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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

60.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12350 CERDANYOLA/SALESIANOS: 
Precio  realmente asequible! Buen piso por 
su distribución y  estado reformas. Salón co-
medor ampliado. Cocina equipada, mobiliario 
lacado.  Baño  actualizado.2 dormitorios (antes 
3).Puertas roble. Buen producto!

116.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12329 PERAMÀS/EIXAMPLE: Buena  
zona con encanto .Excelente oportunidad por 
cualidades. Con presencia impecable. Vivienda 
acogedora y funcional. Perfectamente orien-
tada. Salón comedor. Salón comedor de 20m2.
Gran cocina independiente. Balcón. Baño nue-
vo. Suelos de parquet. Cuarto trastero!!

178.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 Z. CENTRE/JUZGADOS: A un 
paso del centro. Buen piso semi-nuevo 86 m2, 
pocos años. Todo exterior. Destaca su estado 
y buena distribución. 3 dormitorios. Sala de 
estar 2 ambientes. Balcón/terracita. Cocina 
recién reformada. Baño + aseo con ducha. 
Perfecta orientación. Parking incluido!

260.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12176 URB. LA CORNISA: Bonita casa 
unifamiliar a 3 vientos, parcela 400m2.Exce-
lente orientación, vistas despejadas y máxima 
tranquilidad a un paso de Mataró.  5 dorm. Sa-
lón comedor con chimenea. Excepcional coci-
na offi ce. 2 baños completos + Aseo. Terracita/
Solarium. Garaje. Pequeño ascensor!!

VENUT!

Ref. 12334
CENTRO-Z. MARÍTIMA

T 244.000€
(Entreguem 6.000€ a l’acte)
Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti a 
les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem processos i 
posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

 que s’adapti a 

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

60.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12350 CERDANYOLA/SALESIANOS: 
Precio  realmente asequible! Buen piso por 
su distribución y  estado reformas. Salón co-
medor ampliado. Cocina equipada, mobiliario 
lacado.  Baño  actualizado.2 dormitorios (antes 
3).Puertas roble. Buen producto!

T

116.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12329 PERAMÀS/EIXAMPLE: Buena  
zona con encanto .Excelente oportunidad por 
cualidades. Con presencia impecable. Vivienda 
acogedora y funcional. Perfectamente orien-
tada. Salón comedor. Salón comedor de 20m2.
Gran cocina independiente. Balcón. Baño nue-
vo. Suelos de parquet. Cuarto trastero!!

T

178.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 Z. CENTRE/JUZGADOS: A un 
paso del centro. Buen piso semi-nuevo 86 m2, 
pocos años. Todo exterior. Destaca su estado 
y buena distribución. 3 dormitorios. Sala de 
estar 2 ambientes. Balcón/terracita. Cocina 
recién reformada. Baño + aseo con ducha. 
Perfecta orientación. Parking incluido!

T

260.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12176 URB. LA CORNISA: Bonita casa 
unifamiliar a 3 vientos, parcela 400m2.Exce-
lente orientación, vistas despejadas y máxima 
tranquilidad a un paso de Mataró.  5 dorm. Sa-
lón comedor con chimenea. Excepcional coci-
na offi ce. 2 baños completos + Aseo. Terracita/
Solarium. Garaje. Pequeño ascensor!!

T

77.500€

¡ATENCIÓN, EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12454 PALAU/ESCORXADOR: Segun-
do piso asequible y totalmente reformado. Sea 
propietario y pague menos que un alquiler.  
Presenta una distribución muy acertada so-
bre 70m2. 3 dormitorios (act 2). Salón come-
dor ampliado. Cocina totalmente actualizada. 
Baño c/ducha. Suelos de parquet!

T

156.900€

CON TERRAZA SUPERIOR 90M2
Ref. 11277 Z. CIRERA: Piso en fi nca con tan 
solo 2 vecinos, edifi cación de tan  sólo 10 años, 
Vivienda de 88m2 de superfi cie sin  pasillos y 
exterior en su totalidad. 4 dormitorios. Salón 
comedor bien orientado. Balcón. Cocina de 
buenas medidas  impecable. Gran terraza  de 
acceso directo de 90m2!

T

209.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12434 CENTRO/HABANA:  Atención!!  
Ocasión realmente buena. Edifi cio reciente 
constr. Vivienda 95m2, parking+ trastero. De 
las zonas  más tranquilas de Mataró. Salón co-
medor 28 m2. Gran cocina offi ce impecable. 2  
balcones (anterior y  posterior). 3 dormitorios. 
2  baños. Calefacción!

T

103.000€

PISO+PATIO 35M2!
Ref. 12458 ZONA MOLINOS: ¡Atención a 
esta oferta! 1er piso 88m2 con patio de 35m2 
en pequeña comunidad sólo 3 vecinos. Buena 
ubicación en la zona. Tranquilo pero céntrico. 
Salón comedor 20 m2. Balcón. Cocina amplias 
medidas. De 3 dormitorios (2d). Baño comple-
to. Buenas cualidades a precio excepcional!

T

169.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12378 Z. CENTRE. FORN DEL VIDRE: 
En edifi cio reciente construcción. Buen piso, 
alto y perfectamente orientado con bonitas 
vistas despejadas sin edifi caciones cercanas. 3 
dormitorios. Salón comedor de 25m2. Cocina 
restaurada. Zonas comunes uso exclusivo!

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso 110m2 en 
zona privilegiada, junto servicios, comercios y 
bien comunicado, reciente construcción. Muy 
alto con ascensor. Exterior. Amplio salón co-
medor. Balcón/terracita. Cocina offi ce. 4 dorm. 
2 Baños (1 suitte). Buenos acabados. Calefac-
ción. A/ac. Parking+ trastero incluidos!

T

Ref. 12043: Cerdanyola. Atención! Pe-
queño local  Ideal almacén. 18 m2 en es-
quina. Altura 4 mts. Apropiado operarios 
guarden género/herramientas etc.

10.000€

Ref. 12302: Z. Rocablanca. Local diá-
fano, 2 persianas a la calle. 90 m2. Para 
cualquier negocio. Muchas posibilidades. 

56.000€

Ref. 12295: Junto Rda. O’Donnell. Lo-
cal 107m2 con 4 despachos. Posibilidad  
amueblado. Almacén  30m2.  Ideal des-
pacho profesional, consulta, etc..

89.000€319.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12165 CAMÍ SERRA/VISTA ALEGRE: 
Excelente compra. Magnífi ca casa unifamiliar 
varias pl. 270m2. Impecable. Garaje 50m2, 
jardín 45m2. Salón 38m2, bonitas vistas. Gran 
cocina–offi ce 4 dor. (3 dobl) + Estudio 40m2, 
terraza/solarium 20m2. 2 baños (1 suitte) + 
aseo. Calefacc. Ac/Ac. Armarios empotrados.

T
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Amida reforma el teu 
habitatge amb personal 

qualifi cat, que pertany 
a l’empresa i amb un 

sol interlocutor, sense 
intermediaris. Que la teva 

reforma sigui més còmoda, 
pràctica i econòmica.

Si creus que tens el millor pressupost...

cuines, banys, reformes i rehabilitacions

posa’ns a prova!
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· Moble 90cm.
· 2 calaixos.
+ porta lavabo

esquerra.
· Mirall i llum.
· Calaixos i porta 
tancament 
amb fre.

· des de
320€

· Plats de dutxa.
· Carga mineral
d’última.
generació.

· des de
200€

· Mampara
d’alumini
vidre transpa-
rent.
des de:
228€

· Street Pack.
· Especial aseo
50x50x35cm.

· 2 calaixos
tancament 
amb fre.

· des de
140€

· Moble 60cm.
· 2 calaixos.
· Lavabo.
· Mirall i llum.
· Calaixos
tancament 
amb fre.

· des de
239€

HO FABRIQUEM 
A MIDA,

LI PORTEM A CASA 
I L´HI INSTAL·LEM.

NOVA EXPOSICIÓ DE BANY
20% dte. en mobiliari de bany, mampares i plats de dutxa.

(Promoció vàlida fi ns al 31/05/16)

www.amidacocinas.com 
EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret)
Sortida c-32 Mataró Parc · T. 93 799 99 95 · M. 638 256 724
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h.
Dissabtes de 10 a 14h.
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PÀRQUING GRATUÏT
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 ciutat
A la presó per robar amb 
violència a dues àvies

 ciutat
ERC, disposada a aprovar els 
pressupostos

 reportatge
Molts somriures per l'Aleix, 
aquest diumenge

 esport
Les tres sirenes del Mataró es 
classifiquen per a Río 2016

 cultura
Setmana Santa exitosa tot i el 
retard de la Processó General

 perfil
Josep Pons,
sons de la història

MATARÓ
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MATARÓ
i MARESME

Número 1717

de l'1 al 7 d'abril 
de 2016
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Llegeix el Tot Mataró
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 A la part negativa identifi cava, entre altres, que a Mataró 

no tenim estructures empresarials potents, i reconeix 

que el seu govern potser podria haver fet quelcom més 

en aquest àmbit. Però en general, el missatge és que el 

govern municipal va fer bastant bé la seva part. No poso 

en dubte la bona gestió dels governs municipals, però 

em sorprèn que Baron es deixa de ressaltar que Mataró 

té, avui, una taxa d'atur superior al 19%, el percentatge 

més alt de Catalunya en ciutats comparables. Si l'ajun-

tament fa bé la seva feina, això també deu ser culpa de 

les empreses. O no?

Crear ocupació, és potser el repte més important que 

tenim, com a país, i particularment a Mataró com a 

ciutat. Desgraciadament no hi ha solucions simples, ni 

responsables únics, però que sigui un tema complex, 

que les administracions no poden no solucionar només 

endeutant-se, no vol dir que no l'hàgim de prioritzar a 

tots els nivells.

Opinió: Oriol Ruiz

  Ja fa uns anys, vaig llegir una entrevista a un professor 

de la universitat de València, on raonava que el principal 

problema d'Espanya era la incapacitat que tenien les em-

preses per fer servir el talent que la universitat genera. 

Segons ell, el sector universitari a Espanya havia avan-

çat molt els últims anys, situant-se al nivell dels millors 

sistemes universitaris del món, en canvi les empreses no 

havien avançat a la mateixa velocitat. El comentari sem-

bla raonable, corol·lari, la culpa que els universitaris no 

trobin feina a Espanya és de les empreses. Simple, o no?

Escoltant fa pocs dies una entrevista al nostre ex-alcalde 

Joan Antoni Baron, vaig recordar les paraules del professor 

valencià. Baron feia, entre altres, uns comentaris sobre 

els punts forts i dèbils de la ciutat. A la part positiva, iden-

tifi cava que Mataró és una ciutat on és agradable viure, 

té una sanitat acceptable, bona educació, ... i en el seu 

mandat, l'ajuntament es van endeutar per millorar enca-

ra més aquests elements: El Rengle, El Tecnocampus, ...

Crear ocupació

L’ENQUESTA

Creus que una nova 
gossera ha de ser una 
prioritat política?

60 % No.
40 % Sí.

PROCESSÓ GENERAL

LA PREGUNTA

Trobes a faltar més música 
en directe a Mataró?

ACCIDENT A LA NII

Javi Jareño va tocar diumenge passat al Cafè de Mar en un concert 
solidari a benefi ci de la Plataforma per la Sanitat Pública

APLAUDIT:  L'acte principal de 
la Setmana Santa va tornar a ser 
un exemple d'organització, tot i el 
retard voluntari de l'inici.

CASTIGAT: El cas del ciclista atro-
pellat torna a posar de manifest la 
perillositat d'una via bàsica per a 
la comarca.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1717.indd   1 30/3/16   11:32
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PER LA CONVIVÈNCIA
La FAVM fa un manifest avisant que no admetrà 
discursos xenòfobs durant la campanya
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Mora es llança a l’alcaldia
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 Foto antiga Les portades

  Durant els caps de setmana, 
encara avui els bars de la ciutat 
s'omplen de gent i famílies que 
aprofi ten per a fer el vermut. 
Sobretot amb l'arribada del bon 
temps, són molts els qui, com a 
la fotografi a cedida per Conxita 
Gimeno, fan l'aperitiu.

Aquesta foto, tanmateix, és del 
dia de Santa Llúcia, pels volts de 
Nadal. Gimeno explica que a la 
fotografi a "hi apareix un grup de 

El vermut de Santa Llúcia

modistes que treballaven per a 
Anna Broto i que el dia de Santa 
Llúcia, la seva patrona, sortien 
juntes". La mestressa, aquell dia, 
"les convidava al bar La Granja a 
fer el vermut per celebrar el dia 
plegades". 

Cinemes Clavé
Es troben en una terrassa de la 
Rambla, a l'altura de l'actual edifi ci 
Clavé, on hi havia hagut els famo-
sos cinemes Clavé i actualment hi 
ha notaris i un restaurant. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Conxita Gimeno

Foto antiga 1717.indd   1 30/3/16   16:37
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El tram de la Nacional

La zona on es van produir tots dos atacs

 ACN 

Arxiu 

trencar un dit de la mà i va patir 
diverses contusions al cap i al cos.

La víctima va necessitar atenció 
mèdica. Arran d’aquests fets, des 
de la comissaria de Mataró es van 
activar dispositius de vigilància a 
la zona amb la fi nalitat de prevenir 
més fets com els anteriors i de loca-
litzar i detenir l’autor. Finalment, 
gràcies al rastre que van deixar 
les joies sostretes, els agents van 
identifi car el lladre i el van detenir 
el 16 de març.

Tenia antecedents
L’home, al qual ja li constaven més 
de 10 antecedents per delictes de 
diversa tipologia, va passar a dis-
posició judicial el 17 de març da-
vant el jutjat d’instrucció número 
4 de Mataró i el jutge va decretar el 
seu ingrés a presó. | Redacció - ACN

   Un home de 45 anys, de nacio-
nalitat espanyola i veí de Mataró, 
ha ingressat a la presó acusat de 
cometre dos robatoris a dues àvies 
prop del Parc Central de la ciutat. 
El primer dels fets va tenir lloc el 
29 de febrer quan una dona de 75 
anys, acompanyada del seu nét de 
tres, va partir un robatori al barri 
de Cerdanyola Sud. Segons fonts 
policials, l'home va amenaçar-la 
de fer-li mal a l'infant i li va ar-
rencar l'anell d'or que duia al dit. 
Dos dies més tard, va agredir una 
dona de 87 anys que descansava 
en un banc. Al cap d'uns minuts, 
li va tapar la boca i se li va llançar 
a sobre pe treure-li dos anells de 
forma molt violenta, segons el re-
lat de la investigació.

Com a conseqüència de l'atac, 
la dona va caure a terra i es va 

Una de les víctimes va arribar a patir una fractura al dit 
després de l'atac

A la presó per robar a dues 
àvies a prop del Parc Central

   Un ciclista va morir atropellat 
aquest passat dimarts al matí a 
l'N-II a Mataró, segons va infor-
mar el Servei Català de Trànsit. 
L'accident es va produir poc des-
prés de les set del matí a l'altura 
del quilòmetre 649, entre Mataró i 
Llavaneres. En l'atropellament s'hi 
van veure implicats un turisme i 
un autobús. Com a conseqüència, 
es va haver de tallar la via en sentit 
sud i es feien desviaments per la 
C-32, segons el Servei Català de 
Trànsit, fet que va provocar una 
important alteració del trànsit i 
cues quilomètriques. El cas va ser 
nombrosament comentat a les 
xarxes socials.

Fins al lloc s'hi van desplaçar sis 
patrulles dels Mossos d'Esquadra 
i dues ambulàncies.

La víctima, d'origen malià
El ciclista que va morir atropellat 
per un turisme dimarts era un veí 
de Mataró d’origen malià de 39 
anys | Red

El sinistre obliga a tallar la 
via dimarts al matí

Un ciclista mor 
atropellat per un 
turisme a la N-II

2

L'home va fer dos 
robatoris amb violència 
en només dos dies i en la 
mateixa zona

10

El detingut ja tenia 10 
antecedents de diversa 
tipologia, motiu pel qual 
ha ingressat a presó

CiutatCiutat núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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Parlem de...

... Antoni Luis

L’Ateneu de la Fundació Iluro pre-
senta, del 17 de març al 24 d’abril, 
l’exposició “Auto…” de l’artista 
Antoni Luis Planas. Aquesta mos-
tra és una retrospectiva de l’obra 
de l’autor.

 Antoni Luis, amb motiu del  seu 
setantè aniversari, ens fa partícips 
del seu treball pictòric des dels seus 
inicis fins a l’actualitat. El mate-
rial exposat és una representació 
d’un llarg recorregut productiu 
amb obres properes al cubisme, 
expressionisme, fauvisme, pun-
tillisme, simbolisme, etc.)

 Hi ha també nombroses tècni-
ques com són: l’acrílic, aquarel·la, 

ceres,  el dibuix a llapis, el disseny, 
la il·lustració gràfica, l’oli, el pas-
tel, la ploma, i l’escultura. També 
és ampli el ventall de temàtiques 
conreades com poden ser la figura, 
les marines, les natures mortes, el 
paisatge rural o urbà, etc.

 Antoni Luis ha estat i és un dels 
abanderats de la lluita artística 
mataronina. En temps difícils sem-
pre ha reivindicat l’aposta per la 
plàstica de la nostra ciutat. No és 
només la tasca com a president de 
l’Associació Sant Lluc per l’Art sinó 
la feina feta com a gestor, progra-
mador i promotor de l’art mataroní 
i maresmenc.

 Poso en dubte el concepte Auto, 
potser l’autor entreveu que o un 
mateix es fa les coses o poc està 
per la labor una ciutat i una admi-
nistració municipal que sovint gira 
l’esquena als seus artistes. Sigui 
com sigui, és lloable i senyorial que 
els beneficis generats per la venda 

de les seves obres vagin destinats 
a Càritas. Només per aquest motiu 
hom es treu el barret.

 La nostra ciutat i els nostres 
ciutadans si per una cosa es ca-
racteritzen, és per la gran dosi de 
solidaritat en molts moments. En 
aquest cas l’art és l’eina i l’Antoni 
Luis el motor d’aquesta iniciativa.

 Elie Wiesel, escriptor nord-ame-
ricà d’origen romanès, un cop di-
gué: Aquest és el deure de la nostra 
generació en entrar al segle XXI: la 
solidaritat amb els febles, els per-
seguits, els abandonats, els malalts 
i els desesperats. Això expressat 
pel desig de donar un sentit no-
ble i humanitzador a una comu-
nitat en la qual tots els membres 
es defineixin a si mateixos, no per 
la seva pròpia identitat, sinó per 
la dels altres.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural
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EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
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Anna Aluart 

Ja no es fan concerts als bars?
El reglament d'activitats exigent i el tancament d'espais converteix la música 
en directe en excepcional a Mataró

Societat: Cugat Comas 

  La música en directe és una 
espècie en perill d'extinció a 
Mataró, sobretot en el referent a 
bars que en programin de forma 
més o menys constant. Sobretot 

a la zona del Centre, en pocs anys 
s'han anat apagant bona part de 
les llums musicals que s'havien 
encès els darrers anys i aquest cap 
de setmana, sense anar més lluny, 
tanca l'Atzucac que era qui feia 
més anys que programava concerts 

de forma regular. Queda El Públic 
o l'Espai Culinari del Cafè de Mar, 
com a excepcions de la norma i 
altres bars que de forma incipient 
s'atreveixen a programar amb vo-
luntat de regularitat. L'Arc Cafè, 
substitut de l'Arcàdia o l'Alarona a 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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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

Anna Aluart 

la Plaça de l'Ajuntament en serien 
exemples. I aquí s'acaba l'ecosis-
tema precari en el que hauria de 
créixer una certa cultura musical. 
De música en directe en trobem 
al Clap, amb la programació de 
la Casa de la Música i, més enllà 
d'aquí, en festes de carrer o bar-
ri, a l'estiu en alguna guingueta i 
para de comptar. Per què s'apaga 
la música en directe a Mataró?

