la Comissió de Setmana Santa: 
"la gran característica de les processons de Mataró 
és la barreja de formes de fer i de processons". 

Peculiaritats mataronines

Algunes de les singularitats de la Setmana Santa ma-
taronina són dignes d'esmentar perquè no s'esfumin 
amb el temps. La primera és la del cant del Miserere 
de Mossèn Blanch, un dels actes celebrats dins de 
la Quaresma i que vinculen aquesta època amb la 
Setmana Santa. A fi nals del segle XIX, les funcions 
de l'Hospital de Mataró per donar atenció espiritual 
als malalts, van ser molt concorregudes, precisament 
perquè s'interpretava aquest Miserere compost per 
Mossèn Manuel Blanch i Puig. Era un acte de molta 
rellevància i que necessitava una gran massa co-
ral. Mataronins il·lustres van cantar-hi, de fet, va 

núm. 1715 del 18 al 23 de febrer de 2016
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Arxiu 

El Grup Serhs s'instal·la a Mata-Rocafonda
L'empresa maresmenca hi obrirà la seva Cuina d'Alt Rendiment després que les 
instal·lacions de Vilassar de Mar se li hagin quedat petites

Empreses: Redacció

  Una empresa important apos-
ta per Mataró i a més ho fa pel 
Polígon de Mata-Rocafonda. El 

Grup Serhs obrirà a Mataró la 
Cuina d’Alt Rendiment del grup, 
que fi ns ara  té ubicada a Vilassar de 
Mar. Les instal·lacions de Vilassar 
s’han quedat petites pel volum de 

negoci de la divisió Serhs Food i 
per això han optat per la capital 
del Maresme per ubicar-hi aquest 
centre de producció. La nova cuina 
estarà ubicada al polígon de Mata 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-3171 CTRA. MATA, Bajo seminuevo 1 hab., cocina americana, amueblado, pk opcional........390€ T.I.
REF. A-3170 ROCAFONDA, Piso reformado de 3 hab. y cocina independiente, con patio....................460€ T.I.
REF. A-2174 EIXAMPLE, Piso reformado de 2 hab. y cocina independiente, 1 baño compl................450€ T.I.
REF. A-1408 CENTRO, Bajo seminuevo amueblado y con electrodomésticos, trastero incluido..........500€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, 1 hab. seminuevo, cocina indep., amueblado y equipado pk opc.............505€ T.I.
REF. A-6492 MOLINOS, Piso  grandes dimensiones 4 hab., cocina office, 1baño, reformado.............525€ T.I.
REF. A-4297 Z. CERDANYOLA,   Finca seminueva, 2 hab, cocina americana, pk incluido....................650€ T.I.
REF. A-2343 VIA EUROPA, Piso 95m2, 4 hab., 1  suite, cocina office, amueblado................................750€ T.I.
REF. A-1443 Z. HABANA, Planta baja seminueva con terraza, 2hab. baño y aseo, pk inluido..............830€ T.I.

El Grup Serhs, fundat com a societat cooperativa el 1975 amb el nom 
de Serveis Mancomunats d'Hostaleria i Similars, és el primer grup 
turístic de Catalunya. El constitueixen un conjunt de 70 empreses 
i treballa en sectors com el turístic, l'hostaleria, la restauració i les 
col·lectivitats. Actualment el Grup Serhs és una societat anònima 
i té uns 1.500 socis, el 41 per cent dels quals són treballadors o fa-
miliars de treballadors. Es tracta doncs d'un holding empresarial 
de gran importància, nivell de negoci i arrelament al territori català 
des del Maresme, on ha mantingut la seu central.

Un gegant 
turístic

Rocafonda, on el grup té una nau 
industrial, i ocuparà un espai de 
4700 metres quadrats. Amb aques-
tes noves instal·lacions, SERHS 
triplicarà la producció diària d’ali-
ments, fi ns a les vuit tones diàries, 
elaborant més de dos milions de 
quilos anuals.

Planta polivalent
Les obres per adequar la nau in-
dustrial ja han començat i la in-
tenció del grup Serhs és que sigui 
una planta polivalent. A més de la 
cuina d’alt rendiment, també s’hi 
traslladaran les ofi cines de la divi-
sió Serhs Food. La planta donarà 
feina a un centenar de persones, 
la majoria són treballadors que 
actualment ja treballen a la cuina 
del grup a Vilassar de Mar. Serhs 
dóna servei a més de dos-cents 
centres arreu de Catalunya, en-
tre els quals hospitals, presons, 
escoles, així com els serveis d’ali-
mentació del Camp Nou, del Barça 
i el de Cornellà-El Prat, del RCD 
Espanyol.

núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Una de les activitats que es poden fer a Aira Cedida 

  El Parc d'aventura Aira inaugura 
demà dissabte 19 de març la seva 
temporada 2016 i ho fa amb pro-
mocions per al públic d'aquest 
espai de turisme i natura. Per cele-
brar-ho, es podrà gaudir d'una pro-
moció de 3x2, amb refresc i regal 
inclòs. A més, fi ns l'1 de maig els 
assistents podran gaudir –prèvia 
reserva– d'un 3x2 en una mateixa 
activitat, de la que podran gaudir 
tres persones i sols pagar-ne dues.   

Aira és un espai de turisme actiu 
i nature on harmonitzen perfec-
tament l'oci, l'esport i la divulga-
ció científi ca i cultural per a totes 
les edats amb una àmplia oferta 
d'activitats com parc d'alçada, 

Aira obre 
temporada 
turística

L'espai de natura i oci 
oferta packs i descomptes 
durant el primer mes

boulder i slackline, tir amb arc, 
poneys o e-bikes. Tot això a Sant 
Antoni de Vilamajor. 

També hi ha dins el mateix 
Aira el restaurant La Perola, amb 
molt bones crítiques i l'espai de 

les Terrasses d'Aira, ideals per a es-
coltar música en directe o fer una 
copa. Igualment també hi ha l'Ho-
tel Gastronòmic de Can Ribalta, 
una molt bona elecció per fer-hi 
nit en parella o família. 

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

M 609 305 272
T 937 500 641
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L'Edifici de Vidre acull les instal·lacions d'Almir  Anna Aluart 

 Almir és un nom nou per a una 
formació completa en seguretat 
plenament reputada. Una acadè-
mia amb professionals provinents 
dels cossos de seguretat com a 
professors i una borsa de treball 
pròpia que pràcticament garanteix 
la sortida laboral per a aquells que 
hi cursen alguns dels seus cursos. 

Almir obre les seves portes a l'Edifici de Vidre amb 
professorat provinent dels cossos de seguretat

L'Edifi ci de Vidre, al Pla d'en Boet, 
és la seu d'aquest Centre Superior 
d'Estudis per la Seguretat en el 
qual es poden fer cursos per ser 
controlador d'accés, vigilant de 
seguretat, DEA i suport vital bàsic 
o preparar les oposicions als cos-
sos policials com la Policia Local 
o els Mossos d'Esquadra.

Estudis de seguretat amb 
borsa de treball pròpia

Almir és, doncs, un centre de 
formació que garanteix apre-
nentatges necessaris i la titula-
ció preceptiva per dur a terme 
un àmbit laboral cada cop més 
requerit en tot tipus de negocis i 
esdeveniments. 