El cas de la capital del Maresme 
no és paradigmàtic però contrasta, 
ara com ara, amb el canvi de criteri 
que Barcelona ha adoptat envers 
la música en directe. L'Ajuntament 
de la capital catalana va anunciar 
a mitjans de març un catàleg de 
mesures ambiciós, de suport als 
programadors de música en direc-
te en bars de pràcticament tota la 
ciutat. El primer tinent d'Alcalde 
de l'executiu que encapçala Ada 
Colau, Jaume Asens,  explicava en 
la roda de premsa de presentació 
que "el que fem és una reinterpre-
tació de la normativa que hi ha, 
ajudant a qui vulgui programar a 
fer-ho". Les mesures aprovades 
a la ciutat Comtal tenen com a 
mesura estrella el programa de 
subvencions per a la insonorit-
zació d'espais, la creació d'una 
etiqueta unitària dels "Espais de 
música viva" i l'empara legal cap 
a locals que havien amenaçat de 
deixar d'oferir concerts. S'arribava 
a aquest punt gràcies a una tau-
la de negociació amb represen-
tants del sector i es posen topalls 

i condicions de seguretat, inso-
norització o horaris. I mentre a 
Barcelona adopten aquesta polí-
tica, què fa Mataró?

El laberint de la normativa
La normativa municipal mataro-
nina estipula els concerts de mú-
sica com una "activitat recreativa 
de caràcter extraordinari" reme-
tent les llicències per a aquests 
al reglament d'espectacles pú-
blics d'abast català. Això fa que 
per programar música en directe 
hi hagi tres camins, malgrat que 
la majoria de locals que s'atre-
veixen amb els directes escullin 
una drecera alegal. Els locals amb 
llicència d'espectacles –com les 
discoteques– poden programar 
tants concerts com vulguin. Una 
segona tipologia seria la llicèn-
cia de bars musicals, que no es 

donen en zones de concentració 
urbanística i que han de complir 
amb requisits com els estudis de 
mobilitat. El tercer camí és el de 
bars, els quals poden demanar lli-
cències individuals per cada acte 
i fer-ne un màxim de 12 a l'any.

Molts dels bars que programen 
concerts de forma puntual ho fan 
de manera alegal. És el cas d'en 
Joan, que havia tingut un bar fi ns 
fa pocs mesos i que assegura que 
"em vaig informar de tots els per-
misos que feien falta per dema-
nar concerts i vam decidir que 
els programaríem aviat però que 
no en demanaríem permisos, és 
una bogeria!".

En Roger, músic mataroní, expli-
ca que "de bars ben equipats per 
a fer concerts amplifi cats ja qua-
si no en queden i així, on podem 
créixer els grups locals?".

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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"Els concerts fan ciutat, no són soroll"
El sector de la música en directe reclama un programa d'ajudes als programadors que 
faciliti un relat de ciutat en matèria musical

Societat: Cugat Comas

   "El problema és que es tracta 
la música com un problema de 
convivència amb els veïns, com 
si fossin soroll, quan la música 

en directe és un element que fa 
ciutat, que enriqueix culturalment 
la societat". Eloi Aymerich és el 
responsable de programar mú-
sica a El Públic i assegura que "el 
tema de les llicències i els permisos 

només és una part del problema 
de la música en directe a Mataró". 
Aymerich aposta per "valorar la 
música pel que aporta a la socie-
tat, des de la cohesió social a l'en-
riquiment cultural". L'espai de 

Ciutat
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La regidora Núria Calpe és l'encarregada d'urbanisme i llicències 
i apunta que "no hem detectat moltes sol·licituds de llicències 
a les quals hàgim de dir que no". Calpe defensa que "l'aïllament 
acústic és el requisit més exigent de la normativa, però és indis-
pensable" i assegura que "la majoria de bars no en tenen perquè 
és molt car". Assegura que "l'acció de l'Ajuntament de Barcelona 
de crear una bossa de 400.000 euros per a ajudar aquells bars 
que hagin d'aïllar els espais, és una bona idea, perquè afavoreix 
artistes locals i els ofereix espais on actuar però a Mataró no tenim 
marge per crear-ne una d'igual". La regidora assegura que "no es 
pot comparar Mataró amb Barcelona, nosaltres hem creat una 
bossa de 50.000 per fer reparacions en edificis i tot és qüestió 
de prioritats". Calpe assegura que "no hi ha la necessitat d'un 
programa com el de Barcelona a Mataró si tenim en compte el 
nombre de llicències que es demanen".

"No podem fer com a Barcelona"

Can Xammar va obrir les seves 
portes amb les obres d'aïllament 
ja assumides, uns 20.000 euros, 
per insonorització. 

Per trencar aquesta relació 
d'idees que indueix que la músi-
ca en directe és molesta, a Mataró 
s'han programat de forma recent 
activitats musicals en horaris com 
el migdia de dissabte –amb el fes-
tival Vermuts Sonats o els concert-
vermut de l'EMMM a la Plaça de 
l'Ajuntament– o des d'espais del 
centre s'aposta cada vegada més 
per horaris que no suposin pro-
blemes veïnals. "Un concert que 
acaba a les deu de la nit, en horari 
europeu, no pot ser considerat 
un problema", explica Aymerich.

Si s'exceptua La Casa de la 
Música, un ens concertat encar-
regat entre d'altres de la progra-
mació del Clap, Mataró ha anat 
perdent referents en la progra-
mació periòdica. Pel responsa-
ble del Públic "no és tant qües-
tió de llicències com de voluntat 
de facilitar les coses". En aquest 
sentit Aymerich apunta que faria 
falta "una major ajuda per part 
de l'Ajuntament a les entitats del 
Tercer Sector cultural per poder 
consolidar la música en directe 
com un actiu de ciutat".

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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El teu projecte de qualitat
fet a mida

itchartobres
Construcció i reformes integrals.

itchartclima
Climatització, Fred Industrial, SAT.

Electricitat, Calefacció, Domòtica, Aigua.

Pau Picasso, 17 · 08340 Vilassar de Mar
instal@itchart.net

Tel. 93 754 01 84
www.itchart.net

LA CLAU ÉS LA 
CONFIANÇA
Casa nostra, la nostra llar, és com una criatura que 
cal cuidar, que anem fent nostra. En decidim la de-
coració, les característiques, hi fem vida i l'anem 
amotllant a l'evolució de les nostres vides. Però com 
els pares que no entenen els fi lls hi ha parts de casa 
nostra que nosaltres no podem controlar.

A
quí és on precisament trobem com a fi l ne-
cessari l'ajuda dels instal·ladors, aquells pro-
fessionals qualifi cats que ens ajudaran a re-

novar, revisar i posar al dia tot tipus d'instal·lacions i 
serveis com les canonades i les aigües, l'electricitat, 
els electrodomèstics o  la monitorització de serveis, 
per exemple. Els instal·ladors qualifi cats ens perme-
ten, tornant a la metàfora, no haver de patir en cap 
moment per la nostra llar, pel nostre fi ll.

Instal·ladors
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TREBALLS
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REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101

SIGUES ORIGINAL AMB ELS INTERRUPTORS
Normalment els interruptors estan allotjats a les parets i estan compostos per dos tipus d’elements: la caixa, 
encastada, on hi ha les diferents connexions, i el marc i la tecla d’encesa/apagada. Avui en dia existeixen 
interruptors de diferents colors, materials i formes, gràcies a la innovació i a l’evolució dels fabricants.

L
'avantguarda té un paper fonamental que deixa 
arraconats els models arcaics, que han estat 
desbancats per altres de més moderns i amb 

diferents acabaments. Així, al mercat trobareu pe-
ces de disseny amb materials molt variats i de molt 
bona qualitat, sigui de les fi rmes més prestigioses o 
de les marques blanques que les imiten.

• Acabaments de vidre en diferents colors: natural, 
plata, gris, blanc, blau i mandarina.

• Acabaments de pedra: teula o pissarra.

• Acabaments de metall: òxid, acer inoxidable, plom 
i alumini.

A més, els avenços en la tecnologia han fet possible 
que es creïn interruptors amb sensors, reguladors 
d’intensitat de llum o fi ns i tot que s’activin introdu-
int-hi una targeta, entre d’altres. Ja has escollit quin 
tipus vols que t'instal·lin?

A
quí és on precisament trobem com a fi l ne-
cessari l'ajuda dels instal·ladors, aquells pro-
fessionals qualifi cats que ens ajudaran a re-

novar, revisar i posar al dia tot tipus d'instal·lacions i 
serveis com les canonades i les aigües, l'electricitat, 
els electrodomèstics o  la monitorització de serveis, 
per exemple. Els instal·ladors qualifi cats ens perme-
ten, tornant a la metàfora, no haver de patir en cap 
moment per la nostra llar, pel nostre fi ll.
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Tingues present que una operació a la 
calefacció feta per algú no professional 
la pot fer malbé!!

QUAN LA 
CALEFACCIÓ 
FA SOROLL...
Si disposeu d’un sistema de calefacció centralitzada 
que fa soroll, heu de tenir en compte diverses opci-
ons per poder-lo reduir. 

S
i la calefacció funciona bé i dóna calor, cal 
evitar renovar el sistema, i només caldrà fer-
li un lleuger manteniment. El primer que s’ha 

de comprovar és si les abraçadores de les canonades 
transmeten els sorolls del desguàs a les parets. Si 
passa això, s’hauran de deixar una mica menys pres-
sionades i introduir entre la canonada i l’abraçadora 

un trosset d’escuma o feltre.

Una altra possibilitat és que hi hagi aire en el circuit 
de calefacció, per la qual cosa serà necessari purgar 
tots els radiadors de la casa. 

Per últim, s’ha de tenir en compte que la responsable 
d’aquests molestos sorolls pot ser una pressió insu-
fi cient de l’aigua. Si el sistema de calefacció forma 
un circuit tancat, s’ha d’augmentar la pressió a la 
clau de pas. Si, al contrari, el circuit és obert, s’hau-
rà d’alçar la cisterna d’expansió. Si seguint aquests 
consells no s’aconsegueix resoldre el problema, serà 
necessari consultar un lampista per comprovar si es 
pot seguir mantenint la vella caldera o, fi nalment, 
serà necessari canviar la instal·lació.

Instal·ladors
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CUIDA ELS 
CLIMATITZADORS
És fonamental fer un manteniment a les màquines 
d’aire condicionat per evitar que un mal funciona-
ment faci gastar més energia i això ens suposi una 
despesa econòmica més elevada del normal.

P
er això és imprescindible que contracteu un 
professional que les revisi cada cert perío-
de de temps i que en faci el manteniment, 

comprovant que el nivell de líquid refrigerant és el 
correcte, almenys una vegada a l’any. Generalment, 
aquest manteniment s’ha de realitzar després de 
l’hivern per assegurar el bon funcionament de l’aire 
condicionat durant la temporada de calor.

Un cop que l’aire condicionat s’hagi començat a po-
sar en marxa de manera regular, caldrà netejar els 
fi ltres, almenys una vegada al mes, sobretot si a casa 
hi viuen fumadors, per evitar que s’acumulin residus 
que poden perjudicar el funcionament de l’aparell.
Netejar els fi ltres, generalment, resulta una tasca 
bastant senzilla, encara que difereix segons el mo-
del d’aparell, però en la majoria de casos s’explica 
el procés a seguir en el manual d’ús que proporci-
ona el fabricant.
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EL MATERIAL DE LES 
CANONADES
Actualment, els materials més utilitzats en les noves 
instal·lacions de canonades d’aigua són el coure i els 
materials plàstics

Q
uins són les avantatges i característiques 
de cadascun?

 El coure: És lleuger, senzill de manipular, es 
pot soldar fàcilment i serveix per a les conduccions, 
tant d’aigua freda com de calenta. La seva vida útil 

és de 30-40 anys. Els diàmetres de les canonades 
més utilitzades en els habitatges són de 12 i 15 mm.

El PVC: Encara s’utilitza en la conducció d’aigües 
sanitàries, però no es fa servir en tota la instal·lació 
de conducció d’aigua.

• Polietilè: Molt resistent a la corrosió, és fàcil de 
manipular i d’instal·lar, i no és tòxic. Com que és molt 
adaptable, gairebé no necessita unions. Té l’avantatge 
que no es produeixen fi ssures ni tan sols si l’aigua 
de dintre es congela. Si teniu cura periòdicament de 
les canonades, aquestes es mantindran en bon estat 
durant molt més temps i d’aquesta manera evitareu 
haver de fer reparacions freqüents, amb aquest ma-
terial us poden durar tota la vida.

Instal·ladors
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EL MARBRE: 
UTILITAT I 
DECORACIÓ
La pedra ha estat sempre un material natural indis-
pensable per a la construcció. Aquest material ha 
evolucionat fi ns a convertir-se, també, en un preuat 
element decoratiu. 

A
mb l’ajuda de la fusta, la pedra dóna l’elegàn-
cia i la calidesa necessària per a interiors i 
exteriors a les nostres llars, ofi cines i els edi-

fi cis on vivim. A la vegada que aporta més bellesa 
als nostres espais, aquest material s’ha sabut rein-
ventar amb el pas dels anys i en el replantejament i 
eliminació de les barreres arquitectòniques. 

Noms com el de Marbres Iluro han sabut veure la 
importància de la pedra, també en un món en que 
cada vegada hi ha menys barreres. Els mataronins 
són un exemple de compromís de qualitat en la subs-
titució de graons per rampes en aquest tipus d’espais 
i amb aquest material. En vestíbuls, passadissos o 
serveis de petites dimensions, el compromís en les 
millores inclou unes rampes d’obra revestides amb 
marbre o granit amb, concretament, un 60% de la 
seva superfície rugosa i antilliscant i la resta polida.

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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¡

P
er evitar problemes que 
poden ser perillosos amb 
la instal·lació de gas un re-

comanem que:

Manteniu sempre nets els crema-
dors de la cuina i eviteu que hi hagi 
corrents d’aire, ja que podrien apa-
gar la fl ama dels fogons i es podria 
produir un escapament de gas.

 Les canonades que condueixen el 
gas han de conservar-se en per-
fecte estat, sense fi ssures a les 
gomes ni connexions fl uixes i sense 
penjar-hi res. Si la instal·lació és 
antiga, plantegeu-vos renovar-la 
totalment.

• Les bombones de gas butà o 

EVITA 
QUALSEVOL 
PROBLEMA 
AMB EL GAS 
DE CASA

Instal·ladors
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No et refiïs només de l'olor per indicar 
problemes amb la instal·lació de gas. 
Si no funciona, truca un professional!

propà de reserva s’han de guardar sempre en po-
sició vertical i han d’estar en un lloc ben ventilat.

• Reviseu de tant en tant la caldera i la xemeneia 
de la calefacció i no instal·leu aparells de consum 
de gas al bany.

• Mai no enceneu el gas del forn sense haver-ne 
obert abans la porta.

• Tanqueu sempre la clau de pas del gas abans d’anar 
a dormir o, com a mínim, quan hàgiu de passar molt 
de temps fora de casa.

• Si noteu olor de gas, no enceneu llumins, encene-
dors, ni tampoc accioneu cap interruptor de la llum. 
Obriu les finestres, ventileu bé l’estança, tanqueu la 
clau general del gas i aviseu la companyia que us 
proporcioni el servei.
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Instal·ladors

El ciment polit és una opció identifi -
cable amb els habitatges tipus loft, 
que agafen elements arquitectònics 
industrials

L'OPCIÓ DEL CIMENT 
POLIT PER A LA 
NOSTRA LLAR

U
na de les darreres tendències en revestiments 
és el ciment polit, que pot aplicar-se per re-
cobrir terres, parets, taulells, dutxes, cuines, 

banys, piscines, escales, mobles...

El ciment polit té l’avantatge que és impermeable, 
la qual cosa el fa ideal per a cuines i banys, a més 
la seva neteja és ben senzilla i permet fer una gran 
varietat d’acabats i dissenys, des de dibuixos fi ns a 
incrustacions de vidres, pedres, fusta, cargols, etc.

Aquest revestiment és una molt bona opció per a 
terres en interiors minimalistes, lofts, habitatges 
reciclats, decoració oriental, zen, contemporània 
o natural.

Es pot aplicar sobre qualsevol tipus de suport existent 
en parets o terra que estigui net i en bones condici-
ons, i que sigui rígid i estable, com rajoles, ceràmica, 
marbres, ciment, Pladur, guix, formigó cel·lular, DM...

S’aplica manualment amb una llana i sense necessi-
tat de malla i proporciona un acabat molt decoratiu 
sense justes de dilatació.

Per protegir-lo se li dóna una capa de vernís o de 
cera i per al seu manteniment és sufi cient de nete-
jar-lo amb aigua i sabó neutre.
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Aquest tipus de pràctica està penada 
tant per a l'instal·lador com per al cli-
ent que ho contracta.

A LA CAÇA DELS 
INSTAL·LADORS QUE 
"TRUQUEN" 
COMPTADORS
Les companyies elèctriques han descobert que la 
majoria de les manipulacions són obra dels propis 
operaris que subcontracten les companyies per po-
sar els nous dispositius.

L
es principals elèctriques del país han decidit 
donar caça als responsables de “trucar” els 
comptadors de llum. Han posat en marxa di-

verses investigacions per trobar els culpables que els 

150 milions de pèrdues

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència 

(CNMC) ja va advertir fa unes setmanes que les pèrdues que 

pateixen les elèctriques per aquest frau les acaben assumint 

els consumidors. La investigació va concloure que, només 

durant l'any passat, s'han perdut megawatts hora (MWh) 

per valor de 150 milions d'euros, que després es repercutei-

xen a la resta d'usuaris amb càrrec al seu rebut de la llum.

Instal·ladors
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han generat ja unes pèrdues de 150 milions d'euros 
durant l'any passat.

Piratejar el comptador elèctric s'està convertint en 
una pràctica estesa a tota Espanya. Però aquest 
frau no es produeix fonamentalment a les llars amb 
menys recursos. La manipulació dels nous disposi-
tius intel·ligents de llum ha passat a ser el negoci 
d'algunes grans indústries i el recurs de veïns de 
barris residencials.

S'investiga a instal·ladors subcontractats

La subcontractació d'instal·ladors està permetent 
que molts d'aquests tècnics tinguin facilitat per fer el 
seu propi agost oferint-se, sense que ho sàpiguen les 
seves empreses, a piratejar els comptadors i treure 
un sou extra. Algunes investigacions realitzades per 
les principals companyies elèctriques, com Iberdrola, 
Endesa i Gas Natural, han conclòs que els propis 
operaris subcontractats són els responsables de la 
major part d'aquestes pràctiques.

Les grans companyies van obrir 164.731 expedients 
l'any passat per diferents tipus de frau en el consum 
de la llum. La dada representa un increment del 61% 
respecte de l'exercici anterior.

Trucar el comptador per uns 600 euros

Però aquesta tècnica de pirateig resulta complicada 
quan es tracta de manipular instal·lacions elèctriques 
sense uns coneixements mínims. Es pot des d'alterar 
els registres d'energia consumida a variar la potència 

contractada per una altra de menys import.

Per aquest motiu es recorre als instal·ladors de les 
grans elèctriques per trucar els comptadors. En les 
actuacions han descobert a més, per exemple, que 
alguns d'aquests operaris poden arribar a cobrar fins 
a 600 euros per manipular els dispositius.

Els nous comptadors intel·ligents que s'estan implan-
tant només necessiten que un operari d'una empresa 
distribuïdora de llum s'acosti i el reprogrami.
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GODOY REHABILITACIONS HOME
T 629 844 909 (Juan Godoy)
godoypromo@hotmail.com

CUINA COMPLETA
REGAL SOSTRE D'ALUMINI BLANC

5.875€ Preu tancat

BANY COMPLET
REGAL SOSTRE D'ALUMINI BLANC

3.875€ Preu tancat

OFERTA: BANYERA PER PLAT DE DUTXA
Canviar banyera per plat dutxa.
Treure banyera i runes.
Colocació plat dutxa porcellana antilliscant 1,20 x 0,70m. 
Rematada d'obra.