Borsa de treball pròpia
El que distingeix Almir és l'àm-
plia borsa de treball pròpia que 
té, ja que treballa pels principals 
locals d'oci i grans negocis que 
requereixen vigilants o controla-
dors d'accés. Aquest àmbit labo-
ral està molt regulat i és en una 
acadèmia com Almir on es poden 
fer els cursos que garanteixen la 
formació requerida. El professo-
rat d'Almir són professionals dels 
propis cossos de seguretat com 
Mossos d'Esquadra, una garan-
tia de formació precisament ara 
que s'ha anunciat que s'ampliarà 
la plantilla de Policia Local o que 
s'han convocat oposicions per pri-
mer cop en anys per a la Policia de 
la Generalitat.  | Redacció
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COMPRA VENDA 

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros, etc. 631.565.231 
ES VEN ASSECADORA. 685.464.439 
LLUIS ROURA Y Rafols particular 
vende telf 646.436.306
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 60€. 
626.529.009 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
CERDANYOLA C/NÚRIA. Plaza de 
parking en venta, ocasión, 9.500€. 
651.862.517
Z. D’ARA. Piso con ascensor, 86m2. 
3h. comedor amplio con salida a 
balcón con vistas panorámicas, baño 
y aseo, cocina con galería, oportuni-
dad, 90.000€. 626.529.009
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿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 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037 
CERDANYOLA. Local de 68m2. ide-
al cualquier actividad, económico, 
200€. 626.529.009
ALQUILO HABITACIÓN mujer. 
616.061.302 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
C/MAJOR. Piso segundo con ascen-
sor, semi-nuevo, 2h. amplio salón 
comedor con salida a balcón, coci-
na independiente, baño completo, 
climatizado, armarios empotrados, 
muy buen piso, 500€. 626.529.009 
ALQUILO HABITACIÓN AMUEBLADA, 
con derecho a comedor, cocina, baño. 
Cerca Argentona. 300€ gastos inclui-
dos. 615.170.534 

TREBALL

FRANKFURT PRECISA planchista. 
Entregar CV en C/Esteve Albert 47. 
De 13:00 a 16:00h. 
IMMOBILIÀRIA CERCA COMERCIALS 
per a Premià de Mar i Mataró. No cal 
experiència. Sou fi x més comisions. 
Contracte indefi nit. Enviar currículum 
a pisospremia@hotmail.com 
PRECISAMOS CHICA/O HOSTELERÍA. 
Enviar currículum toniroxbury@hot-
mail.com 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi ci-
na en Mataró. Ivan 675.514.214 
EMPRESA DE BAÑO necesita egoma-
dora y borista. Abstenerse personas 
sin experiencia o owerlockistas. 
696.491.197
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRACTIL elevadoras, toros. Se 
ofrece. Experiencia. 630.865.863
TALLER CONFECCIÓN BUSCA faena 
en general. Especialidad fundas de 
gafas. 617.345.567 /93.740.90.08 
Sr. Ángel 
BUSCO TRABAJO. DISPONIBILIDAD 
total. 7€. 632.806.597
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do mayores, plancha. 602.070.664
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
677.898.935
GRÀFICA,  PATRONISTA Y 
DISEÑADORA moda. Busca traba-
jo. 9 años experiencia. 663.962.755 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 1/2 
jornada o cuidado abuelos noches. 
639.076.838 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

CUIDO PERSONAS MAYORES noches 
u horas mañanas. 658.199.255 
BUSCO TRABAJO. DISPONIBILIDAD 
total. 7€. 667.399.006
PATRONISTA-ESCALADORA reali-
zación de muestrarios  y escalados 
para producciones. Silvia 657.236.760 
sicru7@hotmail.com 
BUSCO TRABAJO camarera , 
aj.cocinera, canguro, limpieza. 
632.872.515 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interina. 688.302.271 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayo-
res. Día o noche. 600.655.639

CLASSES

PEDAGOGA, TÈCNIQUES ESTUDI, 
nivell C català, dóna clases reforç 
(català, castellà, matemàtiques... ) 
10€/h Antònia 629.370.524 
TRADUCTOR LLICENCIAT FA classes 
particulars d’anglès i francès. Tots 
nivells. 676.993.675 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, aniversaris, etc. 
Informació 605.686.269 (www.mes-
tredaixa.com). 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

PRECISA:
AUX. ADMINISTRATIVA

A MITJA JORNADA
(PER LES TARDES)

GORRIZ ASSOCIATS

• S’ofereix: Sou fix. Alta Segur. Social.
• Es necessita: Experiència en gestió de
  pisos de lloguer, marketing i xarxes
  socials.

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

núm. 1715 de18 al 23 de març de 2016www.totmataro.cat/economics
PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
P I N TO R  P R E S U P U E S TO S 
AJUSTADOS. 607.480.942
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
QUIROMASSATGISTA. 645.881.262 
REPARACIO, D’ORDINADORS particu-
lars/empreses. Portàtils, Mac, xarxes. 
professional. 625.885.176 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
MASAJE ORIENTAL. 688.009.231 
REFORMA INTEGRAL. Sanz 2015. 
617.329.960 
D E C O O B R A S  R E F O R M A S 
635.612.224 

TAROT

ESTHER VIDENTE RITUALISTA. 
Avalan 40 años experiencia. Horas 
concertadas. 666.223.194 Mataró

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 

CONTACTES

CANARIA MASAJISTA ERÓTICA y 
cachonda. 698.080.712 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ESTRELLA MADURITA. Muy cariñosa. 
120 de pecho. Piso particular. Para 
hombres de buen gusto. 688.253.126 
M I N E RVA  22  CATA L A N A . 
698.217.203 
K AT Y  26 ,  PA R T I C U L A R . 
631.287.774 
ANA SEXY CARIÑOSA 693.993.121 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas domi-
cilio. 688.566.964 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA MATARÓ 
667.955.000

Econòmics
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Els proverbis (2/3)

19.  El just és llum que s’aviva, el 
malvat és llàntia que s’apaga.
20. La veritat dura per sempre; la 
mentida, un instant
21. Val més plat de verdura amb 
amor que vedell gras servit amb 
rancor.
22.  El geniüt encén la lluita, l’ho-
me pacient l’apaga.
23. Un fill assenyat alegra pare i 
mare, només el neci els menysprea.
24. L’estúpid es diverteix fent bes-
tieses, l’intel·ligent segueix el camí 
dret.
25. Sense deliberació, fracassen els 
projectes; amb nombrosos conse-
llers, arriben a bon terme.
26. Una bona resposta dóna 
alegria:
una paraula oportuna, que n’és, 
d’agradable!
27.  L’home assenyat tira amunt 
pel camí de la vida, no baixa tot 
seguit al país dels morts.
28. El qui forja el mal és falsari, 
el qui aconsella pau en treu goig.

 La saviesa dels antics és la psico-
logia dinàmica, del coneixement i 
comportament d’avui.  Com també 
és la psicologia popular o de  sentit 
comú, la qual viu de la gran intuï-
ció que té tot ésser humà. 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

núm. 1715 de18 al 23 de març de 2016
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Un concert del 4 Cordes

L'Orquestra Simfònica del Vallès, en acció al Palau de la Música

Arxiu 

Cedida 

Adreçat a la participació de diferents cors de tota Catalunya, 
l'impuls d'aquestes gires neix de la constatació que “el fet coral 
català” és una de les expressions musicals i associatives més 
esteses, i que aquest món gaudeix d’una implantació social molt 
àmplia, intergeneracional i des del nivell amateur fins als grups 
semi-professionals. 

"El fet coral català"

haurà més de 350 cantaires i mú-
sics a l'escenari.

Des del 2012
La Simfònica del Vallès va estrenar 
l'any 2012, coincidint amb el 25è 
aniversari, 'El concert de Setmana 
Santa', i des d’aleshores ha girat 
anualment per Catalunya, arri-
bant cada any a punts diferents 
del territori, amb una obra impor-
tant del repertori simfònico-coral. 
L’atractiu d'aquestes produccions 
cor-orquestrals és la participació 
de múltiples cors del país que, 
individualment, no la podrien 
afrontar ni musicalment ni eco-
nòmicament. El concert és el cap 
de cartell de la programació anual 
del Foment | Redacció

 La Passió segons Sant Mateu, 
una de les grans obres de Johann 
Sebastian Bach, és el plat musi-
cal més destacat de la setmana. 
La d'avui divendres és la prime-
ra parada de la gira de Setmana 
Santa que l'Orquestra Simfònica 
del Vallès fa anualment per in-
terpretar aquesta obra magna en 
companyia de corals del territo-
ri. El Cor Ciutat de Mataró serà a 
l'escenari, aportant el seu granet 
de sorra a un equip humà de 70 
músics i 120 músics que revestiran 
de solemnitat les conegudes notes 
d'aquesta obra de Bach.

El dia 2 d'abril oferiran un con-
cert del Palau de la Música en què 
participaran tots els cors implicats, 
a més de l’OSV, de manera que hi 

L'Orquestra Simfònica del Vallès inicia la seva gira en 
companyia del Cor Ciutat de Mataró 

El Monumental acull la Passió 
segons Sant Mateu, de Bach

 El passat dia 10 es van presentar 
dos documentals sobre el projecte 
'4 cordes' que es desenvolupa a 
l’Escola Germanes Bertomeu i està 
integrat dins el treball curricular 
del centre, que desenvolupa les 
habilitats instrumentals a través 
del violí i el violoncel. 

El primer documental és 
“Històries de vida”, de Dèlia Serra. 
Tracta sobre l’experiència de tocar 
en una orquestra com a entreteni-
ment social, a partir de les vivèn-
cies de diferents components de 
la mateixa.