525€ Preu tancat

Amb mampara d'alumini i vidre temperat 1,20 x 1,90m.

875€ Preu tancat
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UN TERRA DE VIDRE 
A CASA? 
I PER QUÈ NO? 

D
arrerament estan creant tendència els ter-
res de vidre, freqüents en botigues i zones 
comercials, i estan començant a formar part 

dels habitatges particulars. El vidre que més s’uti-
litza per als terres és el de tipus laminat, perquè 
aporta més seguretat i protecció, ja que està fabri-
cat amb una pel·lícula plàstica de Poli Vinil Butiral 
(PVB) que va entre dos vidres. Aquesta làmina té 
l’avantatge que impedeix que el vidre s’esmicoli en 
cas de trencament. 

Aquest tipus de terres són molt recomanables per 
a estances fosques on es vol aportar una mica més 
de lluminositat o per a llocs en els quals es vol acon-
seguir més espai visual. Si voleu aportar a la vostra 
llar un aire innovador, aposteu per instal·lar vidre a 
tota la planta. 

En trobareu tant de vidres opacs com de translúcids, 
molt útils per deixar a la vista la planta de sota, cosa 
que s’acostuma a fer habitualment quan en el soter-
rani hi ha un celler, per exemple.

Altres llocs on es pot optar per col·locar-hi el terra 
de vidre són zones com les escales o en passarel·les.

Entre els seus molts avantatges hi ha la possibili-
tat d’inserir a terra uns petits focus perquè hi hagi 
més llum.

Instal·ladors
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climate of innovation

Excellence in hot water

Satgremi El nostre servei,
la teva garantia

El seu servei multimarca de manteniment i reparació de la seva caldera
Consulti al seu instal·lador

SERVEI MULTIMARCA

Revisi i repari la seva ins-
tal·lació amb la garantia 
d’instal·ladors acreditats

Teià, 11 baix · Mataró · T. 93 757 12 58  info@greminstal.cat · www.lampistes.cat gremimataro

El SAT Gremi és el producte estrella 
del Gremi d'Instal·ladors del Maresme.

"FEM XARXA 
ENTRE ELS 
PROFESSIONALS"
Entrevistem Jordi Coronas, membre del Gremi 
d’instal·ladors del Maresme

Fa un any llançàveu el SAT Gremi. Quina va-
loració en feu?

Molt bona. Durant tot aquest primer any ens hem 
donat a conèixer, guanyant-nos la confi ança dels 
clients. Cada vegada hi ha més agremiats que fan 

servir el servei i també més persones externes. Per 
això estem en moment de creixement, consolidem 
serveis i ampliem.

De quins serveis estem parlant?

Oferim sobretot SAT (Servei d'Atenció Tècnica) so-
bre termos i calderes. En aquests moments que ja 
s'apropa l'estiu la gent ens demana si oferim més 
serveis com aire condicionat, que també oferim.

Instal·ladors
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climate of innovation

Excellence in hot water

Satgremi El nostre servei,
la teva garantia

El seu servei multimarca de manteniment i reparació de la seva caldera
Consulti al seu instal·lador

SERVEI MULTIMARCA

Revisi i repari la seva ins-
tal·lació amb la garantia 
d’instal·ladors acreditats

Teià, 11 baix · Mataró · T. 93 757 12 58  info@greminstal.cat · www.lampistes.cat gremimataro

Podeu trobar tota la informació del 
Gremi i el SAT a lampistes.cat

Explica’ns què és el SAT GREMI?

Va arribar un punt en què els instal·ladors s’adona-
ven que hi havia  serveis que se’ls escapaven o que 
no tenien temps d’assumir. Depeníem totalment dels 
serveis tècnics. Per això va néixer el SAT GREMI, com 
una manera de dirigir els clients a l’agremiat i que 
aquest pugui delegar la tasca o aconseguir els serveis 
tècnics que necessita sense perdre el mateix client. 
En resum, fer xarxa entre els mateixos professionals. 
El SAT GREMI està obert tant a instal·ladors com a 
persones en particular. Tant agremiats com clients 
poden trucar per aconseguir, consultar o demanar 
qualsevol servei.

Com es diferencia el SAT GREMI a altres SAT?

Ens diferenciem de la resta perquè som una entitat 
amb moltes branques. El més important és que unim 
els serveis i hi reunim els instal·ladors i els serveis 
tècnics. Així doncs, donem un servei complet als cli-
ents sense que aquests hagin de fer tantes gestions 
ni els provoqui tants maldecaps.

Més enllà d'aquest servei, què ofereix el Gremi 
d'Instal·ladors?

Som una associació empresarial extensa, en cons-
tant renovació que oferim tot tipus de cursos per als 
nostres agremiats. Vetllem pels nostres interessos 
en lluites com per exemple contra la morositat o 
l'intrusisme. Estem sempre a disposició dels profes-
sionals que opten per agremiar-se buscant i oferint 
nous serveis per millorar les prestacions del sector.
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OBJECTIU: UNA 
CASA EFICIENT
ENERGÈTICAMENT
Repassem 10 accions per a aconseguir una casa 
energèticament efi cient

Q
ue la façana aïlli de forma efi cient el carrer 
de la llar, que les fi nestres no permetin les 
pèrdues de fred o calor o utilitzar reguladors 

que ajudin a gastar menys aigua. Una llar amb una 
bona efi ciència energètica permet estalviar un 40 
per cent d’energia i, a vegades, moltes de les millores 
estan a les nostres mans. Aquesta és una selecció 

d’alguns dels consells que ens proposa l’Institut per a 
la Diversifi cació i Estalvi de la Energia (IDAE) per acon·
seguir llars amb la màxima qualifi cació energètica.

-  Aïllament. És convenient instal·lar fi nestres de do·
ble vidre o doble fi nestra i fusteria amb trencament 
de del pont tèrmic. Tancar persianes i cortines a la 
nit evita importants pèrdues de calor.

- Detectar les corrents d'aire.  Es poden localitzar 
situant una espelma en la zona problemàtica o sos·
pitosa per detectar una fi ltració de l’aire. Algunes 
d’elles es poden tapar amb silicona o massilla.

-  Protecció de fi nestres i portes. La fusteria de 
les fi nestres han d'aïllar tant el fred com la calor. Es 

Instal·ladors
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poden fer servir làmines adhesives de plàstic espe·
cials que ajuden a disminuir les pèrdues de calor 
(si es col·loquen a l'interior) o els guanys (si es col·
loquen a l'exterior).

- Estalviar en aigua calenta i energia. Els sistemes 
amb acumulació d'aigua calenta són més eficients 
que els de producció instantània i sense acumula·
ció. És important que els acumuladors i canonades 
de distribució d'aigua calenta estiguin ben aïllats.

- Aixetes i polsadors. En banys i cuines és prefe·
rible canviar les aixetes independents d'aigua fre·
da i calenta per un monocomandament. Al WC, els 
sistemes de doble polsador o descàrrega parcial a 
les cisternes estalvien una gran quantitat d'aigua.

- Manteniment de la calefacció. L'aire a l'interior 
dels radiadors dificulta la transmissió de calor des 
de l'aigua calenta a l'exterior, per això és convenient 
purgar aquest aire com a mínim un cop l'any, a l'ini·
ci de la temporada de calefacció. Tampoc cal cobrir 
els radiadors perquè dificulta la difusió de l'aire ca·
lent. No cal esperar que es faci malbé l'equip. Fent 
un manteniment adequat de la caldera individual es 
pot estalviar un 15% d'energia.

- Il·luminació. Sempre que sigui possible cal aprofi·
tar la il·luminació natural. Els colors clars en parets 
i sostres absorbeixen millor la il·luminació natural.

- Llum artificial. Substituir les bombetes incandes·
cents per làmpades de baix consum, estalvia fins a 
un 80 per cent d'energia i duren 8 vegades més. Els 

llums electrònics duren més que els de baix consum 
convencionals i aguanten un major nombre d'ence·
ses i apagades. I a les zones on sigui necessària llum 
durant moltes hores, com les cuines, és recomanable 
fer servir tubs fluorescents. També estalvien energia 
els reguladors d'intensitat lluminosa de tipus elec·
trònic (no de reòstat).

- Temperatura. Els tendals, persianes i cortines són 
sistemes eficaços per reduir l'escalfament d'un ha·
bitatge. A l'estiu cal ventilar quan l'aire del carrer és 
més fresc (a primera hora del matí o durant la nit).

- Aire condicionat. Cal deixar·se aconsellar pels 
professionals i fixar una temperatura de refrigeració 
en 24 graus centígrads. Quan s'encén l'aire no cal 
ajustar·lo a una temperatura més baixa del normal 
perquè no refredarà la casa més ràpid i el refredament 
podria resultar excessiu (i la despesa innecessària).
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COM AÏLLAR 
TÈRMICAMENT 
CASA NOSTRA

Q
uan s’ha d’aïllar tèrmicament una casa i per 
què serveix? Recomanen aïllar i fer les ac-
cions pertinents.

• Quan comproveu que no resulta confortable i pas-
seu excessiu fred i/o calor.

• Quan la despesa en calefacció i/o aire condicionat 
sigui desorbitada.

• Quan detecteu la presència d’humitat: taques, 
verdet, pintura que es desprèn, males olors, vidres 
entelats, gotes...

• Quan percebeu corrents d’aire, malgrat tenir portes 
i fi nestres tancades.

Mesures a prendre per aïllar

• Revestir les parets exteriors, és a dir, aixecar envans 
interns a base de panells de guix laminat, deixant una 
cambra d’aire que s’ha de farcir amb materials aïllants.

• Baixar els sostres fent falsos sostres, que també 
es poden farcir amb material aïllant.

• Col·locar fi nestres amb doble o triple vidre, i millor 
si són d’alumini, amb sistema RPT (trencament de 
pont tèrmic).

• Instal·lar plaques de guix amb material aïllant sota 
els paviments.

• Col·locar plints sota de les portes i rivets a les fi -
nestres. En aquest cas, els millors són els de cautxú 
enfront dels d’escuma.

Instal·ladors

INSTAL·LACIONS

Prat de la Riba 66, MataróT 93 790 23 08

JULI RUIZ
ELECTRICITAT · AIGUA · GAS

AIRE CONDICIONAT
CALEFACCIÓ:

Biomassa · Solar · Aerotèrmia · Geotèrmia

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016

Tot 19 especial instaladors.indd   2 30/3/16   19:51



SANITARIS MARESME
PROXIMITAT I 
PERSONALITZACIÓ

A
mb una àmplia trajectòria en el sector, a 
Sanitaris Maresme ofereixen una xarxa comer-
cial excel·lent que aporta una solució global a 

les necessitats de l’instal·lador. Necessitats vincula-
des a l’assessorament, la fontaneria, l’electricitat, el 
gas, els electrodomèstics, sanitaris i aixeteria o les 
noves tecnologies, entre d’altres. A més a més d’un 
tracte personalitzat i de proximitat amb qualsevol 
dels seus clients Sanitaris Maresme també posa a dis-
posició una eina online amb la qual els clients poden 
elaborar-se els seus propis pressupostos, consultar 
preus o descarregar-se les factures.

L’eina online els ha permès ampliar la xarxa de clients 
i cuidar tots els detalls perquè aquests siguin fi dels a 
Sanitaris Maresme. De fet, precisament aquest tracte 
especial és el que els potencia l’efecte diferenciador 
perquè posen a la seva disposició diferents accions 
com ara promocions o viatges anuals marcats per 
uns incentius de compra. El dia a dia però, se centra 
en la personalització d’aquestes petites accions que 
conformen que el servei global voregi la perfecció.
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La propera jornada del PUNT FAGEM 
serà el dimarts 5 d’abril, en dues ses-
sions en horaris diferents per adap-
tar-nos a tothom. 

JA CONEIXES EL 
PUNT FAGEM?
PUNT FAGEM és l'eina que té la Federació d’Associ-
acions i Gremis Empresarials del Maresme - FAGEM, 
per reforçar i facilitar els serveis que dóna als seus 
socis i a les empreses de la comarca i així col·laborar 
en augmentar la seva competitivitat.

P
UNT FAGEM ofereix assessorament específi c 
i especialitzat en funció de les necessitats del 
teixit empresarial. Es destaquen els SERVEIS 

D’ESTALVI I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, un catàleg 
de serveis energètics enfocats a cobrir les necessi-
tats dels diferents sectors en què es desenvolupen 
les activitats de les empreses maresmenques, entre 
els que es troben les polítiques d’efi ciència energè-
tica i la reducció de costos energètics. 

Donades les diferents necessitats de les empreses de 
sectors com serveis, comerç, i hostaleria i restauració, 

s’ofereix un servei personalitzat a mida o bé a través 
de paquets com el Bàsic, el Plus i l'Avançat (per a 
més informació: fagem@fagem.org).

PUNT FAGEM també organitza Jornades per ajudar 
a les empreses a ser més efi cients energèticament. 

Es tracta de la Jornada sobre efi ciència energètica: 
"Coneix la teva factura i estalvia diners al teu ne-
goci".  Si no saps del tot què et cobren a la factura 
elèctrica ni si estàs pagant un preu adequat, durant  
la jornada,  en Xavier Palacios de l'empresa SEDNA i 
en Vicenç Luna, de l'empresa IMTECNICS,  t'ajudaran 
a esbrinar com pots estalviar en la factura elèctrica 
de la teva empresa. Vine el 5 d'abril de 15h a 16h o 
bé de 17h a 18h a la seu de la FAGEM amb la factura 
elèctrica de la teva empresa. Inscriu-te gratuïtament 
a fagem@fagem.org.

Instal·ladors
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BAIXA LA DESPESA 
MENSUAL DEL TEU 
APARCAMENT
Si cada propietari invertís només 1,5 euros/mes, la 
Comunitat s’estalviarà 500 euros/any*

L
a normativa d’aparcaments obliga a disposar 
d’una il·luminació mínima les 24 hores del dia 
els 365 dies de l’any. Habitualment aquesta il-

luminació es de fl uorescents, però si es canvia per 
tubs LED, es pot arribar a estalviar fins a un 60% 
KWh consumits cada any.

Cada any, les subministradores d’electricitat ens 
informen que pujarà el rebut de la llum, i no ens 

adonem del que signifi ca fi ns que rebem el rebut o 
l’administrador de la fi nca ens informa de la despesa 
anual. Això es pot solucionar, instal·lant tubs LED 
en el vostre aparcament.

L’enginyeria I.M Tècnics i l’empresa d’il·luminació 
LUXES t’ofereixen la possibilitat de canviar els fl uo-
rescents del vostre aparcament per tubs de LED, així 
com de fi nançar la inversió en modalitat de renting 
a 3 anys. Un dels avantatges que té aquesta moda-
litat és que inclou el manteniment de la il·luminació 
durant els temps del renting.

Amb aquesta solució la despesa anual en il·luminació 
es veurà reduïda  tot i que pugi el preu de l’electricitat.

*Càlcul realitzat per a un aparcament amb 32 fluorescents, i 32 
propietaris amb una alçada màxima de l'aparcament de 2.5 m. 
Renting de la solució a 3 anys

Ofi cines
C/Torrent de Can Boba, 1 
Mercaderies
C/Antoni Gaudí, 7 
Edifi ci Olimpic, 08349 
Cabrera de Mar
Tel  937 904 746 
Fax  937 909 652
ventas@luxes.es

www.luxes.es

Fabricants d’Il·luminació

Assessorament a Enginyeries i Arquitectures
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MARESME
AIRE

Les portes són un element molt mpor-
tant de la casa nostra. Poden semblar 
ornamentals però compleixen altres 
funcions com aïllar les cambres

ELS MATERIALS 
DE LES PORTES

s
i es vol aconseguir un acabat 
atemporal, el material ideal és 
la fusta. Els especialistes en 

fusteria aconsellen utilitzar sempre 
fusta de qualitat, respectant-ne el 
color natural i intentant no aplicar 

Lorem ipsum dolor
Bacon ipsum dolor amet cupim jerky leberkas, 
tongue meatball pork chop short ribs ham hock 
tenderloin frankfurter. fl ank tongue pork chop bil-
tong pork loin kielbasa shoulder ham frankfurter 
beef bacon chicken. Beef ribs andouille tenderloin, 
drumstick pig venison doner chuck fl ank sirloin 
short loin ham picanha. 

A l’hora d’instal·lar les portes d’un 
habitatge és important escollir el 
material i els acabats adequats.

INSTAL·LACIONS

PINMO
INSTAL·LADOR AUTORITZAT DE

LLUM, AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ 

i CLIMATITZACIÓ

INSTAL·LADOR AUTORITZAT DE

LLUM, AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ 

i CLIMATITZACIÓ

Instal·ladors
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Recorda que substituir els elements 
de la casa la revaloritza al millorar-la. 
Tant si és teva com si no, aposta per 
renovar les portes.

vernissos. Per exemple, la noguera, el cirerer, el ce-
dre, el faig i el roure són fustes que per les seves 
particularitats, el dibuix de les seves aigües i els 
diferents tons, poden adaptar-se a diferents espais.

Les laques

Per a espais reduïts es poden utilitzar laques d’alta 
qualitat, on les portes tindran una gran elegància 
i una presència subtil que permetrà una perfecta 
integració dels diferents colors de la paret i els ma-
terials que l’acompanyen. 

Per altra banda, si es vol que la porta pràcticament 
desaparegui visualment, existeix l’opció de pintar-hi 
a sobre amb el mateix color que la paret. 

Alumini i vidre

 La revolució en portes interiors ha estat la incorpo-
ració de l’alumini i vidre. Actualment, s’ofereix una 
gran varietat de colors de vidre que ens permeten 
donar la imatge desitjada i obtenir calidesa, fins i tot 
tractant-se de materials freds. S’incorpora també la 
tècnica del recobriment amb xapes de fusta natural 
en tota la perfileria d’alumini.
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LA CALEFACCIÓ, PER 
TERRA
A l’antiga Roma ja es feia servir als banys públics 
un sistema de calefacció anomenat hipocaust, que 
consistia a fer circular aire calent procedent d’un 
forn per sota del terra.

A
ra, molts segles després, la tecnologia ofe-
reix el terra radiant, és a dir, la circulació de 
calor per sota del paviment de l’habitatge.

Amb aquest sistema es fa circular calor per sota del 
terra de la casa, a través d’un tub prim de polietilè 
fi xat a una placa.

La calefacció per terra radiant és compatible amb 
qualsevol font de calor (gasoil, gas, elèctrica, ener-
gia solar) i amb qualsevol terra (parquet, tarima, 
gres, terratzo...).

La seva instal·lació és molt ràpida i el manteniment 
és mínim, i a més permet un gran estalvi energètic 
perquè produeix confort a menor temperatura que 
la calefacció tradicional. Si us esteu construint un 
habitatge o heu de fer reformes, ara és el moment 
de gaudir d’aquest sistema de calefacció econòmic, 
confortable, saludable, que no genera corrents d’ai-
re, ni resseca l’ambient i que és molt estètic, ja que 
evita els radiadors i permet aprofi tar millor l’espai.

Instal·ladors
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CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· Fax. 937 990 903 · www.maresmesertec.com · info@maresmesertec.com

37 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

La instal·lació de parquet millorarà 
tèrmicament la nostra llar i també en 
facilitarà les feines de neteja

INSTAL·LACIÓ DE 
PARQUETS
Has pensat a posar parquet a casa? Pensa en quin 
sistema d'instal·lació prefereixes dels tres que hi 
ha al mercat.

Clavat: és el model més tradicional d’instal·lació, 
basat en la fi xació mitjançant claus de la fusta mas-
sissa sobre llistons.

Flotant: és el mètode més comú d’instal·lació. Les 
làmines encadellades unes amb altres se suspenen 
sobre una base aïllant que esmorteeix el so i els 
efectes de dilatació del material. 

Encolat: en aquest cas, les peces de fusta s’encolen 
directament al paviment.

Tipus de fustes: Dins de l’àmplia oferta i varietat de 
fustes, existeixen dues grans categories compostes 
per les fustes toves i les fustes nobles. Les primeres 
acostumen a ser de menor resistència que les nobles 
i la seva presència en el mercat és més nombrosa i 
abundant amb un preu més econòmic. Per contra, 
les fustes nobles o dures són més cares i presenten 
una gran varietat de colors, motius i textures.

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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Aquesta imatge de govern i ERC votant plegats, més a prop Arxiu 

ERC, a prop del sí definitiu als pressupostos
Els republicans, principal partit de l'oposició, negocien amb el govern i presenten un 
centenar d’al·legacions als comptes i al PAM

Política: Mireia Biel

  Poques setmanes abans que se 
celebri el ple per aprovar els pres-
supostos per aquest 2016, ERC ha 
presentat les seves al·legacions 
als comptes i al PAM. Un total de 
100 iniciatives, entre noves idees i 
reformulacions de propostes que 
ja formen part del Pla d’Actuació 
Municipal, totes elles encaminades 
a assolir “grans pactes de ciutat per 
treballar per al futur” i que han 
deixat entreveure la predisposició 
d’ERC-MÉS per a donar suport 
als comptes.

El líder dels republicans, 
Francesc Teixidó, ha detallat, en 
roda de premsa, les al·legacions 
més destacades del centenar que 

han presentat. Entre les idees pun-
tals d’ERC hi ha el gran pacte po-
lític per afavorir la convivència 
i la cohesió social, la projecció 
d’una nova biblioteca a la zona 
de Cirera o la promoció d’un gran 
esdeveniment dirigit al coneixe-
ment ambiental i l’adequació de 
solars inactius.

Redefinir el TCM
ERC també aposta per crear un nou 
pla estratègic per al Tecnocampus, 
“per redefi nir el projecte retor-
nant a l’objecte fundacional” i  re-
corda “el necessari debat sobre la 
zona única” que Mataró encara té 
pendent, i el pacte de ciutat per 
l’educació amb agents de tots els 
àmbits en el qual “caldria incloure 

tota l’oferta formativa”.
Malgrat tot, ERC no ha aclarit si 

donarà suport o no als pressupos-
tos 2016 que es debatran el proper 
13 d’abril en un ple extraordinari. 
Ara bé, sí que ha deixat clar que 
les accions que proposen “bus-
quen grans pactes de ciutat” per 
consolidar el projecte d’un “go-
vern els socis del qual sembla que 
desconfi ïn l’un de l’altre”. Teixidó  
ha volgut deixar clar que “no hi 
ha grans esculls” que puguin di-
fi cultar el vot favorable d’ERC als 
pressupostos.

La Festa al Cel, al punt de mira
El grup municipal d’ERC liderat 
per Francesc Teixidó reclama que 
es presti especial atenció als re-
cursos públics que es destinen a 
la Festa al Cel. Teixidó considera 
que “si arribat el mes de maig, no 
es pot acreditar que el 80 per cent 
de l’import de 520.000 euros està 
cobert amb espònsors privats, la 
Festa al Cel s’ha de cancel·lar”. Per 
a ERC, la inversió pública que s’ha 
de fer, si no, és “massa elevada” i es 
podrien destinar els diners a altres 
àmbits. A més a més, qualifi ca de 
“bolet” el festival aeri, ja que no 
està incorporat a cap programa 
específi c de promoció de ciutat.

CiutatCiutat núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



Recull d'imatges del Dijous i Divendres Sant

Imatges

Daniel
Ferrer
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Apunts
psicològics

Un text oriental sobre 
l'amor

El text és de l’any, aproximativa-
ment, 50 després de Crist: 

“Si jo parlés els llenguatges dels 
homes i dels àngels però no esti-
més, seria com una esquella so-
rollosa o un címbal estrident. Si 
tingués el do de profecia i penetrés 
tots els misteris amagats de Déu i 
tot el coneixement, si tingués tan-
ta fe que fos capaç de moure les 
muntanyes, però no estimés, no 
seria res. Si repartís tots els meus 
béns als pobres, fins i tot si em ven-
gués a mi mateix per esclau i tin-
gués així un motiu de glòria, però 
no estimés, de res no em serviria.

L’amor és pacient, és bonda-
dós; l’amor no té enveja, no és 
altiu ni orgullós, no és groller ni 
interessat, no s’irrita ni es venja; 
no s’alegra de fer el mal, sinó que 
troba el goig en la veritat. Tot ho 
excusa, tot ho creu, tot ho espera, 
tot ho suporta.

L’amor no passarà mai. Vindrà 
un dia que el do de profecia serà 
inútil, que el do de parlar en llen-
gües s’acabarà, que el do de co-
nèixer serà també inútil. Ara els 
nostres dons de coneixement i de 
profecia són limitats. Però quan 
vindrà allò que és perfecte, serà 
inútil allò que és limitat. Quan era 
un infant, parlava com un infant, 
pensava com un infant, raonava 

com un infant; però d’ençà que 
sóc un home, tinc per inútil el que 
és propi dels infants. Ara hi veiem 
de manera fosca, com en un mirall 
poc clar; després hi veurem cara a 
cara. Ara el meu coneixement és 
limitat; després coneixeré del tot, 
tal com Déu em coneix. Ara, doncs, 
es mantenen la fe, l’esperança i 
l’amor, tots tres; però l’amor és 
el més gran”.

El text és una carta escrita per 
un tal Pau de Tars, també anome-
nat Sant Pau.

 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

Roser Tarragó, Marta Bach i Laura López destacades en la 
classifi cació de la selecció Estatal de waterpolo femení
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Opinió Cugat Comas
Periodista

Això de les competicions esporti-
ves rellevants en Setmana Santa 
va de perles. Per poc que aprofitis 
per descansar i buidar l'agenda, la 
televisió, els streamings i les xarxes 
socials t'atrapen en un bucle viciós 
i, a la vegada, deliciós. En aques-
tes que era Dissabte Sant -o com 
es digui- i mentre acabàvem de 
dinar amb els amics vam córrer a 
endollar el projector amb l'ordina-
dor i mirar-nos què feien les noies 
del waterpolo. Com que la pàgina 
d'aquí al costat, així com l'anterior, 
ja ho ressenyen, no caldrà gastar 
gaire tinta en elogiar-les. Només 
dir que si fa quatre anys em diuen 
que m'estaria pendent d'una pis-
cina de waterpolo femení, hauria 
pres l'interlocutor per boig i que 
en canvi ja hem agafat per vici viu-
re els èxits de la Ru, la Marta i ara 
també la Laura com a propis. Que 
gran que és l'esport!

Vaig veure que de seguida en 
Josep Gomà en va fer la cròni-
ca pertinent, vaig fer el tuit de 
l'ocasió i, sincerament, me'n vaig 

oblidar. Fins que un parell de dies 
després descobreixo la ximpleria 
habitual, a les xarxes i als comen-
taris de la web, envers les noies del 
waterpolo.

En parlo així i els hi dic les noies 
del waterpolo. Les mateixes que 
fa anys eren canalla castellera, 
que són amigues, que són filles 
d'amics, que van trencar el glaç 
d'aquest esport a casa, que se-
gueixen jugant a Mataró, que han 
estat un exemple de solidaritat en 
un equip amb rols tant equànimes 
com el de Miki Oca i que sempre, 
absolutament sempre, han estat 
accessibles pels mitjans quan ho 
hem demanat.

És extraordinàriament injust 
que els mesquins habituals es po-
sin amb elles pel que van dir un dia 
a Twitter o per quina selecció re-
presenten. Els uns cap a una ban-
da, els altres cap a l'altra, només 
volen sucar pa de l'esport pel que 
els convé. Per això: felicitats per a 
vosaltres, noies! I pels dels comen-
taris: com canseu, estúpids!

Com canseu, estúpids
Minuts després de l'èxit de les noies, altre cop els habituals

El Personatge
Segons JJOO on participaràs, i amb només 23 anys, que es diu aviat. Com es 
porta? És difícil fer-se a la idea. Tot i que la sorpresa gran van ser els 
primers, els de Londres. Allò sí que va ser increïble. En aquest cas, 
la sensació ha canviat, i un cop ja has estat en uns Jocs, no haver 
aconseguit classifi car-se hagués estat una decepció, perquè s’ha 
convertit en una fi ta que t’exigeixes.

Personalment t’has trobat molt bé a la piscina, acabant com a 
segona màxima golejadora de la selecció. Com ho has 
viscut? Doncs realment tampoc no m’he vist tan 
bé. Ara tinc un altre paper a l’equip, sortint de 
titular i jo m’he trobat bé però perquè l’equip 
també ha estat bé. Quan l’equip no funcio-
nava jo tampoc estava tan bé, i a l'inrevés. 

Entrevista completa 
a www.totmataro.cat

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió d'Honor fem.
LA SIRENA CN MATARÓ - CE 
MEDITERRANI
Dissabte 2 | 12:45h | Complex Joan Serra CNM

HANDBOL 1a Estatal Masculina 
JH MATARÓ - SANT QUIRZE
Dissabte 2 | 18 h | Pavelló TM Roca

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET - ARTÉS
Dissabte 2 | 19:15h | Pavelló Eusebi Millan

FUTBOL 2a Catalana
CIRERA - LLOREDA
Dissabte 2| 16:30h | Municipal Cirera 
MATARONESA - CARMELO
Dissabte 2| 17h | Municipal Camí del Mig
LA LLÀNTIA - GUINEUETA
Diumenge 3 | 12:15h | Municipal La llàntia

             FORA
FUTBOL 1a Catalana
LLORET - CE MATARÓ
Dissabte 2 | 16h | Municipal de Lloret de Mar

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
GIRONA- MIS IBÉRICA CH MAT.
Dissabte 2 | 20:15 h | Girona

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
CERDANYOLA-  MATARÓ FEI-
MAT
Dissabte 2 | 19:30 h | Cerdanyola del Vallès 
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Espanya va guanyar a 
Holanda a casa seva en el 
partit decisiu

La selecció espanyola femenina 
de waterpolo, amb Marta Bach, 
Roser Tarragó i Laura López, tres 
jugadores de La Sirena CN Mataró, 
a les seves fi les, va aconseguir el 
seu objectiu al preolímpic de Gouda 
(Holanda) classifi cant-se per als 
Jocs Olímpics de Rio 2016, després 
d'un torneig irregular però on van 
ratllar al més alt nivell en el partit 
decisiu davant Holanda dels quarts 
de fi nal del dissabte dia 26 i en el 
qual es van imposar per 10-7.

Primera fase irregular

Abans d'aquest partit la selecció que 
dirigeix Miki Oca havia jugat els cinc 
primers partits de la primera fase amb 
aquests resultats:
Espanya - Grècia  .................................... 11-14 
Espanya - Japó  .......................................23-6 
Espanya - Estats Units  ............................6-8 
Espanya - Sudàfrica  .............................. 22-2 
Espanya -Canadà .................................... 10-6 
En aquests partits Roser Tarragó va marcar 
9 gols, Laura López 5 i Marta Bach 1, això sí 
important, ja que va ser el que va obrir la 
llauna davant els Estats Units.

El seu potencial indubtable (són 
campiones del món i subcampio-
nes olímpiques) havia quedat una 
mica amagat, excepte el dia dels 
Estats Units, en què havien fet un 
bon partit tot i la derrota, i Espanya 
tancava la primera fase en tercer 
lloc del grup i s'havia de trobar 
coma  rival en el partit decisiu amb 
Holanda, la selecció que l'havia der-
rotat als penals a les semifi nals del 
darrer europeu de Belgrad i que a 
més jugava a casa seva.

El partit decisiu amb Holanda
El dissabte i en unes grades am-
bientades de color taronja, i ben 
favorables a la selecció holandesa, 
la selecció de Miki Oca va sortir en 

Tres "Sirenes" Marta Bach, Roser Tarragó i Laura López 
es classifiquen per als Jocs de Rio 2016

L'alegria per una classifi cació molt patida per les de Miki Oca. | FOTO: TWITTER

tromba amb les dues esquerranes, 
Pili Peña i Judith Forca, molt en-
tonades i, amb dos gols de cadas-
cuna, la selecció espanyola es va 
posar 4-0 (Espanya jugava com a 
local), i a partir d'aquí Holanda ja 
va anar a remolc. 

Al segon quart després del 4-2, 
Laura López va fer el 5-2 i al des-
cans es va arribar encara amb 
tres gols de diferència (6-3). En el 
tercer quart un gran gol de la Ru 
Tarragó, una aturada de penal de 
Laura Ester, i un altre gol de Judith 
Forca van posar l'equip espanyol 
cinc gols amunt (3-8). 

Sentència de dues "sirenes"
Aleshores Holanda, empesa pel pú-
blic, va treure el caràcter, davant 
una selecció espanyola molt blo-
quejada en atac, i només començar 
el darrer quart el marcador es va 
reduir a la mínima diferència (8-
7), però aleshores la Ru Tarragó 
va tornar a desencallar la situació 
amb un golàs des de molt lluny i 
la Laura López va acabar de sen-
tenciar en una jugada de superi-
oritat per establir el 10-7 defi nitiu 
que situava la selecció espanyola, 
amb nou jugadores catalanes i tres 

més que porten llarg temps aquí, 
cap als Jocs de Rio 2016. 

Allà Marta Bach, Roser Tarragó 
i Laura López podran anar a bus-
car una altra medalla com la de 
plata aconseguida en els Jocs de 
Londres 2012. Enhorabona.

Espanya acaba quarta
Després de l'èxit d'haver obtingut 
la plaça per als Jocs, la selecció es-
panyola va continuar el seu camí en 
el Preolímpic, ja que s'havien d'as-
signar posicions de cara al sorteig 
dels grups dels Jocs.

I l'endemà del dur partit contra 
Holanda, la selecció espanyola va 
perdre a les semifi nals davant els 
Estats Units, per segona vegada i 
en aquesta ocasió per 13-7 en un 
partit en el qual la Roser Tarragó, 
en esplèndid estat de forma, va 
marcar tres gols i Laura López en 
va marcar un.

Ja el dilluns, Espanya va disputar 
davant Rússia el partit pel tercer 
lloc i l'equip que dirigeix Miki Oca 
va caure molt clarament per 4-10, 
en un molt mal partit en atac on 
van fallar les deu superioritats que 
han tingut i la Roser Tarragó inclús 
va fallar un penal.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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La Sirena CN Mataró torna a la 
competició contra el "Medi"

La mataronina busca punts 
per escalar en el rànquing

Gàlia Dvorak tenia un partit impor-
tant en la seva recerca de punts de 
cara a millorar el rànquing i tenir 
més opcions al Preolímpic d'Istan-
bul del proper més d'abril, però va 
caure derrotada, a la ronda de 1/32 
de fi nal, davant la txeca Vacenovska 
per 4-3 després d'un partit que en 
el qual les dues jugadores van anar 
a ratxes i que va tenir uns parcials 
de 6-11, 11-1, 11-9, 4-11, 6-11, 11-4, 11-5.

La mataronina ara està en el lloc 
104è del rànquing mundial però que 
és el 50è de l'anomenat "rànquing 
olímpic" on ja s'eliminen les jugado-
res que sobren per estar limitada 
la participació a dos de cada país. 

El Preolímpic a Istanbul
La Federació Espanyola ja va anun-
ciar que Gàlia Dvorak serà una de 
les tres jugadores que aniran al pre-
olímpic d'Istanbul que es disputarà 
entre el 10 i el 16 d'abril. Les altres 
dues seran Yanfeui Shen (que està 
al lloc 40) i Maria Xiao (lloc 111).

En aquest torneig s'assignaran 
10 places per a la prova individual 
dels Jocs, limitada com hem dit a 
un màxim de 2 per país. Europa ja 
compta amb una plaça que es va 
donar a l'holandesa Li Jiao, gua-
nyadora dels Jocs Europeus de 
Bakú de l'estiu. En el preolímpic 
competiran 80 dones de 37 països. 
Després encara hi haurà 22 places 
més del rànquing del mes de maig.

Gàlia Dvorak vol ser a Rio. | ARXIU

Gàlia Dvorak perd 
a l'Open de Qatar

el Esporttot TENNIS TAULA

Peral subcampió absolut i 
amb Yordi Jason Ramos, 
segons en dobles

Es va disputar a Calella el campio-
nat de Catalunya de Tennis Taula 
amb important representació del 
Centre Natació Mataró, que va pu-
jar tres vegades al podi.

L'equip masculí del Quadis va ob-
tenir el tercer lloc absolut després 
que els nostres palistes juguessin 
un bon campionat, quedant pri-
mers a la fase de grups i després 
caient a semifi nals davant l'Escala 
per 0-3 i superant el Borges B en el 
partit pel tercer i quart lloc per 3-2. 
L'equip el formaven Yordi Jason, 
Toni Prados i Xavier Peral, tots tres 
formats a la pedrera del Centre.

A més a la categoria individual 
Xavier Peral es va classifi car en 
segon lloc caient només derrotat 
a la fi nal contra l'Oriol Monzó del 
Borges per 1-3. Abans havia derrotat 
a Brugada (Falcons), Barreneche 

El CNM Quadis masculí tercer 
de Catalunya per equips

L'equip del Quadis Centre Natació Mataró, al tercer graó del podi. | CEDIDA

(Sant Cugat), el seu company de 
club Pau Nolis, i Casado (Igualada). 
Toni Prados va caure a 1/8 de fi nal 
davant Andrade (Borges) i Yordi 
Jason Ramos a 1/16 de fi nal da-
vant Ivan Martínez del Vilablareix.

En dobles el mateix Xavier Peral 
fent parella amb Yordi Jason va 
quedar també en una gran segona 
posició perdent a la fi nal davant 
Monzó i Martínez per 1-3. Abans 
havien guanyat a González/ Latorre 
(Borges), a Mallorquí/ Martínez 
(Calella) i Alegret/ Rodríguez 
(Nàstic). Prados i Nolis van caure 
a 1/8 de fi nal.

En la categoria de dobles fe-
mení, la parella formada per la 
Cati Zamorano i la Júlia Higuera 
es van classifi car en tercera po-
sició caient a semifi nals davant 
Ballester/ Biscarri. I en individu-
als Cati Zamorano va arribar fi ns 
a 1/4 de fi nal caient davant Alba 
Fernàndez del Calella.

El femení de waterpolo del CN 
Mataró torna a la competició des-
prés d'unes setmanes de descans 
pel Preolímpic. Aquest dissab-
te a les 12.45 hores reben el CE 
Mediterranien un partit que ha de 
servir per anar recuperant sen-
sacions de cara a la Final Four 
de la Copa LEN que es disputarà 
al Sorrall els dies 15 i 16 d'abril.

L'equip mataroní està situat a 
la segona posició amb 36 punts, 
tres per sota del Sabadell, que és 
l'únic equip davant el qual ha cedit 
punts l'equip de La Sirena, mentre 
que el Mediterrani està en cinquè 
lloc amb 23 punts i està lluitant 
amb el Rubí (que en té 25) per la 
quarta plaça que dóna accés a les 
semifi nals del "play-off". 
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 El CE Mataró vol seguir en ratxa a Lloret

Una imatge del partit de la primera volta al Municipal del Centenari. | FOTO: ARXIU

El Mataró repeteix a fora, però 
vol seguir allargant la ratxa

L'equip groc-i-negre, que encadena 
ja quatre setmanes sense perdre, 
vol intentar mantenir la seva ratxa, 
i si és possible guanyant, al camp 
d'un rival directe com és el Lloret, 
equip que a la primera volta es va 
emportar un empat sense gols del 
terreny de joc mataroní i que ara 
està tres punts per sota, prop de 
la zona de descens, cosa que pot 
infl uir en el nerviosisme de l'equip 

lloretenc si no inicia bé el partit.
El Mataró ha fet bons resultats fora 
de casa (4 victòries, 3 empats i 5 
derrotes, de les quals 4 han estat 
per la mínima) i per tant l'equip 
groc-i-negre està capacitat per 
puntuar on sigui i més tenint en 
compte que el Lloret al seu camp 
només ha pogut guanyar 3 dels 
13 partits disputats, n'ha empatat 
7 i n'ha perdut 3. En els dos úl-
tims ha perdut amb Vilassar (0-4) 
i Mollet (2-3).