 El segon documental és “Periplus, 
un viatge musical”, de Guillem 
Roma. Presenta el procés de crea-
ció i realització del concert que va 
tenir lloc el maig passat al Teatre 
Monumental. El compositor de la 
música, Ferran Badal, i la coordi-
nadora del projecte 4 cordes, Laia 
Serra, van fer la volta al món cercant 
experiències i inspiració durant els 
anys 2013 i 2014 i v an crear un con-
junt de cançons inèdites que van 
ser les assajades i interpretades al 
Monumental i també al Palau de 
la Música. El documental ofereix 
imatges de cada fase de creació i 
el resultat fi nal. | Redacció

El programa del Germanes 
Bartomeu, protagonista

Presenten dos 
documentals sobre el 
projecte 4 cordes

CulturaCultura núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016

Tot cultura passió + 4cordes.indd   1 15/3/16   12:35



����������������
�����������������

����������
���������
������������������

Sèniors

Telèfons Smartphones 

Considerem que ja estem en una 
societat envellida, en la que ja han 
nascut les persones que arribaran 
a complir 150 anys i en la que el 
col·lectiu de la gent gran arribarà a 
ser una tercera part de la població. 
També considerem que una de les 
principals formes de comunicació, 
d’aquesta nova societat de la infor-
mació i del coneixement, utilitzarà 
els continguts de la cultural digital 
accessibles des d’Internet.

Estimem arribat el moment que la 
gent gran aposti per un envelliment 
actiu. Per una participació activa en 
la societat de forma organitzada, 
per continuar essent útils i neces-
saris, amb les eines necessàries per 
fer-ho possible. Constatem la poca 
utilització de les noves tecnologies, 
pel desconeixement de les seves 
possibilitats, la resistència al can-
vi i les dificultats de finançament, 
qüestions totes elles, que acaben 
generant l'actual escletxa digital de 
la gent gran que és imprescindible 
i necessari superar.

Des del Moviment Sènior apostem 
per plantejaments autogestionats 
de “sèniors en xarxa”, des del marc 
d’una nova societat civil reeixida, 
construint ponts, que ens permetin 
avançar cap a una nova civilització 
comunitària, realment humana, des 
de l'actual civilització depredado-
ra, històricament obsoleta, més afí 
amb la llei de la selva, del peix més 
gros que es menja al més petit. És 
per tot això que hem creat el nou 
“Curs d’immersió a la comunicació 
amb telèfons smartphone” (telèfons 
intel·ligents), per aprendre una nova 
forma més moderna per comuni-
car-se, àmpliament utilitzada pels 
nostres fills i néts.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

núm. 1715 de18 al 23 de març de 2016
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L'Audició Sacra de la Passió, 40 anys després
Josep Maria Cusachs i Lluís Carné dirigeixen l'espectacle al Teatre Monumental dins 
els actes del Centenari de la Sala Cabanyes

Espectacles: Redacció

 Després d’"Els Pastorets de 
Mataró", la Passió és l’obra que 
la Sala Cabanyes ha representat 
més vegades al llarg dels seus 
gairebé cent anys d’història. En 
la celebració del centenari de 
l’entitat, l’entitat mataronina, el 
Cor Arquitectura i l’Orquestra 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya interpretaran aquest 
dissabte dia 19 l’”Audició Sacra de 
la Passió”. Amb direcció artística 
de Josep Maria Cusachs i direcció 
musical de Lluís Carné, aquesta 
“Audició Sacra de la Passió” vol ser 
un particular homenatge a totes 
aquelles persones que, durant dè-
cades, van participar a “La Passió”.

Formada actualment per més 
d’una cinquantena de cantants, 
la Coral Arquitectura té més de 
trenta anys d’història amb una 
activitat intensa i continuada  du-
rant la qual més de mil persones 
de la més diversa procedència hi 
han participat en algun moment.

Molt lligada a l’activitat de la 
Coral hi ha la trajectòria de l’Or-
questra de la UPC, creada l’any 
2000. L’orquestra va néixer com 
a suport instrumental al cor però 

ben aviat va adquirir entitat prò-
pia. Tot i mantenir una trajectò-
ria unida, totes dues han actuat 
en solitari. 

Carné i Cusachs
Lluís Carné ha dirigit diverses for-
macions corals, des que a fi nals 
dels setanta va debutar en la direc-
ció amb el cor de Pueri Cantores 
de Mataró. En cinc ocasions ha 
dirigit la Missa de Glòria de mos-
sèn Manuel Blanch, l’Ofi ci de Les 
Santes. Josep Maria Cusachs va 

entrar a formar part del grup de 
teatre de La Saleta quan tenia 18 
anys i, poc després, va incorpo-
rar-se a la Sala Cabanyes. A l’en-
titat mataronina ha interpretat i 
dirigit infi nitat d’obres, entre les 
quals dos grans emblemes de la 
Sala: “Els Pastorets de Mataró” i 
“La Passió”.  En els darrers anys ha 

impulsat diverses lectures drama-
titzades i espectacles de rapsòdia.

Una “Passió d’art”
La Passió de la Sala Cabanyes es 
va estrenar l’any 1935, a partir 
de textos de Fra Antoni de Sant 
Jeroni, complementats amb frag-
ments d’obres d’Àngel Guimerà, 
mossèn Cinto Verdaguer i Jaume 
Colomer. Els mestres Felip Vilaró i 
Enric Torra van compondre expres-
sament una partitura per al mun-
tatge. Per la seva vàlua, la Passió 
de la Sala Cabanyes fou coneguda 
com a “Passió d’Art”. 

Fa més de quaranta anys, el 
1974, Josep Maria Cusachs, Pere 
Rigau, Lluís Vilert i Enric Torra van 
dur a escena fragments de la Passió 
a la Sala. Amb motiu del 75è ani-
versari d’Els Pastorets, l’any 1992 
es va tornar a representar en el ma-
teix escenari en què es farà aquest 
dissabte, el Teatre Monumental.
“La vida de Jesús de Natzaret s’ha 
explicat en totes les èpoques i per 
tots els mitjans. Des del barroquis-
me dels Actes Sacramentals fi ns 
al realisme de la Passió de Mel 
Gibson, hi ha tota una trajectòria 
canviant, segons el temps i el mitjà 
d’expressió”, considera Cusachs.

30

Actualment, 
l’Orquestra de la UPC 
compta amb una trente-
na d’instrumentistes

Anna Aluart 
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Detall de l'exposició

Un moment de l'enregistrament de l'obra

A.Aluart 

Cedida 

La vinculació de Taltabull amb Mataró té resposta en el nom de 
Domènec Rovira, un jove alumne del compositor que l’introdu-
eix en els cercles culturals de la ciutat. És també arran d’aquest 
personatge que Taltabull funda el cor del Cor Madrigalistes Iluro 
i entra en contacte amb la parròquia de Sant Josep, que és qui 
li encomana ‘Les set paraules de Crist.

La vinculació amb Mataró

durada rere aquest projecte.

Obra reconeguda
"Les set paraules de Crist a la Creu" 
és una de les grans obres del ca-
tàleg de Cristòfor Taltabull i clau 
en la reconstrucció de la vida mu-
sical a Catalunya després de la 
Guerra Civil espanyola. Aquesta 
obra es va estrenar el 1943 al 
Teatre Foment Mataroní durant 
la Setmana Santa de Mataró. De 
fet, Cristòfor Taltabull tenia una 
estreta vinculació amb la ciutat, ja 
que va rebre l'encàrrec de la crea-
ció de l'obra del vicari de l'església 
de Sant Josep, mossèn Ximenes, 
va interpretar-la només a Mataró 
i també va fer l'arranjament de la 
Missa de les Santes. | Marta Gómez

 El tenor mataroní Josep Fadó 
va enregistrar per primera vega-
da l’obra cabdal del catàleg de 
Cristòfor Taltabull, “Les set pa-
raules de Crist a la Creu” i l'obra ja 
es pot escoltar a través de moltes 
plataformes digitals com Spotify 
o Itunes. 