RESULTATS HISTÒRICS

66-67 3a Div.   ..................Lloret 3-2 Mataró
69-70 3a Div.   ...................Lloret 1-2 Mataró
71-72 Prefer.   ...................Lloret 3-0 Mataró
72-73 Prefer.  ................... Lloret 1-0 Mataró
73-74 Prefer.   ....................Lloret 1-2 Mataró
76-77 1a Rg.   .....................Lloret 1-2 Mataró
77-78 1a Rg.   .................... Lloret 2-2 Mataró
79-80 Prefer.   .................Lloret 4-2 Mataró
81-82 3a Div.   ...................Lloret 2-0 Mataró
82-83 3a Div.  ................... Lloret 4-0 Mataró
26a jornada (2-3 abril)
Lloret - CE MATARÓ
Avià - L'Escala
Andorra - Mollet
Abadessenc- VILASSAR MAR
Farners - Vic
Tona - Molletense
Martinenc- Manresa
Girona B- La Jonquera
Horta- Sants

Classificació
Horta i Manresa 44; VILASSAR MAR i La 
Jonquera 43; Sants 42; Avià 41; Andorra 
40; Mollet 39; Tona i Martinenc 38; Vic 
35; CE MATARÓ 32; Farners i Lloret 29; 
Girona B 28, L'Escala 24; Abadessenc 19, 
Molletense 10.

 Segona Catalana

Buscant els nou punts 
a Mataró
Els tres equips de 2a catalana, que 
estan empatats a la classifi cació a 
28 punts i juguen tots tres com a 
locals, busquen una vegada més 
(encara no s'ha aconseguit) el ple 
de punts, que a més és força ne-
cessari tenint en compte la situa-
ció complicada a la classifi cació, ja 
que només un punt separa els tres 
equips de la zona de perill.
Però els tres rivals són equips clàs-
sics de la categoria i més experi-
mentats que els mataronins.

El dissabte la UD Cirera rep a les 
16.30 hores el Lloreda, equip situat 
en desè lloc immediatament per 
sobre dels tres mataronins, amb 
30 punts. O sigui que de caure a 

Cirera l'equip badaloní podria veu-
re's superat. El Lloreda ha aconse-
guit 11 punts en els 12 partits jugats 
fora de casa.

I el mateix dissabte, mitja hora 
més tard la UD Mataronesa rep el 
Carmelo, que és sisè amb 42 punts. 
L'equip barceloní ha guanyat 19 
punts en els 13 partits jugats com 
a visitants dels quals només n'ha 
perdut quatre. Per tant rival com-
plicat per als arlequinats.

I fi nalment el diumenge a les 
12.15 hores l'AD La Llàntia rep la 
Guineueta que és setè amb 40 
punts. La Guineueta també ha fet 
19 punts en els 13 partits jugats fora 
de casa, dels quals n'ha guanyat sis. 
També sembla un rival complicat 
per a l'equip llantienc que porta 
5 victòries seguides a casa seva.

 Tercera Catalana
Els dos equips mataronins de 3a Catalana, 
que també estan lluitant per evitar el des-
cens, juguen fora de casa. El Pla d'en Boet 
(és 10è amb 32 punts) juga el dissabte a les 
20h al camp del Districte 030 (6è amb 40 
punts), mentre que el Liverpool (14è amb 26 
punts) juga el diumenge a les 12h al camp 
de l'Alella (18è i cuer amb només 10 punts).

 Quarta Catalana
EL MOLINOS ÉS LÍDER
En arribar al descans de Setmana Santa 
hem de dir que a la 4a Catalana la UD Mo-
linos és líder destacat del grup 4 de la 4a 
Catalana i té l'ascens molt ben encarrilat.
La classificació és aquesta: Molinos 
56, Canet 46, Santvicentí 43, Cabrils B i 
Juventus 37, Sant Pol B 32, Tiana 31, Dosrius 
29, Salesians i Iluro 23, Juvesport 17, Mataró 
Athletic 16, Arenys Munt i Rocafonda 7.

 Lliga Nacional Juvenil
El CE Mataró és 9è amb 35 punts, té un 
partit important a casa (dissabte 16h) per 
acabar d'assegurar la permanència, ja que 
rep el Badalona (13è  .......... amb 31 punts).
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Gran partit al Teresa Maria Roca 
amb retorn de Josep M. Guiteras

El JH Mataró rep el segon clas-
sificat, amb el que torna Josep 
M. Guiteras

L’equip mataroní ha quedat qua-
si despenjat de la lluita pels dos 
primers llocs que donen la clas-
sifi cació per a la fase d'ascens a 
Divisió d'Honor Plata, però l'equip 
que prepara Hèctor del Pino, que 
ara mateix està situat en cinque-
na posició, continuarà lluitant per 
intentar aconseguir la millor clas-
sifi cació possible.

I aquest dissabte rep un dels 
equips més forts de la categoria, 
i que el seu tècnic l'ex-entrenador 
del Joventut, Josep M. Guiteras, ha 
fet per aconseguir l'ascens a Divisió 
d'Honor Plata, amb reforços pro-
vinents de la Lliga Asobal com el 
porter Capón i el pivot Ricard Reig, 
amb un portorriqueny com Hèctor 
Hiraldo, que va ser el màxim goleja-
dor dels Jocs Panamericans 2015, 
o amb un central de gran categoria 
format a la base del Granollers com 
Pau Gallardo, possiblement la gran 
revelació de la temporada i un dels 
millors jugadors de la categoria.

Però a Sant Quirze el Joventut 
va tenir aquest gran equip ben bé 
contra les cordes i només se li va 
escapar el partit per algunes de-
cisions arbitrals que van ajudar 
de forma clara l'equip quirzetenc 
que va acabar guanyat per 30-31.

El CH Mataró visita la pista 
del Girona

L’equip entrenat per Joan Carles 
Vadillo, tot i que es troba més a 
prop de la part baixa de la taula que 
dels llocs d’ascens, encara la recta 
fi nal de la temporada amb ganes de 
millorar la imatge donada aquesta 
temporada, amb massa derrotes –ja 
en porten 11–, intentant escalar posi-
cions i acostar-se el màxim possible 
als llocs capdavanters. Precisament 
aquest dissabte a les 20.15h visi-
ten el Girona, un dels equips que 
aspira a l’ascens a OK Lliga –tot i 
que ha pujat aquesta temporada 
de Lliga Nacional Catalana– i que 
ara mateix és el tercer classifi cat 
per sota de l’Alcobendas i del fi lial 
blaugrana. A casa van encaixar una 
dura derrota per 1-6, en un partit en 
el qual el Mataró es va estavellar 
contra Llaverola, el porter giro-
ní. Els mataronins han de millorar 
l’efectivitat de cara a porteria si 
volen tenir alguna opció, ja que 
les ocasions segur que arriben, 
per donar la sorpresa. 

Jornada 20 (2-3 abril)
Girona - MIS IBÉRICA MATARÓ
Santa Maria del Pilar - Manlleu
Sant Feliu - Rivas Las Lagunas
Mieres - Sant Cugat
Arenys de Munt - Vilanova
Palafrugell - Tordera
Alcobendas - FC Barcelona B

Els resultats històrics són aquests:

2014-15   JH Mataró - St Quirze .........38-23
2013-14   JH Mataró - St Quirze ...... 34-30
2005-06 JH Mataró - St Quirze .......20-25
2004-05 JH Mataró - St Quirze ...... 29-30
2003-04  JH Mataró - St Quirze ......28-27

Jornada 25a (2-3 abril)
Palautordera- Sant Joan Despí
OAR Gràcia - Salle Bonanova
Maristas Zaragoza - Sant Martí Adrianenc
Lleida Pardinyes - Sarrià
Sant Cugat - Sant Esteve Sesrovires
JOVENTUT MATARÓ - Sant Quirze
Gavà - Granollers B
Esplugues - Montcada

Classificació actual: 
Granollers B 41, Sant Quirze 40, Sant Martí 
Adrianenc i Sarrià 36, JOVENTUT MATARÓ 
32, Sant Esteve Sesrovires 28, Montcada 
26, Maristas Zaragoza 23, Sant Cugat i 
Palautordera 21, Sant Joan Despí 18; Salle 
Bonanova i Esplugues 16, OAR Gràcia 15; 
Lleida Pardinyes 8; Gavà 5.

El femení juga a Igualada
L'equip femení del JH Mataró, ja 
amb la permanència assegurada 
fora de qualsevol perill per descen-
sos compensats, i situat en un bon 
setè lloc, es desplaça a Igualada 
on el rebrà el cuer de la categoria, 
que ja ha baixat a 1a Catalana, però 
que de ben segur intentarà acomi-
adar-se davant el seu públic amb 
un triomf. A la primera volta l'equip 
mataroní es va imposar per 29-25.

Els mataronins buscaran la sorpresa. | ARXIU

El Mis Iberica juga 
contra el tercer

el Esporttot HANDBOL / HOQUEI

Imatge de l'enfrontament de la primera volta a Sant Quirze. | ARXIU
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  més informació al centre natació 
i al web www.cnmataro.cat

ARA ÉS EL MOMENT  
DE FER-TE SOCI DEL

AL CENTRE NATACIÓ mATARÓ  
ESTRENEM LA NovA quoTA fAMiLiAR:  

pER 110€ ToTA LA fAmíLIA INCLoSA (fINS ELS 23 ANyS d’EdAT)

DE FER-TE SOCI DEL

AL CENTRE NATACIÓ mATARÓ

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

ESTRENEM LA ESTRENEM LA NNovovAAovAovovAov  quo quoTATA f fAMAM fAM f fAM f iiLLiiARAR: : 
pER 110€ ToTA LA fAmíLIA INCLoSA (fINS ELS 23 ANyS d’EdAT)

NOVA ACTIVITAT! beACh fIT A lA plATjA



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

ÚLTIMAS
UNIDADES!
AL 60% dto.

CABINA HIDROMASAJE 80x80

Calidad

· Ducha de vapor con regulación digital.
· Jets hidromasaje.
· Grifería termostática.

ANTES: AHORA:1.586’78€ 634’78€1.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’781.586’78€€1.586’78€1.586’781.586’78€1.586’781.586’78€1.586’781.586’78€1.586’781.586’78€1.586’781.586’78€1.586’78€
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136 €
SIN LÍMITE
DE UNIDADES

Sólo 3cm de alto
Plato pietra desde

FRONTAL DE 
DUCHA FIJO

+ CORREDERA

PLAZO MEDIO
DE ENTREGA 48H

30% dto.

120x70
120x80

100x70
100x80

170x70
170x80

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida

· 3 años de garantía.
· Antical incluido.
· Sin perfi l inferior.
· Cristal de seguridad de 6mm.
· Anchura desde 95cm a 2m.

Medidas disponibles en stock:
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Berta Cantó al podi en els Estatals 
"Open" de primavera de natació

Albert Ramos cau a la segona 
ronda a Miami

Derrota lluitada contra el 
número 10 del món

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas continuant la seva gira ame-
ricana dins del circuit ATP va parti-
cipar en el Màsters 1000 de Miami, 
caient a la segona ronda.

Va començar amb victòria a 
la primera ronda, molt treballa-
da, davant el colombià Alejandro 
González en tres sets. El colombià 
de 27 anys (150 del rànquing) va 
guanyar el primer set per 5-7, però 

després Ramos va mostrar la seva 
previsible superioritat (ocupa el lloc 
50 ATP) i es va imposar al segon 
per 6-2. Però en el tercer va tornar 
la igualtat i el mataroní va haver 
de patir fi ns al fi nal, guanyant en el 
"tie-break" (per 7-3) per completar 
el 7-6 del darrer set.

Dos dies més tard va caure da-
vant el número 10 mundial, el fran-
cès Richard Gasquet, al qual va 
plantar cara i el va fer treballar de 
valent durant les quasi dues hores 
de partit, per acabar cedint per un 
doble 6-4. Tal com havia passat 
fa quatre anys en el mateix tor-
neig, el francès es va acabar impo-
sant. Va ser un partit molt disputat 
amb moltes trencades de servei (3 
per part de Ramos i 5 per part de 
Gasquet) però on l'experiència en 
partits importants del francès  el 
va decantar al seu favor.

La nedadora del Centre Natació Mataró, Berta Cantó, fotografi ada al Centre. | CEDIDA

La seva millor actuació va ser 
en 100 m braça amb un tercer 
lloc absolut i segon estatal

Entre els passats dies 19 i 22 de 
març es va celebrar a la piscina del 
Club Natació Sabadell la 17a edició 
del Campionat d'Espanya "Open" 
Absolut de primavera i allà el Centre 
Natació Mataró hi va enviar una no-
drida representació d'entre la qual 
va destacar especialment la gran 

actuació de Berta Cantó, que està 
instal·lada a l'elit a nivell estatal, i 
que va estar entre les tres millors 
estatals a les tres proves de braça.

La seva millor actuació va ser en 
els 100 metres braça on va quedar 
tercera amb 1:10.30, que és nou rè-
cord de Mataró, que ella mateixa te-
nia en 1:10.84 des de l'any 2009. Per 
davant van quedar la gran bracista 
catalana i espanyola de l'actualitat 

Jèssica Vall (Sant Andreu) amb 
1:07.64 i la belga Fanny Lecluyse 
amb 1:09.55, i per tant va ser la 
2a nedadora dels estatals pròpi-
ament dits.

Però també va estar esplèndida 
en els 50 m braça, ja que amb 32.36 
també va establir un nou rècord 
de Mataró, que ella tenia en 32.51 
des de fa dos anys. Va quedar 4a 
i va tenir per davant a Jèssica Vall 
(Sant Andreu) amb 31.87, la belga 
Fanny Lecluyse amb 31.90 i la por-
tuguesa Ana Pinho amb 32.13, sent 
per tant també la segona classifi -
cada estatal. Finalment en 200 m 
braça va quedar 4a amb 2:33.08, 
en aquest cas sense rècord que té 
en 2:31.67, per darrere de Jèssica 
Vall 2:25.53, Marina Garcia (Medi) 
2:28.32 i la portuguesa Victoria 
Kaminskaya 2:32.56, sent la 3a 
nedadora estatal.

Per fer-se una idea comparativa 
del que fa la Berta –tot i que els 
temps han canviat i la natació ha 
progressat moltíssim– podem dir 
que la gran nedadora mataronina 
de tots els temps, la Sílvia Parera, 
que va destacar sobretot en proves 
d'estils, va participar també en els 
Jocs Olímpics de Seúl en els 200 
m braça fent llavors un temps de 
2:35.57 (quedant llavors en 18a 
posició).

Martí Penedès també 
estableix un nou rècord 
de Mataró

Un altre nedador en gran progres-
sió dintre d'aquest grup que pre-
para Sergio Garcia, com és Martí 
Penedès, també va tenir una gran 
actuació quedant-se molt a prop 
d'entrar a la fi nal A dels 400 me-
tres estils. Va participar a la fi nal 
B quedant 4t (i 13è absolut) amb 
un temps de 4:30.32 que és nou 
rècord de Mataró, millorant el que 
ell tenia des de fa dos anys amb 
4:34.18. També va quedar 11è als 
1500 m lliures amb 15:55.63.
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Repassem els candidats a re-
bre els principals premis a la 
gran gala de l'esport mataroní

Divendres dia 8 d'abril a les 20 ho-
res el Teatre Monumental acollirà 
una vegada més la Nit de l'Esport, 
que arriba a la seva 61a edició i on 
seran proclamats els millors espor-
tistes de la nostra ciutat de l'any 
2015, i on altres persones vincu-
lades a l'esport rebran reconeixe-
ments per la seva tasca.

El jurat qualifi cador ja ha escollit 
els FINALISTES d'aquest any, entre 
els quals n'hi ha 21 que repeteixen 
de l'any anterior i que citats per 
ordre alfabètic són aquests:

INFANTIL FEMENÍ: Jené, Bet (atletisme, 
CA Laietània), Muñoz, Maria (handbol, BM 
Granollers), Núñez, Sandra (patinatge, 
CP Mataró), Rabadán, Aina (atletisme, 
CA Laietània), Vico, Laia (bàsquet, UE 
Mataró).

INFANTIL MASCULÍ: Fernàndez, Marc 
(atletisme, GA Lluïsos), Melgar, Eduard 
(motociclisme, Escuderia Osona), Palou, 
Arnau (tir, TE Mataró), Pizarro, Lluís 
(waterpolo, CN Mataró), Poza, Hèctor 
(taekwondo, CD Tonbal).

CADET FEMENÍ:  Bonamusa, Alba 
(waterpolo, CN Mataró), Calzada, Marta 
(taekwondo, CD Tonbal), Martín, Laia 
(atletisme, CA Laietània), Martínez, 
Marina (natació, CN Mataró), Rodríguez, 
Alba (atletisme, CA Laietània). 

Ja tenim finalistes per a la Nit de l'Esport 2016

Imatge de la gala de l'any passat al Teatre Monumental. | ARXIU

CADET MASCULÍ: Calle, Eduardo (han-
dbol, FC Barcelona), Gonzàlez, Mario (tir, 
Tir Esportiu Mataró), Hernàndez, Marc 
(hoquei patins, FC Barcelona), Honrubia, 
Arnau (natació, CN Sant Andreu), Sheyn-
gezikht, Leonid (tennis, CT Mataró).

JUVENIL FEMENÍ: Dorda, Sara 
(atletisme, AA Catalunya), Ferreres, Berta 
(natació sincro, CN Kallípolis), Flores, 
Laia (bàsquet, University South Florida), 
Luboslalova, Emilia (nat.sincro, CN Kallí-
polis); Luna, Clàudia (triatló, CN Mataró).

JUVENIL MASCULÍ: Alique, Marc 
(atletisme, AA Catalunya), Corbalán, Marc 
(waterpolo, CN Mataró); Miquel, Oriol 
(futbol sala, Futsal); Prat, Oriol (handbol, 
FC Barcelona), Pujol, Guillem (natació, CN 
Mataró).

SÈNIOR FEMENÍ: Bach, Marta/ López, 
Laura/ Tarragó, Roser (waterpolo, CN 
Mataró); Gonzàlez, Raquel (atletisme, FC 
Barcelona); Indurain, Beatriz (atletisme, 
CA Laietània), Martínez, Núria (bàsquet, 
Galatasaray), Torrejón, Marta (futbol, FC 
Barcelona).

SÈNIOR MASCULÍ: Bach, Pau (water-
polo, CN Mataró), Blanco, Xavier (pesca 
submarina, SPAS Mataró), Garcia Braga-
do, Jesús Angel (atletisme, CA Laietània); 
Ramos, Albert (tennis, RCT Barcelona); 
Ruiz, Hèctor (natació, CN Mataró).

Són 40 premis que, pel fet que n'hi ha un 
de triple, seran lliurats a 42 esportistes 
que practiquen 16 esports diferents 
(un menys que l'any passat). I 15 d'ells 
estan en clubs de fora de la nostra ciutat 
(també un menys que l'any passat).

I els EQUIPS fi nalistes són aquests:
INFANTILS: AECC Mataró femení (bàsquet); 
Centre Natació Mataró masculí (natació), 
Club Tennis Mataró masculí (tennis).

CADETS: Club Esportiu Mataró masculí 
(futbol), Club Hoquei Mataró femení 
(hoquei patins); Futsal Mataró masculí 
(futbol sala).

JUVENILS: Centre Natació Mataró (ten-
nis taula, masculí), Club Hoquei Mataró 
femení (hoquei patins), Futsal Mataró 
masculí (futbol sala).

SÈNIORS: Centre Billar Mataró masculí 
(billar); CN Mataró femení (waterpolo); 
CN Mataró masculí (waterpolo)

Premi als Millors Absoluts
Des del 1989, i corresponent a l'any 1988, 
es concedeix el guardó al millor esportista 
de Mataró, estigués o no en un club de la 
nostra ciutat, i triat entre els guanyadors 
de les diferents categories. Aquell primer 
any es va concedir ex-aequo a Pere Robert 
(waterpolo) i Sílvia Parera (natació), que 
havien estat als Jocs de Seul. La resta de 
guardonats han estat aquests:
1989  Joaquim Fernàndez (natació)
1990 Jonatahan Garrido (ciclisme)
1991 Joaquim Fernàndez (natació)
1992 Sílvia Parera (natació)
1993 Sílvia Parera (natació) 
1994 Joaquim Fernàndez (natació)
1995 Sílvia Parera (natació) 
1996 Joaquim Fernàndez (natació) 
1997 Edu Pérez (atletisme) 
1998 Edu Pérez (atletisme) 
1999 Núria Martínez (bàsquet) 
2000 Marta Bartrés (hoquei patins) 
2001 Alba Planas (gimnàstica) 
2002 Gàlia Dvorak (tennis taula) 
2003 Núria Martínez (bàsquet) 
2004 Núria Martínez (bàsquet) 
2005 Gàlia Dvorak (tennis taula) 
2006 Jordi Garcia (waterpolo)
2007 Núria Martínez (bàsquet) 
2008 Eduardo Gonzalo (ciclisme) 
2009 Mariona Ortiz (bàsquet)
2010 Núria Martínez (bàsquet)
2011 Roser Tarragó (waterpolo) 
2012 R.Tarragó i M.Bach (waterpolo)  
2013 R.Tarragó i M.Bach (waterpolo)
2014   Núria Martínez (bàsquet)
2015 ????
  

el Esporttot NIT DE L'ESPORT
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El Boet espera trencar la rat-
xa de partits perduts amb el 
suport de l’afició

Després d’haver perdut la quarta 
posició al encadenar dues derrotes 
consecutives, el Mataró Parc Boet 
intentarà recuperar sensacions, tot 
i seguir patint lesions importants, 
davant el La Llosa Artes, el setè 
classifi cat, a l’Eusebi Millán.

Els d’Albert Peña buscaran la 
victòria que els permeti no des-
penjar-se defi nitivament del grup 
capdavanter, al mateix temps que 
obririen forat amb el seu rival, el 
setè classifi cat, que només té una 
victòria menys que els taronges.

L’enfrontament tindrà lloc  
aquest dissabte 2 d’abril a les 
19.15 al pavelló Eusebi Millán del 
Pla d’en Boet.

El Feimat Mataró a seguir amb 
el camí de victòries
Els de Marc Guillem, pletòrics de 
moral després de derrotar al seu 
rival ciutadà i al segon classifi cat 
en dues setmanes consecutives, 
visiten la pista del Cerdanyola al 
Dia, sisè classifi cat de la categoria, 
amb l’esperança d’aconseguir una 
nova victòria. En el cas d’aconse-
guir-la, els grocs seguirien amb la 
seva pressió al segon classifi cat, 
esperant la seva errada per inten-
tar superar-los en la classifi cació. 
El partit es jugarà a Cerdanyola 
del Vallès el dissabte 2 a les 19.30.

El Pasarela a Cerdanyola
Les noies d’Adrià Castejón tin-
dran una nova oportunitat contra 
el Cerdanyola per tallar la ratxa 
de derrotes i intentar sumar un 
triomf que fa quatre jornades que 
es resisteix. Encara amb baixes, 
jugaran el diumenge 3 a les 12.45 
a Cerdanyola, cinquè classifi cat de 
la categoria.

El Mataró Parc vol 
tornar a guanyar

ANUNCI

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

www.eltotesport.com |  P. 9POLIESPORTIU

Acord de patrocini entre el CE 
Futsal Mataró i Gestoria Luis

El Futsal l'Aliança a  
seguir a la zona alta 
davant del cuer

El conjunt mataroní s'enfrontarà 
aquest dissabte 2 d'abril a les 5 
de la tarda, al Lloret Costa Brava, 
actual últim classifi cat de la com-
petició, que només ha estat capaç 
d'aconseguir dues victòries.

D'aconseguir una victòria a 
Lloret, els mataronins continuari-
en en la tercera posició de la tau-
la i seguirien apurant les opcions 
d'atrapar els dos primers classifi -
cats de la competició.

Jornada 22 (2 i 3 d'abril)
Jamones Centelles - Penys Johan
Lloret Costa Brava - ALIANÇA MATARÓ
Rapid Santa Coloma - Parets
Lliça D'Amunt - Montsant
Arenys de Munt - San Joan de Vilassar
Pineda de Mar - Cerdanyola
Arrels - Sagarra
Vilassar de Mar - Cover Premià de Mar

El conjunt mataroní tanca un 
important patrocini amb la 
Gestoria mataronina

El passat dimecres a les ofi cines de 
la Gestoria Luis es va signar l’acord 
de patrocini entre el Futsal Mataró 
i la gestoria mataronina que passa 
a ser un dels patrocinadors premi-
um a més de ser el patrocinador  
principal del Torneig de Santes. 

Gràcies a la col·laboració amb 
Gestoria Luis, el Torneig de Futsal 
Base Les Santes, que enguany ar-
riba a la desena edició, podrà fer 
un salt qualitatiu, situant la compe-
tició entre les de més prestigi del 
panorama del futbol sala català.

Han formalitzat la signatura de 
l’acord, Josep M. Luis, Toni Luis, 
per part de Gestoria Luis i Francesc 
Mas, Jordi Costa  i David Rivera per 
part del CE Futsal Mataró.

Els mataronins s'han mostrat or-
gullosos de tancar un acord amb una 
entitat de primer ordre de la ciutat. 

Per la seva part, Gestoria Luis 
agraeix al CE Futsal Mataró l’opor-
tunitat de poder participar en el seu 
projecte esportiu, un projecte que 
en 15 anys d’història l’ha situat com 
un referent de l’esport mataroní.
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Parlem amb els entrenadors dels dos equips 
mataronins de Copa Catalunya

Albert Peña (Mataró Parc Boet): 
"Lluitarem fins al final per ser a dalt"

Ara que ja portem tres quartes parts de la temporada, quina 
valoració en fas fins ara? Prou bona. Un any extremada-
ment difícil amb una plaga de lesions des del principi. 
Esperàvem que fos de més a menys, en aquest sentit, 
però seguim amb la dinàmica de moltes baixes. No 
ens han permès arribar en les condicions que espe-
ràvem però seguim en la lluita del grup capdavanter, 
que és de valorar especialment.

La derrota en el derbi sembla que va trencar una mica la 
bona dinàmica i confiança de l’equip. Com ho heu viscut? La 
ratxa era extraordinària anant al límit. Al derbi encara 
més al límit, amb diverses lesions importants, amb 
molta més difi cultat. Es va valorar molt la victòria de 
la Unió en el derbi però sembla que es van obviar les 
baixes de dos titulars nostres pel partit, que en una 
categoria com la nostra és un handicap brutal, i tot 
i això vam seguir competint al límit i al fi nal tan sols 
vam perdre per un punt contra un dels rivals més 
potents de la categoria. Sent conscients de les cir-
cumstàncies que ens envolten, seguirem treballant.

Què n’esperes de l’equip en el que queda de temporada? 
Lluitarem fi ns a l’últim segon fi ns a ser el màxim a 
dalt possible. Tot i no tenir tota la plantilla, i havent 
demostrat que podem competir contra qualsevol equip 
de la categoria. Fins a l’últim partit intentarem ser 
tant a dalt com sigui possible, tot i que ja som cons-
cients que alguns dels nostres jugadors més impor-
tants ja no podran jugar el que queda de temporada.

Personalment, és la teva quarta temporada com a entrena-
dor, com ho valores fins ara? La valoració és molt bona. 
Quan vaig arribar a 3a Catalana amb una promoció 
de descens de categoria. La següent temporada ja 
vam quedar campions de la categoria i de Catalunya 
i vam assolir l’ascens a Copa Catalunya. A més a més, 
no puc separar la valoració personal de la del club, i 
les altres temporades a Copa Catalunya també van 
ser molt bones.

Marc Guillem (Feimat Mataró): 
"Tenim un calendari molt exigent"

Com valores la temporada fins al moment? Ens havíem 
proposat arribar a les últimes jornades amb l’opció 
d’arribar a fases. Queden sis jornades per acabar la 
fase regular i ens trobem en plena lluita per aconse-
guir l’objectiu i ja hem passat la part més complicada, 
per llarga, de la competició. Ens queden 6 jornades 
per donar-ho tot i buscar el premi. Sobretot ara que 
estem molt més a prop d’aconseguir-lo.

La victòria en el derbi sembla que us va donar un impuls 
de confiança força important. Sabem que hi ha mo-
ments de temporada on tot és molt més fl uid i en 
altres quan està més complicat. De fet, quan treba-
lles més als entrenaments a vegades costa més ser 
fl uid en el joc. Va arribar el partit i érem conscients 
que havíem de fer un salt de qualitat, de cara a les 
nostres aspiracions. I aquestes dues victòries han 
estat importantíssimes. Esperem, però, que la pa-
rada de Setmana Santa no ens hagi aturat també la 
dinàmica, molt bona, que portava l’equip.

Com afronteu el tram final de la temporada? Molt consci-
ents de tenir un calendari molt exigent, jugant a pista 
de dos equips que es juguen estar entre els quatre 
primers i després altres que es juguen la permanència, 
que de cop comencen a aconseguir resultats contra 
els de dalt. La qüestió és estar al màxim, perquè se-
gur que tots els partits ens exigiran al màxim, però el 
premi de la post-temporada és prou il·lusionant per 
seguir concentrats i al màxim per arribar-hi.

Personalment, és la teva primera temporada com a tècnic 
del Feimat Mataró. Quina valoració en fas? No és moment 
d’aturar-se a valorar. Ni a nivell personal, ni d’equip, 
sobretot quan es juguen tantes coses. Ni jo com a 
tècnic, ni els jugadors. No és moment de valorar res 
i concentrar-se en anar a  fons per allargar la tempo-
rada al màxim i viure aquests dos mesos, que voldrà 
dir que hem arribat el més lluny possible, que resten 
de la manera més emocionant possible.

el Esporttot BÀSQUET
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

2 d'abril

20h. // 
Arc Cafè Cultural 
(c. d'en Pujol, 26. 
Mataró). // 
Taquilla inversa.

NEREA BASSART,
CLÀSSICS I TEMES PROPIS

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Yumi Gipsy Band
Divendres 1 abril / 23h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
Concert de gènere Gipsy Salsa 
Train, ritme de salsa i rumba, a 
mans de Yumitus Hernández i la 
banda que l'acompanya.

Trobada MusiCors
Dissabte 2 abril / 17h / Pati de la 
residència Sant Josep (Muralla de 
Sant Llorenç, 15. Mataró)
1a trobada de cors d’escoles muni-
cipals de Catalunya, gestionades 
per la cooperativa Musicop. Matí, 
tallers. Tarda, mostra oberta en 
format concert per a tota la ciutat.

A la vora del jazz: 'Los Fulanos'
Diumenge 3 abril / 12:30h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró).
Concert inaugural del cicle organit-
zat per l'Associació Jazz Maresme.

A la vora del jazz: 'Jam session'
Dijous 7 abril / 21:30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Taquilla: 5€. Anticipada + so-
par: 12€. 
Jam session amb la participació 
de Víctor de Diego.

'Ignorantes'
Divendres 8 d'abril / 0:00h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Taquilla: 5€. Anticipada: 3€.
Nou treball "Ruta Party Show".

TEATRE I DANSA //

Teatre: 'Ser-ho o no'
Divendres 1 i dissabte 2 abril / 
21h / Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) / Platea: 24€. 
Amfi teatre: 19€.
Una comèdia de Jean-Claude 
Grumberg, dirigida i interpretada 
per Josep Maria Flotats, acompa-
nyat en escena d'Arnau Puig.

Teatre: 'Ball d’agost'
Dies 2 i 3 abril / Dissabte 
21:30h i diumenge 18:30h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Amfi teatre: 12€. Platea: 13€. 
També dies: 9, 10, 16 i 17 abril.
Una obra de Brian Friel, direcció 
de Joan Peran i Jordi Gironès. 
Ambientada a Irlanda, estiu 1936.

Guia cultural

Agenda

L'Arc Cafè Cultural és el nom 
que defi neix l'espai del Carrer 

d'en Pujol que antigament havia 
estat l'Arcàdia. En aquesta nova 
etapa mantenen el compromís 
amb la música en directe i el 
bon gust a l'hora d'escollir 
nous talents pel públic ma-
taroní. En aquest cas serà 
Nerea Bassart qui, tan sols 
amb la guitarra, farà seus 
clàssics del rock anglès i 
també temes propis.
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Assaig obert: '(V_d_v_l) UDUL'
Diumenge 3 abril / 19h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
Assaig obert del nou espectacle de 
la companyia de circ mataronina 
'Los Galindos'. 

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 1 abril / 18h: 
El Club dels superagents lectors 
(de 9 a 12 anys): 'Boy: relatos de 
la infancia', de Roald Dahl.
Dissabte 2 abril / 11:30h: 
Dia Internacional del Llibre Infantil:  
"Contes d'Andersen".
Dimarts 5 abril / 18h:
L'Hora del conte: " La carretera 
bona", de Joan Barril. Destinat a 
nens/es d’entre 6 i 8 anys.

Biblioteca Antoni Comas 
(c. Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Dissabte 2 abril / 11:30h: 
Dia Internacional del Llibre Infantil:  
"Contes d'Andersen".
Dimecres 6 abril / 18h:
Hora del conte especial Roald Dahl 
100 anys: "La girafa, el pelicà i jo", 
a càrrec d'Oriol Garriga.

'La girafa Pop'
Diumenge 3 abril / 12h / Ca l’Are-
nas. Centre d'Art (c. d’Argentona, 
64, Mataró). 
Activitat familiar entorn de l'art 
pop, amb un divertit personatge.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dimecres 6 abril / 17:30h:
Art Time: "Flowers". Una manera 
engrescadora de descobrir l’art i 
aprendre anglès.

Dijous 7 d'abril / 17:30h: 
Dijous a la Biblio: l'hora del conte 
en anglès: "The colour monster", 
d'Anna Llenas.

Buc de llibres (c. Muralla del 
Tigre, 31. Mataró).
Dimarts 5 abril / 19:30h:
Tastets de Buc de Llibres: literatura 
infantil i juvenil, acompanyats de 
pa amb xocolata.
Dijous 7 abril / 18:30h:
Narració de "L'ós i el piano", de 
David Litchfi eld, i altres contes.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació literària: 'Foc 
verd'
Divendres 1 abril / 19:30h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Jordi de 
Manuel, a càrrec de Raquel Gámez.

SORTIM EN FAMÍLIA /

Taller i concert: 'Allà a Mataró 
hi havia un tramvia'
Diumenge 3 abril / 10 - 12h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169). / Taller 
gratuït, inscripció prèvia. Preu: 6€.  
10h: Taller adreçat a infants d’entre 
6 i 12 anys. 12h: concert familiar de 
La Coixinera i tots els participants.

DIA DEL TEATRE /

'Et regalo Shakespeare'
Dissabte 2 abril / 19h / La Riera 

(Mataró) / 20h a l'Ajuntament.

La Riera de Mataró es converteix en 

un riu de lletres pels 400 anys de la 

mort de Shakespeare. Lectura ma-

nifest Dia Internacional del Teatre.

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016Guia cultural patrocinada per 

PÈLS PARC
Pl. Espanya, 20
T 93 757 62 41

PÈLS BELLESA ISERN
Jaume Isern, 17

T 93 798 55 59

PÈLS BELLESA PARC
Pl. Espanya, 20
T 93 799 50 65

C/ Jaume Isern, 96
T 93 757 15 20

PÈLS ISERN
Jaume Isern, 19

T 93 757 37 38

Pàrquing GRATUÏT

DURANT TOT EL MES D’ABRIL DURANT TOT EL MES D’ABRIL 
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FESTA SOLIDÀRIA /

'Un somriure per a l'Aleix'
Diumenge 3 abril / De 10 a 14h 
Nou Parc Central (Mataró)   
Cercavila gegants (10:15h des de l'Ajun-
tament). Tallers infants (10-13:30h), 
zumba (10h), ball gegants (11:30h), 
actuació castellera (12h), concert in-
fantil (12:30h), paella solidària (13:30h). 

CICLE XERRADES /

'Viatgem a través del cinema'
Dimarts 5 abril / 18h / Col·legi 

Aparelladors i Arquitectes Tècnics 

(Can Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.

'Nova York, la capital del cinema': 1a 

xerrada amb Albert Beorlegui, ad-

vocat, periodista i expert en cinema.

Xerrada vermut: Actors còmics
Diumenge 3 abril / 12h / Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) / Entrada lliure.
Xerrada amb Joan Pera i Pep Plaza. 
El moderador serà Jaume Calsapeu. 
Organitza: Sala Cabanyes.

'L’Islam, una religió en un sis-
tema polític'
Dilluns 4 abril / 20h / Sala d’Actes 
Fundació Iluro (c. Santa Teresa, 
61. Mataró).
Conferència de Jordi López Camps, 
director de l’administració pública 
i especialista en afers religiosos.

'En la vida i en la mort'
Dilluns 4 abril / 20:30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
Presentació llibre amb les autores, 
Meritxell Puyané i Arantxa Sabanés.

Quins són els aspectes nutrici-
onals més importants en nens 
en edat escolar?
Dimarts 5 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec d'Isabel Lorenzo, 
nutricionista de la FH.

'Qui s'en farà càrrec quan jo 
no hi sigui?'
Dijous 7 abril / 19h / Sala d’Actes 
Fundació Iluro (c. Santa Teresa, 
61. Mataró).
Conferència de Montserrat Clapés 
(advocada) i Lourdes Puig (treballa-
dora social Fundació el Maresme).

Biblioteca Pompeu Fabra
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dimarts 5 abril / 19h:
"Facciamo due chiacchiere." 
Tertúlia literària en italià amb 'Il vis-
conpte dimezzato', d’Italo Calvino.
Dimecres 6 abril / 19h: 
Tertúlia literària amb "La bèstia 
humana" d'Émile Zola.
Dijous 7 abril / 19h: 
Talking About...: Tertúlia en anglès 
amb el llibre 'The Great Gatsby', de 
F. Scott Fitzgerald. 

TALLERS I CURSOS //

Taller: 'Constel·lació familiar'
Dissabte 2 abril / De 10 a 14h / 
Can Palauet (c. d’en Palau, 32 
Mataró). També: 9, 16, 30 abril.
Taller pràctic per aplicar aquesta 
teràpia en el context de l'art.

Taller educació emocional 
(nens de 3 a 8 anys)
Dies 4, 11 i 18 abril / Clínica Issa 
(c. Nou, 46. Mataró) / Preu ses-
sió: 20€. Taller complet: 55€. 
Inscripció prèvia: 93.790.22.14 
o gemma@clinicaissa.com
Blocs: 1. Autoconsciència emocio-
nal. 2. Empatia. 3. Gestió emocions 
negatives. 

'Doble trànsit a Júpiter'
Divendres 1 abril / De 21:30 a 23h 
/ Observatori Cosmos (c. Bonaire, 
25, àtic. Mataró)
Observació pública de Júpiter i 
les seves dues llunes, Io i Europa.

'Créixer Entre Pantalles. Com 
abordar la criança a l’era de 
les TIC'
Dissabte 2 abril / De 10:45 a 
13:30h / Escola Pia Santa Anna 
Edifi ci Mar (c. Sant Agustí, 59. 
Mataró) / Gratuït, inscripció prèvia 
a: http://pantalles.eventbrite.es
Xerrada a càrrec de la Dra. Amàlia 
Arce, pediatra de l'Hospital de Nens 
de Barcelona.