Fadó va gravar el catàleg sota 
la direcció de Jordi Lluch i amb 
la col·laboració del Cor Ciutat de 
Mataró i l’Orquestra de Cambra 
de Granollers. L’enregistrament 
es va fer els dies 7 i 8 de febrer 
dins del convent de les monges 
Carmelites de Mataró amb el su-
port de l’Ajuntament i el depar-
tament de Cultura. Aquesta és la 
culminació de la feina i el treball 
de Fadó de més de set anys de 

Plataformes com Spotify o Itunes ja inclouen la gravació 
que va liderar el tenor Josep Fadó

Les Set Paraules de Taltabull, 
disponibles a la xarxa

  Can Palauet  acull l'exposició 
“Constel·lacions familiars”, una 
producció de Terrassa Arts Visuals 
que proposa una refl exió sobre la 
família i les relacions familiars a 
través de l’obra de diferents artistes 
visuals. L’exposició forma part del 
Programa d’exposicions itinerants 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i s’ha vist 
prèviament al Museu de l’Empordà 
(Figueres) i a l’Espai d’Art Moritz 
(Cornellà). Ara arriba a Mataró in-
corporant una peça de l’artista ma-
taronina i terapeuta constel·ladora 
Ita Puig, produïda pel M|A|C Mataró.

Ita Puig se suma a la mostra
Les constel·lacions familiars són 
una teràpia psicològica que es 
fonamenta en la teatralització 
d’aquells aspectes o vivències 
que l’individu vol analitzar i tre-
ballar. Els set artistes que van ex-
posar a Terrassa són Sergi Botella, 
Lúa Coderch, Matías Costa, Paco 
Chanivet, Lola Lasurt, Ryan 
Rivadeneyra i Katerina Šedá. A la 
itinerància de Mataró s‘afegeix 
“Cartografi a d’un procés, 2016”, 
peça d’Ita Puig produïda pel M|A|C 
Mataró. | Redacció

El M|A|C mostra una 
reflexió sobre la família

Can Palauet barreja 
art i "constel·lacions 
familiars"

CulturaCultura núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016
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Nous formats pel tercer 'A la vora del jazz'
Fabrizio Bosso Quartet encapçala un cartell amb vuit concerts i artistes 
internacionals i de casa nostra

Música: Mireia Biel

   La tercera edició del cicle ‘A 
la vora del jazz’ aposta per nous 
formats i nous espais per conso-
lidar el festival i dotar-lo de més 
qualitat. Així ho va explicar l’orga-
nització en roda de premsa, que 
vol "arribar a més públics per di-
fondre el jazz i la cultura". El ci-
cle programa fi ns a vuit concerts 
durant el mes d’abril i presenta 
el quartet Fabrizio Bosso com a 
cap de cartell.

El Casal l’Aliança no serà l’únic 
escenari de la tercera edició del 
cicle ‘A la vora del jazz’, que orga-
nitza l’Associació Jazz Maresme 
conjuntament amb l’Ajuntament i 
la Casa de la Música. L’organització 
ha apostat en aquesta ocasió per 
descentralitzar els concerts i por-
tar-los a altres espais de la ciutat 
com el pati del Cafè Nou o el Celler 
Castellví, amb la voluntat d’apro-
par-los a tots els públics i innovar 
amb nous formats.

Difondre la cultura
Així, noms de l’escena interna-
cional es mesclaran amb altres 
formacions del nostre país. Los 
Fulanos donaran el tret de sortida 

al festival amb un concert inau-
gural gratuït al pati del Cafè Nou. 
Així, Durant el mes d’abril, els afi -
cionats del jazz se citen al Casal 
l'Aliança amb artistes com Fabrizio 
Bosso Quartet, el cap de cartell, la 

nord-americana Charmin Michelle 
i la Big Band Jazz Maresme amb 
Perico Sambeat. 

L’organització, a més a més, 

proposa una trobada amb els 
Shu Shu al Celler Castellví i s’ha 
reservat ‘I also play the bass’, un 
concert sorpresa pels espectadors 
que tindrà lloc dalt d’un terrat.

Arribar a tots els públics
Gerard Nieto, membre de l’Associ-
ació Jazz Maresme, es va mostrar 
molt satisfet del cartell que s’ofe-
rirà durant aquest festival, que 
“no només vol difondre el jazz, 
sinó també la cultura”. Per això, 
Nieto justifi ca que s’organitzin 
activitats gratuïtes “per arribar a 
tots els públics” i d’altres de com-
plementàries, com la ballada de 
swing o l’exposició fotogràfi ca, 
per aconseguir que “cada cop el 
cicle  sigui més popular i arribi a 
més gent”. 

8

8 concerts integren el 
programa de concerts, 
inclòs l'inaugural de 
Los Fulanos el dia 3 
al Pati del Cafè Nou

Cedida 

Les entrades per al festival es poden comprar a través de www.
jazzmaresme.com i presencialment a Direcció de Cultura i des 
d’una hora abans a la taquilla de l’espai de concert. Hi haurà 
també dos abonaments per als concerts. El primer té un preu 
de 45 euros i inclou els tres recitals programats al Casal de la 
Nova Aliança i el concert sorpresa. L’altre de 65 euros inclou els 
mateixos concerts més el sopar.

La vinculació amb Mataró
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aquestes festes als països anglosa-
xons, per homenatjar a les futures 
mares quan estan embarassades.

L’associació Timforex s’ha es-
pecialitzat a seguir les teories, 
entre d’altres, del Doctor Brent 
Logan qui diu que “Abans del nai-
xement, tots els nens mereixen 
superdotació”. En el seu honor 
es va proclamar el Dia Mundial 

 L’espai formatiu multilingüe 
Kinder Mataró s’ha adherit re-
centment a l’associació Timforex 
(Time For Excellence “Temps per 
a l’excel·lència) i obsequia a to-
tes les futures mares de Mataró 
amb regals i l’organització d’un 
Baby Shower. Una Baby Shower és 
una celebració per la vinguda al 
món d’un bebè i són molt comuns 

L'espai formatiu multilingüe Kinder ofereix ioga per a les 
mares i formació en anglès per als nadons 

Homenatge a totes les futures 
mames de Mataró

de l’Educació Prenatal, l’11 de no-
vembre del 2006. 

Ioga abans i després del part
A Kinder Mataró, espai formatiu 
multilingüe, ofereixen ioga des 
d'abans del part i fi ns després per 
a les mares i tenen per eslògan 
"tu fas ioga i nosaltres cuidem el 
teu peque".

Ciutat
 
Família núm. 1715 del 18 al 23 de març de 2016

c18 publi kinder.indd   1 15/3/16   18:54



El Megataller Casteller per a canalla va tenir 
lloc dissabte, a la plaça Santa Anna de Mataró, on 
van tenir lloc tot d'activitats per als més petits i es 
va cloure amb una actuació castellera.

A les últimes, a la vella Quaresma, ja només li que-
den dues potes, diumenge se li va tallar la tercera, un 
acte que té lloc durant els diumenges de Quaresma 
a la plaça de la Peixeteria de Mataró.

20è aniversari de la peña Al-Andalus, una cele-
bració que va tenir lloc al teatre Monumental, amb 
actuacions de "Cuadros de baile"de l'entitat, amb 
A. Giménez a la veu i David Jiménez a la guitarra.

Preludis per a Setmana Santa, aquest dissabte es va 
traslladar el Jesús Captiu i Nostra Senyora dels Dolors, 
des de Rocafonda fi ns a Santa Maria, per  tal de pre-
parar i deixar a punt una de les primeres processons. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Anna 
Aluart 

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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Probables desplaçaments per qüesti-

ons familiars. Tens ganes de tornar a 

veure a una persona però el teu orgull 

no t’ho posarà fàcil. És possible que 

ella senti el mateix que tu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Possible nova font d’ingressos. Si 

estaves a l’atur, es donen més pos-

sibilitats d’entrar al mercat laboral. 

Interès per la filosofia o bé desitges 

aprofundir en alguna creença.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Reps una dosi extra d’optimisme i es-

perança que actua favorablement en 

el teu organisme. Actualment estàs 

més sensible i connectes millor amb 

els més desfavorits de la societat.

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

No saps com expressar algunes pre-
ocupacions. Et sents una mica sobre-
passat per les circumstàncies però 
estàs aprenent molt de tu mateix. 
Viuràs moments entranyables amb 
la parella.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Tens dubtes respecte a un assumpte 

financer de cara al futur. Realment són 

temps complicats per a l’economia. No 

signis res si no ho tens clar. Sembla 

que estàs convidat a una festa.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Pots ser el centre d’atenció però això 

ja t’agrada. Connectaràs amb les emo-

cions de persones de diferents indrets 

i edats. Pot ser que fins i tot facis 

alguna conquesta amorosa.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Amb la teva feina tens una relació 

ambivalent. Per una banda no t’agra-

da massa però per l’altra satisfà les 

teves necessitats materials. Pot ser 

que pensis en un canvi laboral.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Mira de descansar més. Darrerament 

estires els teus dies tant que no et 

queda temps suficient per dormir. 