'Llum, foscor i éssers vius'
Dissabte 2 abril / 10 a 13h / Can Boet 
(c. Francesc Layret, 75 Mataró): 
Taller: 'Comportament de la llum 
i el color', amb Josep M. Valls i 
Marta Segura.
Dimarts 5 abril / 19:30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró):   
Conferència: "Efectes i causes de la 
contaminació lumínica", de Manuel 
Garcia Gil.
Dijous 7 abril / 19:30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró):
Conferència: 'Ritmes d’activitat al 
mar profund: efecte sobre l’avalu-
ació de les comunitats i noves tèc-
niques d’estudi', de Jacopo Aguzzi. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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VISITA GUIADA //

''Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Visita guiada edifi ci i 
expo: diumenge 3 d'abril a les 12h.  
Retrospectiva de l'art català dels 
anys 80 a través d'artistes diversos.

'Miradas'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: divendres 1 d'abril a 
les 19h. Fins al 29 d'abril.
Exposició de dibuixos i pintures de 
Gabriela Almeida.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró)
De l'1 al 15 d'abril: 
• 'Setena Mostra Eureka!': Exposició 
dels treballs de recerca.
Del 4 al 30 d’abril: 
• 'Vinyetes: història del còmic en 
català'.
Fins al 3 d'abril: 
• 'El temps dels almogàvers. La 
crònica de Ramon Muntaner'.

47è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 20 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 10 d'abril:
• 'Sóc Anxaneta!': 50 anys de l'Es-
cola Anxaneta.  
Fins al 24 d'abril:
• 'Auto...': exposició retrospectiva 
d'Antoni Luis i Planas.
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. 
8 artistes contemporanis refl exionen 
sobre les relacions familiars.

'Mataró, capital del gènere de 
punt'
Can Marfà (Mataró) l Exposició 
permanent. Visita guiada: dissabte 
2 d'abril a les 18:30h.

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

'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.

'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.

'Inquietud íntima'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Fins al 10 d'abril. 
Obra pictòrica d'Octavi Comerón.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró 
(c. Argentona, 64. Mataró). 
Fins al 29 maig. 
• Art a Mataró 1984-2016. Anys 
d'actituds i possibilitats: Tram 
1996-2006.
• ‘Anys de contemporaneïtat post-
moderna, líquida i glocal’ - 1r pis. 
• ‘La col·lecció imaginada II' - Sala 
1 i galeria.   
• ‘Amb fi txa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

AgendaExposicions núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016

miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641
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ACTIVITATS //

IX Festival Artístic de la Gent 
Gran de Mataró (I)
Diumenge 3 abril / 17h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada lliure. 
Amb les actuacions de: Casal de 
Gent Gran de Santes-Escorxador 
(Grup de Playback), Casal de gent 
gran de l’Havana (Ball en línia, 
Lectura de poemes i Country), 
Casal de gent gran de Pla d’en Boet 
(Ball en línia i Sevillanes), Casal de 
gent gran del Parc (Ball en línia i 
claqué, Grup de teatre i la coral).

Grup artístic La Tardor
Diumenge 3 abril / 17h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Actuació del grup de l'Associació 
de Gent Gran del Pla d'en Boet.

'La memòria personal i l’enve-
lliment del cervell'
Dilluns 11 abril / 16h / Casal 
Municipal gent gran Oriol Batista 
(c. Pla de Bages, 49. Mataró)

 CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida a Cotlliure, 
dimecres 20 d'abril. • Sopar-Ball, 
penúltim dissabte 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).

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.

Casal gent gran Parc de Mataró. 
C. Corregiment, 28. Mataró. Tel: 
93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos: Puntes de coixí, modisteria, 
country, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i powerpo-
int. • Petanca i jocs de taula.

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran 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. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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Foto de família

Els Mossos d'Esquadra van fer caure la banda

 AM 

Daniel Ferrer 

De la comarca del Maresme en 
van cometre a Alella, Montgat, 
Mataró, Argentona i Premià de 
Mar. Després de declarar, el jutge 
va decretar presó per a onze dels 
dotze detinguts. Qui no ha entrat a 
presó és el receptador que regen-
tava les botigues de compra-venda 
d'or. Cap dels detinguts tenia an-
tecedents, excepte el cap de l'or-
ganització, del qual els Mossos els 
consta una identifi cació el 2011 i 
una detenció el 2015. Els Mossos 
van identifi car quatre homes més 
relacionats amb aquest grup, però 
es troben fora de Catalunya i seran 
buscats amb ordres internacionals.

Material requisat
La investigació va començar a mit-
jan gener i l'operació policial va 
culminar amb la detenció de les 
12 persones el 16 de març. Es van 
realitzar vuit registres i en els es-
corcolls, els Mossos van recupe-
rar joies, documentació italiana 
falsa, rellotges, 7.800 euros, 500 
lliures esterlines i una gran quan-
titat d'eines per cometre els roba-
toris, com tornavisos, palanques o 
passamuntanyes.  | Redacció - ACN

  Els Mossos d'Esquadra han de-
tingut 12 persones d'una orga-
nització criminal que hauria co-
mès 48 robatoris en cases i pisos 
d'una trentena de localitats de 
Catalunya. El grup tenia un líder 
albanès que es dedicava a reclutar 
homes "joves i fi brats" originaris 
del seu país i que venien "exclusi-
vament a robar", destaca l'inspec-
tor dels Mossos Ramon Grasa. Els 
esperava a la zona de la Jonquera 
i els distribuïa en grups o bateries 
integrats per tres o quatre homes. 
"No es relacionaven amb ningú i 
passaven desapercebuts. La in-
tenció era estar uns tres mesos i 
marxar a altres ciutats europees. 
Era com una escola de robatoris", 
assegura Grasa.

Presents al Maresme
Els lladres robaven joies, rellotges 
i diners i els venien a un home de 
nacionalitat italiana que regentava 
dues botigues de compra-venda 
d'or de Barcelona. Les comarques 
on van cometre els robatoris són el 
Maresme, Vallès Occidental, Vallès 
Oriental, Bages, Osona, Anoia, Baix 
Llobregat, Solsonès i Alt Penedès. 

El líder de l'organització, de nacionalitat albanesa, reclu-
tava joves i els formava per delinquir

Cau un grup criminal que hauria 
comès 48 robatoris amb força

 A través de l’associació de 
Personal de La Caixa, dues tre-
balladores de l’entitat fi nancera 
han col·laborat amb el Projecte 
Coach liderat per la Fundació Èxit.  
Ho han fet aportant la seva expe-
riència i el seu suport de ‘mento-
ring’ amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat dels joves a través 
de l’entrenament personalitzat i 
confi dencial (coaching) i el desen-
volupament de les aptituds d’acord 
amb el potencial (mentoring).

Aquesta iniciativa, que celebra 
la seva segona edició del projecte, 
busca millorar la integració escolar 
i, de retruc laboral, dels joves en 
risc d’exclusió social d’entre 16 i 
19 anys. Creuen que, d’aquesta 
manera, el jove té l’oportunitat 
de conèixer el món de l’empresa 
per dins i, així, pugui descobrir la 
seva vocació. És una “formació” 
recíproca, ja que la relació entre 
els joves i els formadors també 
enriqueix a aquests últims.

El projecte està dirigit a entitats 
que demostren una sensibilitat 
social i volen involucrar els seus 
membres en una acció solidària 
concreta durant un temps deter-
minat. | M.G.

Les treballadores han ofert 
el seu ‘mentoring’

Empleades de Caixa-
Bank implicades en 
l’exclusió social

CiutatCiutat núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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Santi Flores 

El poder local i la Setmana Santa 

Opinió: Joan Salicrú

  La reviscolada de les processons 
de Setmana Santa, als anys vui-
tanta, va ser viscuda per l’esquer-
ra local -i per la mateixa Església 
local- de forma estranya, incapaç 
d’entendre com podia ser que 
aquella tradició que la moderni-
tat del 600 havia aconseguit “su-
perar”, rebrotés amb força al cap 
de menys d’una vintena mort. Un 
petit atac de nostàlgia, van pensar 
la majoria de les ments pensants 
del poder local. L’alcalde Manuel 
Mas, un home decidit a fer avan-
çar la ciutat pels camins de la raó 
i el progrés, s’ho va mirar sempre 
de lluny, i no assistia a cap de les 
marxes organitzades.

Amb l’arribada del també so-
cialista (i catòlic practicant) Joan 
Antoni Baron a l’alcaldia els res-
ponsables del poder local van cor-
regir la posició. En cap cas es trac-
tava de vincular el poder civil amb 
les marxes de Setmana Santa, però 
l’alcalde va començar a assistir -a 
títol individual i entre el públic- a 
alguna de les processons, mentre 
que va presidir algunes activitats 
relacionades amb la Setmana Santa 
com la presentació del seu cartell. 

Amb tot, però, es mantenien les 
distàncies entre una cosa i l’altra.

El gran canvi de la relació 
entre qui ostenta el poder civil 
de la ciutat i el moviment de la 
Setmana Santa va arribar el 2011 
de la mà del primer alcalde de 
Convergència i Unió, també ca-
tòlic, i declaradament indepen-
dentista -cal tenir en compte que, 
tot i que els principals impulsors 
del retorn dels passos al carrer als 
anys vuitanta van ser uns quants 
“mataronins de tota la vida”, d’ales-
hores ençà aquest moviment ha 
estat vist des del centre de la ciutat 
com la principal manifestació del 
món dels barris, majoritàriament 
castellanoparlant, durant el calen-
dari festiu de la ciutat-.

Una barrera simbòlica
En aquell moment, Mora va de-
cidir saltar una barrera simbòlica 
important: ser el primer batlle que 
presidia una processó a la ciutat, 
convidat per les mateixes entitats. 
Vist en perspectiva, aquest va ser 
un canvi absolutament rellevant; 
de mirar-s’ho absolutament, a mi-
rar-s’ho de lluny… a presidir els ac-
tes, en una lògica que va sorprendre 
molts mataronins vinculats a les 
esferes del poder. Amb aquest gest, 
precisament, Mora es desmarcava 
d’una manera de fer que concebia 

una marcada separació entre el 
poder públic i els actes religiosos, 
amb l’única excepció de la Missa 
de Les Santes, que va obrir una 
altra via de separació (una més) 
amb el seu antecessor. 

L’arribada de l’alcalde Bote ha 
suposat saltar encara una altra 
barrera, per bé que en aquest cas 
té una derivada més de “vida pri-
vada de l’alcalde”. David Bote, en 
la seva cursa per optar a l’alcaldia, 
va conèixer una confraria, la de 
la parròquia de Sant Pau, faltada 
d’efectius, la de la Coronació d’Es-
pines. I, sense pensar massa en 
les repercussions que això podia 
tenir, va decidir apuntar-s’hi. Fins 
ara els únics que havien participat 
activament i n’havien fet gala eren 
els membres del Partit Popular 
local, capitanejats pel president 
local José Manuel López (una altra 
cosa que no hauríem vist mai en 
l’època de Joan López). “Si ho fa 
la gent del PP, perquè no ho puc 
fer jo”, es va preguntar Bote, de-
sitjós també de connectar amb el 
seu electorat més vinculat histò-
ricament al socialisme espanyol. 
I així és com enguany, un alcalde 
de Mataró no només ha deixat de 
mirar-se les processons de lluny 
sinó que les lloa amb vehemència 
a les xarxes socials i n’ha passat a 
ser un membre més.

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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EN 5 MINUTS
Et canviarà

la cara Els tens?

Què és                     ? 

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

Com funciona?
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.  

Quantes sessions necessito? 
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.

Què es nota durant i després de la sessió?
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

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
www.kormataro.cat

El sistema més El sistema més 
espectacular i ràpidràpid
per desafiar el tempsper desafiar el temps

5 minuts per a per a 
treure’t 10 anys10 anys

Sèniors

Municipi Desperta 

En una  conferència-col·loqui, Jordi 
Sànchez, president de l’ANC, va es-
tar d’acord amb l’afirmació que la 
independència de Catalunya era una 
condició necessària, però no sufici-
ent per a la creació d’una Catalunya 
segle XXI. També va acceptar la pro-
posta del Consell Sènior de Premià, 
per endegar una campanya a tot 
Catalunya per repensar els munici-
pis, tot reconeixent la dificultat de 
trobar persones socialment com-
promeses, per canviar una societat 
obsoleta, en la que, de forma es-
candalosa i vergonyosa, està aug-
mentant la desigualtat social i el 
desmuntatge de l’estat del benestar.

Aquest acte social va fer palès, si 
més no, que a més a més de conti-
nuar venent el producte, més que 
nebulós, de quina Catalunya segle 
XXI volem, potser seria conveni-
ent, tocant de peus a terra, apostar 
per començar a construir-la, amb 
actuacions reals i tangibles a nivell 
municipal, que donessin més cre-
dibilitat al producte, afrontant totes 
les dificultats que això pot suposar, 
principalment les que afecten l’atur 
i la precarietat. 

Dificultats que generen l’etern 
dilema del “Ser o no Ser”. Lluitem 
per canviar el nostre municipi, o 
ens conformem tirant endavant, a 
empentes i rodolons, de forma pas-
siva amb el que hi ha, esperant que 
persones més agosarades ho facin. 
Des del marc del plantejament de 
repensar els municipis, i amb la fi-
nalitat de marcar un camí més con-
cret i menys teòric per on començar, 
es podria enfocar en cada muni-
cipi sota l’eslògan de MUNICIPI 
DESPERTA, canviant municipi pel 
propi de cada lloc.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Hermanísimas  12:10  16:30  19:00  21:30  00:00

Madame Marguerite  12:00  18:00  20:10  00:30

Norman del norte  12:15  16:00  18:00

Altamira  12:15  16:05  18:10  20:40  22:50  01:00

Kiki, el amor se hace  12:15  16:00  18:15  20:20  22:35  00:50

Orgullo + Prejuicio + Zombis  20:00  22:20  00:40

Batman vs Superman 

 12:00  12:20  16:00  17:30  19:05  20:30  22:10  23:30  00:15

Mi gran boda griega 2 20:30  22:35  00:40

Resucitado 12:10  19:10

Agente contrainteligente 22:25

Calle Cloverfield 10 15:50  00:20

El pregón 12:15  16:10  18:25  20:35  22:45

El regalo                  16:45       La modista 21:45

Kung Fu Panda    12:15  16:00  18:10     Leal 12:10  16:30  19:05

Cien años de perdón  20:20  22:30  00:40    Deadpool 00:40

Zootrópolis          12:20  16:00  18:20     El renacido 21:30

Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Altamira  

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

Hermanísimas  

 [dv.-dg.] 15:55  18:10  20:30  22:45        [dl.-dj.] 17:50  20:05  22:20

Kiki, el amor se hace  16:00  18:00  20:10  22:15

Madame Marguerite  

 [dv.-dg.] 16:15  19:15  22:00        [dl.-dj.] 17:45  20:00  22:15

Batman vs Superman 

 [dv.-dg.] 16:10  19:00  22:00        [dl.-dj.] 18:30  21:30

Mi gran boda griera 2 20:15  22:15

El pregón [dv.-dg.] 16:30  18:30        [dl.-dj.] 18:15  20:15

Leal [dv.-dg.] 22:30        [dl.-dj.] 22:10

Kung Fu Panda 3 [dv.-dg.] 16:15  18:15        [dl.-dj.] 18:00

Cien años de perdón [dv.-dg.] 22:20        [dl.-dj.] 22:10

Spotlight  [dv.-dg.] 20:10        [dl.-dj.] 19:50 

Zootrópolis 16:00  18:00

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

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

Nunca es tarde 21:15 (1 abr.)  19:00 (2 abr.)  17:00 i 19:00 (3 abr.)

¡Upsss!, ¿Dónde está Noé? 17:00 (2 abril)         12:00 (3 abril)

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

Luces de París 18:00 (1 i 4 abril)     20:00 (2 abril)     

Mustang 

 20:00 i 22:00 (1 abril)     18:00  22:00 (2 abril)       20:00 (4 abril)     

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Ferran Àngel

 Zach Snyder té l'encàrrec de po-
sar en funcionament tot l'univers 
cinematogràfi c de DC Comics i 
Warner Bros fent compartir pan-
talla per primer cop als seus 
dos herois més mítics, Batman 
i Superman. Per aconseguir-ho 
intenta nodrir la pel·lícula de re-
ferències dels futurs fi lms de la 
franquícia, que poden no acabar 
d'entendre's sense coneixement 
de l'univers DC. Tot amb l'envolto-
ri tètric del Cavaller Fosc de Nolan.

'Mític debut'

'Batman vs. Superman' de Zack Snyder

El fi lm es podria dividir en dues 
parts, una primera on intenta de-
senvolupar tota la trama i que es 
pot acabar fent lenta, i una segona 
on l'acció és la protagonista, com-
pletament trepidant. Ben Affl eck 
aprova reencarnant Batman. Gal 
Gadot, com a Wonder Woman, és 
la gran sorpresa positiva al costat 
d'un Jesse Eisenberg amb un punt 
Joker. Si hi sumem una magnífi ca 
banda sonora de Hans Zimmer, 
ens deixa un bon punt de partida 
per a les nou pel·lícules més que 
ens esperen de la saga.

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. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de demà, el 
proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la propera obra de 
teatre, l’exposició que vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Cinemes Les estrenes núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril  de 2016

ORGULLO + PREJUICIO...

Una plaga de zombis envaeix Meryton. 
Bennet i les seves germanes volen com-
batre contra els morts-vivents. Al mateix 
temps, Bennet haurà d'evitar que el sen-
yor Darcy la distregui de la seva missió.
Direcció: Burr Steers
Intèrprets:  Lily James, Sam Riley, Bella 
Heathcote, Douglas Booth, Jack Huston, 
Charles Dance
108min

ALTAMIRA

El film explica el descobriment de les 
coves d'Altamira i els problemes que 
va comportar a Marcelino Sanz, que va 
lluitar per demostrar que la troballa era 
certa i es va oposar a estaments com la 
mateixa Església catòlica. 
Direcció: Hugh Hudson
Intèrprets:  Antonio Banderas, Rupert 
Everett, Golshifteh Farahani, Pierre Ni-
ney, Nicholas Farrell

3 GENERACIONES

En Ray és un adolescent transgènere 
que decideix sotmetre's a una operació 
de canvi de sexe. Maggie, la seva mare, 
ha de trobar al pare biològic per acon-
seguir el seu consentiment legal per a 
l'operació. I lluitar per l'acceptació. 
Direcció: Gaby Dellal
Intèrprets: Elle Fanning, Naomi Watts, 
Susan Sarandon, Tate Donovan, Sam 
Trammell, Linda Emond

KIKI, EL AMOR SE HACE

Cinc històries d'amor i curioses fílies se-
xuals coincideixen en un estiu madrileny. 
Dacrifília, Elifília, Somnofília i Harpaxofí-
lia són algunes de les particulars formes 
d'obtenir plaer que descobreixen que 
hauran d'incorporar a les seves vides. 
Direcció: Paco León 
Intèrprets: Paco León, Álex García, 
Natalia de Molina, Belén Cuesta, Luis Ca-
llejo, Candela Peña
102min

HERMANÍSIMAS

Dues germanes ja adultes decideixen 
passar un últim cap de setmana a la 
casa de la seva infància, abans que els 
seus pares la posin a la venda.  
Direcció: Jason Moore 
Intèrprets: Tina Fey, Amy Poehler, John 
Leguizamo, Maya Rudolph, John Cena, 
Santino Fontana, Madison Davenport, 
James Brolin
118min

NORMAN DEL NORTE 

Un ós polar troba refugi en una aban-
donada estació científica quan es veu 
obligat a abandonar la seva llar a l'àrtic 
com a conseqüència del canvi climàtic. 
En Norman estarà acompanyat, en tot 
moment, de tres petit lemmings que el 
seguiran a tot arreu. 
Direcció: Trevor Wall
Animació
86min

Tot Cinemes 1717 sense concurs.indd   4 30/3/16   20:08
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L'Aleix Merino, acompanyat dels seus pares

 Daniel Ferrer 

"El somriure de l'Aleix és el que ens fa viure cada dia 
i el que ens fa tirar endavant". Amb els ulls negats 
el pare de l'Aleix Merino, en David Merino, intenta 
descriure al Tot Mataró el dia a dia pel que passa la 
família Merino-Salgado.  L'Aleix és un nen de Mataró, 
té quatre anys i li encanta menjar nata. Li costa molt 
poc riure, té moltes pessigolles, juga a cotxes com 
pot amb el seu germà Nil i abraça molt els seus pa-
res a qui estima moltíssim encara que ja no els hi 
pugui dir de paraula.