Consells d’un amic veterà. Les te-

ràpies aquàtiques t’aniran molt bé.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si esperaves l'ocasió per mostrar 

el que penses o com et sents, ara 

tens una millor recepció. Només mira 

d’estructurar el teu discurs el millor 

possible perquè sigui entenedor.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Amb la família pots experimentar im-

portants diferències de criteri. Forma 

part del teu procés de maduració. 

L’acceptació t’ajudarà a tirar enda-

vant i mirar per tu. Somnis intensos.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Has après que per a gaudir de la lli-

bertat has d’assolir algunes responsa-

bilitats. No estàs satisfet amb l’estat 

dels teus objectius. Però això et dóna 

més força per seguir lluitant.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pots està vivint un període molt actiu 

i enriquidor. Sembla que no trobes 

la manera de parar de fer coses. Si 

tens una bona relació amb el rellotge, 

aprofitaràs millor el temps.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com

HORÒSCOP 1715.indd   1 15/3/16   19:29



El calendari d'actuacions

Anna Aluart 

Els veïns d'Argentona decidiran el destí de 500.000 euros dels comptes pel 2017 en 
una consulta ciutadana el pròxim mes de setembre

Prop de 100 propostes en el primer mes del 
procés dels pressupostos participatius 

  El procés participatiu sobre el 
pressupost municipal ja ha recollit 
prop d'un centenar de propos-
tes dels veïns i veïnes i entitats 
d'Argentona, i que han fet arribar, 
mitjançant el formulari online o 
bé dipositant la proposta en les ur-
nes instal·lades a l'Ofi cina d'Aten-
ció al Ciutadà de l'Ajuntament i a 
l'ofi cina municipal del Cros. Fins 

a fi nals d'abril tots aquells que 
ho vulguin podran fer arribar la 
seva iniciativa a aquest projecte de 
participació ciutadana en què es 
decidirà el destí de 500.000 euros 
del pròxim pressupost municipal 
per al 2017.

A partir del maig s'organitza-
ran les taules de debat per tal de 
prioritzar i seleccionar aquelles 

propostes que es considerin més 
interessants i positives per al muni-
cipi i fi nalment es farà una tria per 
tal d'escollir les millors en una con-
sulta popular, el mes de setembre.

Per promocionar la participació 
ciutadana, l'Ajuntament ha llan-
çat una campanya amb un vídeo a 
Internet en què es pregunta: 'Què 
faries amb 500.000 euros? | A.C

núm. 1.715 del 18 al 23 de març de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.grupocastro.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

RASPALLAT

• 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:
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

concursos

Argentona
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Parc Central

Cam
í d

e 
la
 G

eg
an

ta

Ron
da

 O
’D

on
el

l

V
ia

 E
u
ro

p
a

Cam
í d

el 
Mig

Ronda B
ell

av
ist

a

Ronda dels P
aïso

s C
atalans

LA LLANTIA

URBANIZACIÓN
CAN SERRA

N-II

C-32

B-40

MATARÓ PARC

DECATHLON

PROPERA CONSTRUCCIÓ DE 12 CASES ADOSSADES

MATARÓ - CAN SERRA

• Cases 295 m2 + jardí privat + terrasses

• 4 dormitoris + estudi

• 2 Banys + 1 lavabo

• Garatge per 2 cotxes

• Zona comunitària amb piscina

• Alta qualitat d’acabats

Tel. 93 621 90 00
INFORMEU-VOS SENSE COMPROMÍS

BOURGEOIS PRIME
VENDA DE  PROPIETATS EXCLUS IVES DES DE  1950
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Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5473. MATARÓ-CENTRE:  Pis 
en lloguer de 110m2. Disposa d’ampli 
menjador amb sortida a balcó, cuina 
amb galeria, una habitació tipus suite 
i dues habitacions dobles. Edifi ci amb 
dos ascensors. Al costat de la platja.

Ref. 3065. MATARÓ: Nau industrial 
d’obra nova, 292 m2, diàfana i molta 
llum natural, cantonera, molt visible 
i ben comunicada AP-7 i C-32.2  
accessos separats al recinte fàcil 
maniobrabilitat camions i tràilers. 

REF. 5350. MATARÓ: Nau industrial 
en venda de 350m2 en planta pis. 
Diàfana, amb molta llum natural. 
2 places d’aparcament. Disposa de 
munta càrregues de 1000Kg.

El cartell de la Mostra Literària d'aquest any Una imatge de l'obra  Cedida 

 Ja s'ha obert el termini per a 
presentar els treballs per a la 
Mostra Literària d'Argentona, 
que enguany arriba a la 33a edi-
ció. La data límit per a presentar 
les propostes de prosa o poesia és 
el 7 d'abril i es poden fer arribar 
a l'Ofi cina d'Atenció Ciutadana de 
l'Ajuntament d'Argentona. Només 
s'acceptarà una obra per catego-
ria, modalitat i participant. Els 
treballs hauran de ser en català, 
individuals i totalment inèdits. 

A banda de les categories de 

 La Sala d'Argentona rebrà aquest 
diumenge a la tarda l'aplaudida 
André i Dorine. A la petita sala 
d'estar sonen les tecles d'una mà-
quina d'escriure i les notes d'un 
violoncel. Són André i Dorine: una 
singular parella d'ancians que, 
com tantes altres, han caigut en 
la desídia provocada per la rutina. 
Però un fet trencarà aquesta mo-
notonia: la malaltia. L’Alzheimer, 
devorador dels records, de la me-
mòria, de la identitat, ho capgira-
rà tot. | A.C

Es poden presentar treballs de prosa i poesia, així com 
microrelats de 140 caràcters 

L'obra reflexiona sobre la 
vellesa i la malaltia 

prosa i poesia, es podran presen-
tar també microrelats de fi ns a 140 
caràcters, sense límit d'edat, i tam-
bé relats breus per a discapacitats 
intel·lectuals, també sense límit 
d'edat dels participants.

Les obres premiades seran tra-
meses per l'Ajuntament d'Argento-
na a la fase comarcal per participar 
en la fase fi nal de la XXXIIIa Mostra 
Literària del Maresme. El veredic-
te es farà públic el dissabte dia 23 
d’abril a les 19 hores al Saló de 
Pedra de l'antic Ajuntament. | A.C

Obert el termini per a la Mostra 
Literària d'Argentona 2016

L'aplaudida 'André i 
Dorine', diumenge a 
La Sala

núm. 1.715 del 18 al 23 de març de 2016

Cedida 

Argentona

Tot Argentona 1715.indd   4 16/3/16   11:21



MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

57.500€

Ref. 12382 Z. RDA. CERVANTES: Oportunidad por 
excelentes características!!!. Apropiado inversores. Vi-
vienda 90m2, pocos vecinos. Pocas escaleras. Salón co-
medor amplio. Cocina offi ce conservada. 3 dorm.dobles. 
Baño reformado. Galería posterior. Precio excepcional!

T
260.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12176 URB. LA CORNISA: Bonita casa unifamiliar, parc. 
400m2. Excelente orientación, vistas despejadas. 5 dor. Sa-
lón comedor con chimenea. Cocina offi ce. 2 baños +Aseo. 
Terracita /Solarium. Garaje. Pequeño ascensor.

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso 110m2 en zona privile-
giada, reciente construcción. Muy alto con ascensor. Exterior. 
Amplio salón comedor. Balcón /terracita. Cocina offi ce 4 dor. 2 
Baños. Calefacción. A/ac. Parking+ trastero incluidos.

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

PRECIO EXCEPCIONAL

www.sucasa.es

4129
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L'edifici dels Jutjats de Mataró Un concert del festival Cedida  Cedida 

 El Jutjat de Violència de Gènere 
número 1 de Mataró (Maresme) 
ha condemnat a 19 anys de presó 
un veí de Vilassar per l'assassinat 
de la seva dona el 12 de novembre 
de 2010 al domicili familiar amb 
els agreujants de parentiu i traïdo-
ria. El jutge considera provat que 
l'acusat va atacar la víctima quan 
dormia amb un ganivet i un objec-
te contundent i que li va propinar 
diversos cops i ganivetades que li 
van provocar la mort.

El jutge també condemna a una 
pena de nou mesos de multa a 
l'amant de l'acusat per simula-
ció de delicte, ja que considera 
provat que va enviar dues cartes 
anònimes als Mossos d'Esquadra 
per desviar sospites, però no la 
considera culpable d'encobriment 
com reclamaven el ministeri fi scal 
i l'acusació particular.

L'acusat va ser detingut cinc 
mesos després del crim perquè va 
simular un robatori al domicili fa-
miliar que, en un primer moment, 
va fer creure que era el mòbil del 
crim. Les evidències però, demos-
tren que l'hora de la mort decreta-
da pels forenses no coincidia amb 
la del suposat robatori, que no es 
va trobar cap porta forçada, que les 
targetes i les joies suposadament 

El condemnat, un veí de Vilassar, va atacar la víctima  
amb un ganivet i un objecte contundent 

19 anys de presó per 
l'assassinat de la seva dona 

 Caldes d’Estrac no tindrà el 
Festival de Santa Florentina. 
L’equip de govern municipal ha 
anunciat que “per l’elevat cost que 
suposa la seva realització no es vol 
mantenir, ja que es valora donar 
prioritat a altres qüestions com ara 
donar més suport a les entitats i  
a la Fundació Palau”.

El Festival podria reprendre’s 
d’aquí a uns anys, segons ha asse-
gurat l’alcaldessa de Caldes d’Es-
trac, Rosa Pou. L’alcaldessa, que 
valora molt positivament la quali-
tat del festival i la seva celebració, 
assegura que l’Ajuntament ha ha-
gut de fer front a 70.000 euros per 
raó del festival. L’anterior govern 
de CiU s’havia compromès a assu-
mir 34.000 euros, una xifra que el 
govern actual assegura que s’hi ha 
de sumar 38.000 euros més i 9.000 
euros d’hores extraordinàries de 
treballadors municipals. 

L’organització del festival ha as-
segurat que espera poder tancar 
en els pròxims dies un acord amb 
un altre municipi del Maresme 
perquè es pugui celebrar l’edició 
d’aquest any. El que és segur és 
que el festival no tornarà en cap 
cas al Castell de Santa Florentina 
de Canet, on va néixer, per la ne-
gativa dels propietaris. |M.G

L’equip de govern justifica 
que el cost és massa elevat 

Caldes d’Estrac 
renuncia al Festival 
de Santa Florentina 

robades ni es van utilitzar ni es 
van posar a la venda i que, més 
enllà del desordre a la casa, no hi 
havia cap objecte trencat com és 
habitual en aquests casos.

Por a perdre patrimoni
Segons recull la sentència, altres 
indicis que demostren la culpabi-
litat del marit de la víctima és que 
en tenir coneixement de la mort 
de la seva dona va mostrar total 
indiferència i que en cap moment 
es va mostrar nerviós ni sorprès.

Com el jurat popular, el jutge 
considera provat que la víctima 
coneixia la relació dels dos acusats 
i que va demanar el divorci al seu 
marit. Com que no tenien fi lls, i 
segons s'estipulava en el seu testa-
ment, la fortuna de la família de la 
víctima passava a mans de l'acusat 
en cas que morís. En aquest sentit, 
el jutge entén que l'acusat va optar 
per matar la seva dona per por a 
perdre tot aquest patrimoni. 

Pel que fa a l'amant, el jutge la 
considera culpable de simulació 
de delicte perquè les dues cartes 
que va enviar als Mossos d'Esqua-
dra simulant anònims que havia 
rebut amenaçant-la de mort a ella 
i el seu amant, les va redactar ella 
mateixa. |Redacció - ACN.
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FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

64.000€
Ref. 2287: ZONA CTRA. MATA: Piso com-
pletamente reformado, 3 hab., 1 baño, 
cocina indep. y galería, salón comedor 
con balcón. Muy luminoso y soleado.

66.000€
Ref. 2284: ZONA MOLINOS: Primer piso 
sin ascensor, exterior y bien distribuido, 
2 hab., 1 baño, cocina indep. con galería. 
Para actualizar a su gusto.

76.000€
2279: ZONA LA ESPERANZA: Planta baja 
con patio semi reformada, 3 hab., 1 baño, 
cocina indep. y galería. Oportunidad por 
zona y precio. Ideal primera vivienda.

135.000€
Ref. 2274: Z.ESCORXADOR: Piso alto en 
edifi cio con ascensor y parking incluido, 
3 hab., 2 baños, cocina indep. y galería, salón 
comedor con balcón. En avenida principal.

90.000€
Ref. 2268: Z. MOLINOS: Al lado Parque 
Central, vistas mar y ciudad, 3 hab. (2 dob), 
baño, cocina indep., galería. Oportunidad 
por zona y precio. Ideal  1a vivienda.

85.000€
Ref. 2285: ZONA PZA. FILIPINAS: Primer 
piso de origen muy conservado, 3 hab. (2 
dobles), 1 baño, cocina indep. con galería, 
salón comedor, balcón. Exterior y soleado.

136.000€
Ref. 2290: Z. RDA. CERVANTES: 1er piso 
refor., vistas depejadas, 3 hab., 1 baño, co-
cina indep., galería, amplio salón con balcón. 
Muy buena distribución y orientación.

 

136.000€
Ref. 2277: ZO. PZA. TURÓ MATA: Fántasti-
co piso reformado con ascensor, 4 hab., 
2 baños, cocina o�  ce indep, salón come-
dor con balcón/terracit. Orientado a mar.

146.000€
Ref. 2283: Z. CIUDAD JARDIN: Segundo 
y último piso todo reformado y con te-
rraza. 4 hab., cocina o�  ce, amplio salón 
de 30m2, suelos de gres, calefacción. 
Comunidad reducida.

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

BUSCA Y ENCUENTRA TU PISO AQUÍ: www.immo-nova.es

FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

Ref. 2277: ZO. PZA. TURÓ MATA:
co piso reformado con ascensor, 
2 baños, cocina o�  ce indep, salón come-
dor con balcón/terracit. 

1P IMMO NOVA.indd   1 16/3/16   11:24



paginas para pdf's (2) copia.indd   2 16/3/16   16:47



paginas para pdf's (2) copia.indd   2 16/3/16   16:48



Núria Fraile ha estat infermera voluntària a Kitale, Kènia.  Cedida 

Núria Fraile
un món de contrastos

 Mireia Biel

 Un podria passar hores escoltant-la. Núria Fraile va 
emigrar, primer a Austràlia i ara a Anglaterra. I entre-
mig, va decidir conèixer de primera mà què amaga 
l’Àfrica a través de la seva professió: la infermeria. 

El gener del 2014 va decidir emprendre el seu gran 
somni: trepitjar per primer cop l’Àfrica per fer-hi un 
voluntariat. “Sentia que era el moment per trobar 
a la Núria infermera, la persona a qui li agradava el 
contacte amb les persones”. Kitale, una petita regió 
de Kènia, va ser el destí escollit per aquella jove de 
23 anys. 

Fraile va fer una estada voluntària en un hospital 
de la regió de Kitale. “Els guants s’acaben, no hi ha 
aigua neta, si no hi ha material per curar una ferida, 
no passa res”, afi rma, per continuar explicant que “els 
adults comparteixen llit” i que les sales pediàtriques 
acullen 4 vegades més nens dels que hi hauria d'ha-
ver”. Ha vist “quatre dones a punt de donar a llum 
en un mateix matalàs, mortuoris sense privacitat i 
autòpsies a l’aire lliure que han acabat amb un cos 
cobert de mosques”. A pesar de tot, “ha estat una ex-
periència preciosa perquè, sí, seguim salvant vides”. 

Ni una apendicitis, un episodi de malària, un al-
tre de febre tifoidea i una mala infecció, la van fer 
desistir de tornar al país aquest mes de gener. “Vaig 
acumular 96kg d’equipatge, 70 dels quals eren roba 
i peluixos”, explica. I allà hi va retrobar la mateixa 
gent. “Recordaven el meu nom!”, exclama. Va passar 

tres setmanes en un orfenat encara en construcció 
i va reunir més de 65 nens, a qui va “rentar la cara, 
vestir, i deixar jugar amb trencaclosques i  joguines i 
sobretot, compartir molts somriures”. “Mai oblidaré 
la sensació de pujar a la moto i tenir 50 nens corrent 
darrere cridant el meu nom. És una sensació indes-
criptible i incomparable”.

El retorn 

“La felicitat no és material i mai he vist tants 
somriures com a l'Àfrica" assegura Fraile

Cada cop que trepitja l’Àfrica, sap que hi tornarà. 
Ho diuen els seus ulls, que s’omplen de màgia al 
parlar de Kènia: "S'ha convertit en la meva segona 
llar". “Em costa explicar com et sents allà”, afirma, 
però reconeix que l’experiència l’ha canviada i 
que, sens dubte, “la felicitat és tot menys material 
perquè mai he vist més somriures que a l’Àfrica". 

APUNTS

Defineix-te: Espontània i entregada

Un llibre: 'The Secret' de Rhonda Byrne

Una pel·lícula: 'Erin Brockovich' d'Steven Soderbergh

Un viatge: Austràlia

Un referent: La família Zapp

Un somni: Fer néixer un projecte de voluntariat a Kènia

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

RE
F.1

23
3

RE
F. 

22
31

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

€
158.000€ REF. 2400 EIXAMPLE. 

PISO ÚNICO EN LA ZO- 
NA. Reformado con pk 
y trastero en patio de 
25m2, 3 hab., 2 baños, 
cocina office roble, ga-
lería, a.a  calefacción 
y ascensor.

189.000€

REF. 3175 ROCAFONDA. 
Totalmente reformado 
piso exterior, a.a. y cale-
facción, 3 hab. 2 dobles, 
baño con ducha cocina 
offi ce, lavadero y balcón 
exterior.

95.900€ REF.1382 ZONA CENTRO. 
Piso para actualizar a 
su gusto con patio de 
30m2, 3 hab., baño 
y aseo, cocina fórmi-
ca con galería anexa. 
OPORTUNIDAD ZONA Y 
PRECIO.

146.000€
C.E. en trámite

95.900€

REF. 4414 CERDANYOLA 
ALTA. Piso con reforma 
no actual pero muy bien 
conservado,, 2 habita-
ciones, cocina formica, 
galería, balcón exterior 
con vistas a mar. OCA-
SIÓN INVERSORES.

47.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

REF. 4415 CERDANYOLA 
OPORTUNIDAD. Piso de 
de estancias muy am-
plias, 4 hab 3 dobles, 
baño con ducha, cocina 
de roble con galería ane-
xa, muy bien conserva-
do.

78.000€

C.E. en trámite

149.000€
C.E. en trámite

RE
F. 

22
31

baño con ducha cocina 
offi ce, lavadero y balcón 
exterior.

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

REF. 1375 ZONA ALFONXO 
X. EXCELENTE. Piso to-
talmente reformado, 3 
hab, antes 4, 1 baño con 
ducha, cocina offi ce y 
galería, suelos parquet, 
calefacción, ascensor.

189.000€
C.E. en trámite

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLUIDO. Totalmente exterior 
2 balcones 1 tipo terraza, 3 hab. 2 dobles, cocina offi ce y ga-
lería, 2 baños completos 1 suite, calefacción y a.a ascensor. 

C.E. en trámite
234.000€REF. 2433 - VIA EUROPA

REF. 1381 ZONA CENTRO-
ESTACIÓN. Excelente casa 
refor. 200m2, ascensor, 
3 hab. 1 suite, 2 baños y 
aseo, patio 15m2, cocina 
offi ce, estudio tipo apart., 
cocina y terraza de 20m2, 
e s c a - leras 
m á r - m o l , 
ascen- s o r 
interno.

330.000€

cocina y terraza de 20m2, 
e s c a - leras 
m á r - m o l , 
ascen- s o r 
interno.

T. 937 965 148

330.000€
C.E. en trámite
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Serietat i eficàcia 

al millor preu

T 93 757 83 83
MATARÓ

C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

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

Immoble estrella

T1.50722 - Mataró. Centre. Excel.lent àtic de 
90m², 3 habitacions, 2 banys, cuina indepen-
dent, saló menjador amb sortida a balcó tipus 
terrassa, aa/cc, terres de marbre,tancaments 
d’alumini, ascensor, plaques solars, pàrquing i 
traster opcionals, pis molt assolellat, immillora-
ble situació!!!!                                                      290.200€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB  www.finquescastella .com VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Gran pis únic en la zona de 150m2, 
disposade 5 habitacions, 2 banys 
complets, cuina offi ce, saló menja-
dor amb balcó, calefacció, tanca-
ments d’alumini, ascensor, terrat 
comunitari + traster, vistes a mar i 
muntanya!!                           167.300€

T1.50903 - MATARÓ. CENTRE

Planta baixa de 90m², amb 3 habita-
cions (abans 4), 2 banys complets, cuina 
offi ce, calefaccio, tancaments d’alumini, 
ascensor, garatge i traster inclòs ¡¡Fabu-
lós jardi 150m²!!!                     243.530€

T1.50101 - MATARÓ. CAMI DE LA SERRA

Excel.lent casa adossada de 160m², 4 
habit. dobles + estudi 60m², 2 banys 
complets + 1 de servei, cuina offi ce tota 
equipada, ampli i lluminós saló men-
jador 30m², calefacció, tanc. alumini 
doble vidre, pàrquing 100m², traster, 2 
tsses 1 a nivell de 40m²!!!     399.000€                                                  

T2.50199 - MATARÓ. CENTRE

Planta baixa super cèntrica i molt a 
prop de la platja completament refor-
mada de 125m², 3 habitacions (1 sui-
te), 1 bany complet, cuina americana, 
aa/cc, tancaments d’alumini, pati a 
nivell de menjador de 16m² amb bar-
bacoa!!                               222.805€

T1.08002 - MATARÓ. CENTRE

2n pis totalment reformat 65m², 3 
habit., 1 bany complet, cuina offi ce, 
saló menjador amb sortida a balcó, 
galeria, aa/cc, terres de parquet, tan-
caments d’alumini, imatge juvenil i 
actual ¡¡Oportunitat!!        137.300€

T1.50777 - MATARÓ. PERAMÀS

Casa adossada de 165m², 3 habita-
cions + estudi, 2 banys, cuina offi ce, 
saló de 20m² amb llar de foc, fi nestres 
d’alumini, aa / cc, traster, moblat, 
dues terrasses de 60m² i 70m², piscina 
comunitària !!!                       249.000€

T4.20016 - LLAVANERES. CENTRE
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Truqui'ns : 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Apartamento completamente 
amueblado de 45 m² dispone 
de 1 habitación, baño, cocina 
americana, aa/cc. Los suelos 
de mármol, cierres de alumi-
nio, balcón y ascensor. Plaza 
de parking incluida en el pre-
cio!!!!                       570€/Mes

T1.08285 - MATARÓ-CENTRE

Piso de 60 m² con 3 habita-
ciones, 1 baño, cocina offi ce, 
calefaccion, cierres de alumi-
nio y balcon!!! Bien conser-
vado!!!                   550€/Mes

T1.10078 -ARENYS DE MUNT

Casita semi-amueblada de 
60m², 2 habitaciones, cocina 
americana, baño, calefac-
ción, parquet, cierres de alu-
minio, porche, garaje privado 
y precioso jardín de 500 m²!! 
Consumos incluidos!! Zona 
muy ranquila!!!    800€/Mes

T2.01305 - CABRILS - LA LLOBERA

Excelente ático dúplex de 
150m², 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, calefacción, ga-
leria, terraza y trastero. Zona 
comunitaria con plaza de 
parking y piscina!! Preciosas 
vistas!!!               1.100€/Mes

T1.10314 - ST VICENÇ MONTALT

Piso de 50 m² con 2 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina 
independiente, cierres de alu-
minio, suelos de gres y balcon. 
Bien situado. Cerca de la esta-
ción!!!!                    500€/Mes

T1.10277 - MATARÓ-CENTRE

Piso alto y esquinero, 55m², 
amueblado, 1 habit., 1 baño, 
cocina americana con electro-
domèsticos, aa/cc, los  cierres 
de aluminio, ascensor, parking 
y piscina en zona comunitaria. 
Vistas al mar!!       655€/Mes

T1.10301 - ST VICENÇ MONTALT

Cases i pisos de lloguer
T1.10312 Mataró. Centre. Piso semi reformado de 55m² 
dispone de 2 habitaciones, 1 baño con plato de ducha, 
cocina offi ce, cierres de aluminio, galeria y balcón!!! Piso 
muy bien conservado!!!                                        475€/Mes 

T1.10034 Caldes d’Estrac. Piso amueblado 65m², 2 
hab., 1 baño, cocina offi ce, parquet, cierres aluminio, 
balcón y galeria. Exterior!! Muy luminoso!!!    500€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecnocampus. Apar-
tam. 40m², 1 habit. doble, baño, pequeña cocina - todo 
amueblado y equipados - parking y trastero y piscina. - 
Fabulosas vistas - ideal cortas estancias - estudiantes, 
ejecutivos y adaptados para mayores!!!           520€/Mes

T1.10074 Mataró. Pla d’en Boet. Piso totalmente refor-
mado de 75 m² dispone de 3 habitaciones (2 dobles), 1 
baño, cocina independiente, cierres de aluminio y peque-
ñagaleria. Muy soleado!!!!!                                  550€/Mes 

T1.10064 Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 65m² 
dispone de 2 habitaciones, 1 baño con bañera, 1 aseo, 
calefacción, parquet y cierres de aluminio. Terraza de 10 
m². Muy buena situación!!!!                               575€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. Segundo piso sin ascensor 
de 60m², 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina, sa-
lón comedor con salida a balcón, aa / cc, carpintería de 
aluminio, fi nca de pocos vecinos!!!                   575€/Mes 

T1.10283 Sant Vicenç de Montalt. Piso amueblado de 
55 m² con 1 habitación, 1 baño, cocina americana, cale-
facción y ascensor. Zona comunitaria con piscina y  par-
quing!!! Con vistas a la montaña!!!                      590€/Mes

T1.10296 Mataró. Cerdanyola. Piso de origen con 90m² 
dispone de 4 habitaciones ámplias, 2 baños, 1 aseo, 
cocina offi ce con nevera, aire acondicionado, galeria con 
lavadora, cierres aluminio, balcón y ascensor!! Piso bien 
conservado y soleado!!!                                               600/Mes

T1.10313 Mataró. Centre. Piso de 80m² con encanto y 
techos altos, dispone de 3 habitaciones, baño, cocina inde-
pendiente, cierres de madera, galeria y balcón grande. Muy 
luminoso y de estilo antiguo!!! Reformado!!!!  675€/Mes

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja 65m², 3 habit., 2 
baños, cocina offi ce, parquet y cierres de aluminio. Vivien-
da de techos altos y patio de 20m². Soleada!!!   675€/Mes

T1.10300 Mataró. Centre.  Piso alto con ascensor de 85 m² 
dispone de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, calefac-
ción y cierres de aluminio!! Totalmente renovado y cerca de 
la estacion!!!!                                                           700€/Mes

T1.10245 Mataró. Centre. Piso de 85 m², 3 habit., 1 baño, 
cocina americana, aa/cc, cierres de aluminio, puerta blin-
dada y ascensor. Muy buena situación!!!               700€/Mes

T1.02763 Mataró. Via Europa. Piso 95m², 4 habit. , 2 ba-
ños, cocina offi ce, aa/cc, parquet, aluminio, galeria, bal-
cón y ascensor. Amueblado, conservado!!       700€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso 100 m² 4 habit., 2 baños, 
cocina offi ce, salón con salida al balcón, calefacción, 
ascensor. Amueblado y parking opcional!!       700€/Mes

T2.02748 St Vicenç Montalt. Casa estilo ibizenco 55m², 
2 habitaciones, 1 baño, cocina americana,chimenea, 2 
terrazas, 1 de ellas a nivel, lavadero, porche, barbacoa, 
jardín de 200 m² y parking exterior. Reformada, amue-
blada. Agua incluido en el precio!!!! !              800€/Mes 

T1.10255 St Vicenç Montalt. Excelente pl baja 150m², 
4 hab, 3 baños, cocina off., salón comedor amplio y 
luminoso, preciosa tza, aa/cc, vent.aluminio, parking 2 
coches. Zona comunit. con piscina!!             1.200€/Mes

T3.02882 Mataró. Rda. Mossèn Jacint Verdaguer. Ex-
clusiva!!! Bar en traspaso de 170 m², 3 baños, cocina 
totalmente equipada, aa/cc, 3 cámaras frigorífi cas, 
almacén, terraza exterior con 5 mesas!!Local esquinero. 
Calle muy transitada!!!                                    1.200€/Mes

T3.02846 Mataró. Centre. En traspaso, restaurante en 
pleno funcionamiento. Está totalmente equipado. Diseño 
muy actual!!!!                                                            1.500€/Mes
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Judicials

MATARÓ -  Molins R 16558

Pl. baixa, 2 habs, cuina amer., saló, mo-
bles, tssa a nivell 80m2, pàrquing i traster. 
172.500 €

MATARÓ - Centre R 16650

Apart. en ple centre, cuina , barra ame-
ric., balcó ext, parquet i 1 habitació.
80.000 €

MATARÓ - Peramàs R 15907

Gran pis de 134m2 exterior amb tssa i 
traster, 4 habit., 2 banys saló amb balcó. 

171.000 €

MATARÓ - 1ª linea de mar R 15901

Pis 2 hab, ampli i lluminós saló, terra- 
sseta, z.comunit. enjardinada i parking.
79.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
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SMATARÓ - Centre R 15731

Vivenda 460m2 possibilitat diversos ha-
bitatges, 10 habs i 2 terrasses a nivell. 
368.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 16407

Pis 4 habs, saló, balcó, parquet, cuina 
indep., bany complet. Ascensor.
102.260 €

MATARÓ - Centre R 16380

Pis completament refor., 3 habit., saló, 
balcó, a/a i calefacció per conducte.

136.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 16652

Pis ampli i refor., 4 habit, saló, balcó, 
cuina office amb galeria. Pocs veïns.

113.000 €

MATARÓ - Centre R 16346

Magnífic pis grans dim. tot exterior i 
cantoner, 4 habit., saló terrasseta.
199.000 €

 

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ -  Vista Alegre

Magnífica casa unifam.340m2, pràctic. 
nova. 3 habs, estudi i pati a nivell 36m2.  

R 40233

299.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16617

Magnifica pl.baixa, jardí i piscina priv., 3 
habs, acollidor porxo, parking i traster. 
299.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 40721

Esplèndida casa gran pati enjardinat i 
aparc. 2 cotxes, 4 habs amb estudi.
299.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

Gran pis de 134m2 exterior amb tssa i 
traster, 4 habit., 2 banys saló amb balcó. 

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
finestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
C

O
N

Ò
M
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S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de  
superfície, exterior, 3 habs, balcó  
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

 

R 16617MATARÓ - Via Europa

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

LLOGUERS

Loft com a nou! Totalment moblat i equi-
pat. En finca de 4 veïns amb ascensor. 
Despeses incloses.

MATARÓ - Centre R 22806

450€/mes

Pis amb molt d’encant, ampli saló amb 
balcó, cuina indep. i habitació doble. 
Possibilitat d’alguns mobles. 

MATARÓ - Via Europa R 23057

Preciosa planta baixa com nova, en 
carrer tranquil i de vianants. Consta de 
2 habs + terrassa 30m2. 

MATARÓ - Cerdanola Nord R 21520

550€/mes

550€/mes

Esplèndid pis de 3 habitacions, primer 
sense ascensor. Possibilitat mobiliari. 
Totalment reformat.

MATARÓ - Casc antic R 23049

R 22926

MATARÓ - Rocafonda

625€/mes

600€/mes

650€/mes

Ampli pis orientat a mar i muntanya, 
lluminós, refor., 4 hab. (2 d.), saló 
menj. balcó, cuina indep., galeria, bany, 
lavabo, ascensor.

R 22511

MATARÓ - Centre
Preciós àtic dúplex, 2 passos de la 
Riera, només 2 veïns, ampli saló amb 
cuina americana, habitació + estudi.

Impressionant pis tot reformat, nou a 
estrenar. Només 2 veïns, ascensor,  
acabats 1a qualitat, 3 habitacions. 

MATARÓ - Centre R 22962

R 22999

MATARÓ - Via Europa

700€/mes

Pis de 4 habitacions, 2 banys, galeria, 
balcó, aire condicionat, calefacció,  
moblat amb armaris encastats.

MATARÓ - Via Europa

700€/mes

Espectacular pis de 3 habitacions, 2 
banys reformats i 2 places de pàrquing 
+ traster.

R 23037

850€/mes

OCASIÓ! 329.000€
Magnifica planta baixa a 2 vents envoltada d’espectacular jardí amb piscina  
privada, de 3 habit. , aparcament i traster. Millor que una casa! C.E. T
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Menja’t la vida
pels ulls amb Varilux”

Menja’t la vida

www.varilux.es

Tarjeta de autenticidad

Exigeix la teva
targeta d’autenticitat

PER A UNA PROTECCIÓ COMPLETA

EL TEU 2N PARELL D’ULLERES

DE REGAL
Consulta les condicions de la promoció a l’ interior de l’òptica.

El teu Varilux Especialista a Mataró i Arenys de Mar

Mataró
Avinguda Amèrica, 41 Carrer Barcelona, 1 Avinguda Gatassa, 73 Plaça Santa Anna, 15

Arenys de Mar
Riera Bisbe Pol, 52
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