L'Aleix pateix la malaltia de Tay Sachs, una malal-
tia rara, molt minoritària, d'herència genètica i que 
afecta el sistema nerviós central del seu petit cos. 
Només fa 5 mesos que els pares han posat nom a 
tot el que li passava al seu fi ll gran que, a més, ara 
ja saben que és incurable i que, molt probablement, 
farà apagar el seu somriure entre els 6 o 8 anys.

L'Aleix va néixer aparentment sa, tot i que als sis 
mesos de vida ja van detectar que la seva edat òs-
sia era inferior a l'edat biològica. "Tots els metges 
ens deien que era un retard normal i que tingués-
sim paciència" explica la Susana Salgado, la mare 

L'Aleix Merino és un nen de quatre 
anys que viu a Mataró. Pateix la ma-
laltia de Tay Sachs, una malaltia rara, 
molt minoritària i que no té cura. 

Els pares de l'Aleix, en David i la Susana, no-
més fa 5 mesos que saben el nom de la malal-
tia que pateix el seu fi ll gran. Han estat 4 anys 
buscant respostes i obtenint diagnòstics que, 
fi ns ara, no encertaven amb els símptomes del 
petit Aleix. Amb la malaltia confi rmada, la lluita 
insaciable tant de pares com familiars, amics i 
persones anònimes segueix dia a dia per acon-
seguir que la investigació segueixi endavant. 

Per diumenge hi ha preparada una gran festa 
solidària a l'Espai Firal del Nou Parc Central 
que rep el nom de "Un somriure per a l'Aleix".

Aquesta setmana descobrim qui és l'Aleix i com 
l'afecta la malaltia Tay Sachs que pateix, conjun-
tament amb 12 casos més a tot l'estat espanyol.

Molts somriures 
per a l'AleixREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Mataró es bolca per complet amb la malaltia 
Tay Sachs que pateix l'infant mataroní

Tot 7,8,9 Reportatge Aleix.indd   2 30/3/16   12:58



saba.es

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 €

saba.es

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
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saba.es

Presumeix del teu nou 
pàrquing a Mataró!

PLACES 
LIMITADES
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la teva!   
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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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 Daniel Ferrer 

300 casos en tot el món

La malaltia de Tay Sachs només està diagnosticada a 
300 casos de tot el món, 13 dels quals es troben a l'es-
tat espanyol. La major part d'aquestes persones es 
troben entre els Estats Units i la Gran Bretanya, llocs 

on també s'està avançant molt en la investigació. 

     L'esperança de vida dels qui pateixen Tay Sachs 
oscil·la entre la primera infància i l'adolescència, 
en funció de com es desenvolupi la malaltia i la 
seva rapidesa.

de l'Aleix que incansablement va seguir pregun-
tant-se infi nitat de qüestions. Així van passar els 
dos primers anys de vida del petit mataroní en els 
que també van anar apareixent altres símptomes: va 
començar a bavejar, s'espantava per qualsevol soroll, 
li costava caminar, etc. Els dos anys posteriors han 
estat plens de visites a metges i més metges que 
han arribat a donar fi ns a cinc diagnòstics diferents.

Tay Sachs, el diagnòstic final

Fa menys de mig any que en David i la Susana saben 
que l'Aleix pateix Tay Sachs, diagnosticat fi nalment 
per l'Hospital de Sant Joan de Déu, i enviant el petit 
a la unitat de cures pal·liatives. 

La malaltia, generada per l'absència d'un enzim 
anomenat hexosaminidasa, provoca que les cèl·lules 
fallin i comencin a morir. L'enzim que manca hauria 
de produir la descomposició dels residus tòxics que 

l'activitat cerebral genera perquè les cèl·lules les 
puguin absorbir i reciclar. Com que aquesta tas-
ca no es realitza, les zones on s'acumulen aquests 
residus s'infl amen, les cèl·lules es moren i cau-
sen danys irreversibles al sistema nerviós central. 

Vida "normal" i intensa

"En el moment en què et diuen el que té, et diuen 
que gaudeixis del teu fi ll tant com puguis,... i et des-
trossen la vida", explica Merino que afegeix: "costa 
molt d'acceptar que el teu fi ll pugui tenir una ma-
laltia com aquesta". Tant és així que "no descansem 
des de fa 5 mesos, és una malaltia que la menges 24 
hores, tens por", diu el pare de l'Aleix.

Amb la premissa de "gaudir de la vida" els pares no 
volen perdre's ni un segon de la curta vida de l'Aleix. De 
fet, l'Aleix cada matí va a l'Escola d'Educació Especial 
L'Arboç per seguir estimulant cada una de les parts del 

Reportatge
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 Anna Aluart 

 Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

Mataró somriu

Per aquest diumenge s'ha organitzat un esdeve-
niment que preveu ser d'allò més multitudinari. Han 
estat 13 els pares i mares que han decidit tirar enda-
vant una iniciativa per recaptar fons per ACTAYS i 
ajudar així, cadascú amb el seu gra de sorra, al petit 
Aleix. "Els nostres fi lls anaven amb l'Aleix a l'Escola 
Bressol Els Garrofers, quan vam saber el que tenia, 
vam voler organitzar una gegantada, a partir d'aquí 
tothom s'hi va implicar i hem creat un matí ple d'ac-
tivitats", explica Jaume Tomé, organitzador de l'acte 
"Un somriure per a l'Aleix".

L'Espai Firal del Nou Parc Central s'omplirà diu-
menge a partir de les 10h del matí de tallers, gegants, 
exhibicions, castells i balls. Tot plegat per aconseguir 
que l'Aleix segueixi somrient com ho fa ara durant 
molt de temps més. 

Costa molt 
d'acceptar que 
el teu fill pugui 
tenir una malaltia 
com aquesta”

seu cos i tres tardes, conjuntament amb una vetlladora, 
pot jugar i distreure's a l'escola Maria Mercè Marçal 
on els seus companys de classe ja l'esperen per aju-
dar-lo en el que calgui i fer-lo riure com a ell li agrada.

ACTAYS, el camí

Tot i que l'Aleix va perdent facultats i capacitats, els 
pares segueixen amb la lluita. De fet, ja amb el diag-
nòstic a la mà, els pares de l'Aleix van investigar la 
malaltia i van trobar una associació, creada el 2014, 
que aglutina a les famílies dels 13 casos diagnosticats 
a Espanya: Acción y Cura para Tay Sachs (ACTAYS). 
Aquesta associació posa en contacte aquestes famílies 
amb altres d'estrangeres, capta fons per a la inves-
tigació i difon la malaltia per a donar-la a conèixer. 

La investigació està avançada i en fase fi nal (nivell 
3). Tot apunta però, que es podria arribar al nivell 4 (i 
últim nivell) l'any 2017, quan els assajos mèdics pas-
sarien a provar-se en humans i no en primats com es 
fa en aquests moments. Això segueix obrint la porta 
a l'esperança en moltes famílies, inclosa la de l'Aleix.

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016

Missatge de la família:

La Família Merino Salgado i l'Aleix volem agrair 
als 13 herois de l'Aleix que han aconseguit 
fer aquesta festa tan emotiva: "Un somriure 
per a l'Aleix. 

Sempre us portarem al cor Carla Pineda, 
Jaume Tomé, Juan Silva, Carolina López, Cristina 
Postigo, Juan Manuel Gómez, Cristina Sánchez, 
Oscar Moya, Estrella Montero, Luis Garcia, Miriam 
Gutiérrez, Mónica Aguilar i José Luis Santos. 

Tot 7,8,9 Reportatge Aleix.indd   5 30/3/16   12:59



Cultura
www.totmataro.cat/ciutat

L'Atzucac tanca, s'acaba una època
Dos dies de concerts i activitats, avui divendres i demà dissabte, seran els últims d'un 
dels espais culturals més actius a Mataró els darrers 18 anys 

Música: Cugat Comas

  L'Atzucac abaixa la persiana i ho fa de forma defi -
nitiva. El mateix gest que tantes vegades, fi ns a l'hora 
permesa, ha tancat nits intenses, servirà la matinada 
de dissabte a diumenge per deixar per a la història 
el record d'un espai cultural, musical, gastronòmic 
i també polític, al cor de la ciutat. Han estat 18 anys 
de singladura, una trajectòria més que respectable 
de la que ben pocs establiments amb programació 
cultural regular poden fer gala, que 
s'acaben ara. Un nou espai de gas-
tronomia, amb nous aires i nova 
gerència ocuparà d'aquí a unes set-
manes la cantonada més poblada 
de la Plaça de l'Ajuntament. 

Diuen els impulsors de l'Atzucac 
que amb el tancament "Mancarà 
l'espai on moltes hem crescut, ens 
hem conegut i ens hem enamorat, aquell punt de 
trobada on no cal quedar per poder-hi anar perquè 
sempre hi trobes algú amb qui xerrar". 

Conscients que molts dels parroquians habituals 
voldran dir-li adéu com es mereix a un espai com 

aquesta taverna, l'Atzu programa per avui diven-
dres i demà dissabte els seus darrers actes, a servei 
de comiat. Hi seran alguns dels punxadiscos i dels 
grups que han protagonitzat bona part de les nits 
més intenses de l'espai. 

Música per dir adéu
Divendres hi haurà concert de Dtumbaga i sessió 
amb Fotlifoc i 'Els Charneguitos del pueblo seco' i 

dissabte hi haurà concert-vermut amb 
The Cabrians, paella popular a la plaça i 
glossa a la mateixa i ja a dins de la taver-
na, en les seves darreres hores, els con-
certs de La Coixinera i Space Invaders. 
Treble Noir i els PD Substituts punxaran 
la darrera sessió d'aquest espai.

El Centre perd, amb l'Atzucac, un pol 
d'acció sobretot en nits assenyalades del 

calendari com Les Santes o el Carnestoltes. El seu 
esperit es mantindrà amb l'associació Marrinxa que 
mantindrà la programació de concerts per Santes, o 
amb la Botifarrada. Però l'Atzucac, el bar d'una gene-
ració, s'acaba. Amb la darrera abaixada de persiana.

"A l'Atzucac hem plorat, 
hem rigut, hem après i 
desaprès", diuen els seus 
impulsors

Dissabte, concert-
vermut dels Cabrians 
a la Plaça de 
l'Ajuntament

Tot cultura atzucac.indd   1 30/3/16   9:32



CENTRE D’ESTUDIS

DES DE 1925

Per què els alumnes haurien 
d’escollir Prat?
Al nostre centre tots els alumnes 
comencen una nova etapa de la 
seva vida molt important, que 
serà diferent de la viscuda fi ns 
ara. Aquí tots són nous perquè tots 
es coneixen el primer dia de curs! 
I en segon terme, perquè el nostre 
model pedagògic té com a principi 
rector el convenciment que no hi 
ha bons i mals alumnes, sinó per-
sones que requereixen ritmes di-
versos d'aprenentatge per arribar 
amb èxit als reptes que cadascú 
s'hagi proposat superar. També 

  Què defineix el Centre?
Els resultats! Des de fa més de 90 
anys l'alumne és la nostra raó de 
ser! Tots els que acaben els estudis 
a Centre d'Estudis Prat aproven la 
selectivitat i poden entrar a la uni-
versitat. I això s'aconsegueix amb 
un model educatiu propi en què 
s'incideix especialment amb el se-
guiment personalitzat de l'alum-
ne mitjançant la fi gura propera 
del tutor/a, un sistema de fi ns a 8 
avaluacions continuades del qual 
en som pioners a Catalunya i una 
permanent coordinació entre pa-
res, alumnes i escola. 

Aquest Centre humanista, laic, catalanista i orientat a 
Europa té 90 anys d'història al bell mig de Barcelona 

Centre d'Estudis Prat,
amb model educatiu propi

reforcem l’anglès amb una matèria 
més per curs en aquest idioma.

I després del Batxillerat?
Doncs per molts la universitat 
perquè així els preparem al llarg 
de tot el segon curs amb models 
d’exàmens amb l’estructura de la 
selectivitat (PAU), un simulacre de 
la mateixa i un reforç important en 
la comprensió lectora i la redac-
ció. Per d’altres més pragmàtics, 
Cicles Formatius de Grau Superior. 
El seu grau d’inserció laboral és 
realment molt notable, i alhora 
t’obre altres portes. 

Ciutat
 
Educació núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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GAS GAS 

Comença la campanya de la RENDA 2015 
La Gestoria Luis repassa les principals novetats per a aquesta temporada.

Opinió: GESTORIA LUIS

 El dia 6 d’abril comença la cam-
panya de la Declaració de Renda 
2015, amb l’inici del període per 

poder demanar l’esborrany de la 
Declaració. El termini de presen-
tació fi nalitzarà 30 de juny; el 25 
de juny en el cas de domiciliar el 
pagament al banc.
Com dèiem, des del 6 d’abril es 

pot demanar l’esborrany de la 
Declaració de Renda. Però compte! 
Els càlculs fets per Hisenda respo-
nen a la informació de què dispo-
sa l’Agència Tributària i és possi-
ble que hi hagi dades errònies o 

www.totmataro.cat/empenta

DES DE LA GESTORIA

Empenta 1 i 2 1700 luis.indd   2 30/3/16   12:26



incompletes. El contribuent per-
sonalment o a través d'assesso-
rament professional,  haurà de 
comprovar la veracitat de les da-
des i que no existeixen errors en 
els càlculs, perquè qualsevol er-
ror de l’esborrany no exclouria al 
contribuent de ser sancionat. Una 
vegada feta aquesta comprova-
ció, el contribuent tindrà l’opció 
de confi rmar aquest esborrany a 
Hisenda o procedir a fer la decla-
ració d’autoliquidació de l’Impost. 

De quina documentació s’ha de 
disposar per poder confeccionar 
la declaració de renda?

• Per acreditar els rendiments del 
treball personal s’haurà de dispo-
sar dels certifi cats de les empre-
ses on treballen els membres de 
la unitat familiar en què constin 
el sou, les quantitats retingudes a 
compte de l’IRPF i les quotes de 
la seguretat social. Aquells tre-
balladors que cotitzen pel règim 
especial d’Autònoms hauran de 

detallar la quantitat pagada a la 
Tresoreria de la Seguretat Social i 
qui ha estat el pagador (ell mateix 
o una societat).  

• Pels rendiments del capital mo-
biliari: certifi cats bancaris dels in-
teressos i els dividends obtinguts 
per llibretes, comptes corrents, 
valors, préstecs…  

• Per declarar els rendiments del 
capital immobiliari o imputacions 
de renda: rebuts de la contribu-
ció i, si en falta algun, escriptu-
ra o document justifi catiu de la 
propietat, ingressos per arrenda-
ments, factures de despeses per 
les fi nques, rebuts del pagament 
de la hipoteca per la compra de 
l’habitatge principal i certifi cat 
de les retencions practicades per 
l’arrendatari. Recordeu que s’ha 
de fer constar en la declaració el 
número de referència cadastral 
de l’habitatge habitual, dels im-
mobles arrendats i de la resta de 
fi nques propietat del declarant.  

• Qui obtingui rendiments de les 
activitats empresarials o professi-
onals; llibre d’ingressos, llibre de 
despeses i llibre de béns d’inversió 
(amortitzacions).  

• Altres rendiments que s’han de 
declarar: ingressos per participa-
ció en societats, guanys i pèrdues 
patrimonials (venda d’immobles, 
fi nques, accions, fons d’inversió…)  

• Per aplicar-se deduccions o re-
duccions: aportacions a plans de 
pensions, capitals i interessos sa-
tisfets per adquisició de l’habitatge 
propi, quantitats pagades en con-
cepte d’arrendament de l’habitatge 
propi i donatius.  

• Compte amb les subvencions o 
ajudes: Pla PIVE per l’adquisició 
de vehicles, ajudes a l’adquisició 
d’habitatges, millores en l’habi-
tatge o qualsevol altra subvenció 
o ajuda. S’ha de comprovar una 
per una si tributaran o no.

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria
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facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!

Arxiu 

El frau i l'elusió fiscal fan mal
La recaptació de l’impost de societats resta 35.000 milions d’euros als ingressos tri-
butaris dels últims set anys a Catalunya

Economia: Redacció

   La caiguda de l’activitat econò-
mica però especialment els casos 
d’elusió i frau fi scal, sobretot en 

l’impost de societats, han fet cau-
re la recaptació fi scal a Catalunya 
en 63.545 milions d’euros entre el 
2008 i el 2014, segons els Tècnics 
del ministeri d’Hisenda (Gestha). 

L’estudi assegura que la caigu-
da de la recaptació fi scal durant 
aquests anys no es pot justifi car 
només per la crisi sinó que s’expli-
ca pels casos d’elusió i frau fi scal. 

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-4209 ZONA SALESIANOS, Planta baja loft con entrada independiente, 1 baño.......................350€ 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, Dúplex seminuevo con terraza 1 hab., amueblado...........................................525€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE, 1 hab. seminuevo, cocina indep., amueblado y equipado pk opc.............505€ 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.

Els tècnics d’hisenda recorden que el tipus de tributació efectiu 
de les grans empreses és d’una mitjana del 6%, davant el tipus del 
14,9% que suporten les pimes. Gestha explica que les grans corpo-
racions poden accedir a serveis d’assessoria internacional molt es-
pecialitzada i aprofi ten al màxim les possibilitats per reduir la seva 
factura fi scal, molts cops ‘’bordejant o sobrepassant la legalitat’’.  
Per demarcacions, Barcelona lidera la caiguda de la recaptació amb 
50.830 milions d’euros de menys ingressos, el 80% de la pèrdua de 
recaptació de Catalunya

Les grans 
empreses

Mentre que la rwecaptació d’IVA 
i IRPF van recuperar el 2014 els 
nivells d’abans de la crisi, no ha 
estat així en el cas de societats, 
on les deduccions que apliquen 
les grans empreses han fet que 
la recaptació hagi restat 34.875 
milions en el període acumulat.
La pèrdua acumulada entre el 2008 
i el 2014 de la recaptació fi scal a 
Catalunya va ser de 63.545 milions 
d’euros, cosa que suposa gairebé 
el 25% dels més de 253.000 milions 
que es van deixar d’ingressar en 
les arques de l’Estat en el mateix 
període de crisi.

En el cas català, amb el mateix 
comportament que el conjunt de 
l’Estat, la recaptació de l’Impost 
de Societats és el que va llastar en 
gran part la recaptació fi scal, amb 
una pèrdua acumulada en aquest 
impost que es va situar en 34.875 
milions d’euros, mentre que la 
pèrdua acumulada per IVA ser de 
18.289 milions i per IRPF de 8.378 
milions, sempre en xifres recap-
tatòries de Catalunya.

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA VENDA 

VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros, etc. 631.565.231 
LLUIS ROURA Y Rafols particular 
vende telf 646.436.306
VENDO EQUIPO ESTÉTICA profe-
sional, marca Sorisa, olla de cera, 
máquina de alta frecuencia facial y 
capilar, y máquina de vapor, 300€. 
626.529.009 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

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
Z. D’ARA. Piso de 86m2. 3h. baño y 
aseo, amplio salón comedor con vis-
tas panorámicas, cocina conservada 
con galería, buen precio, 90.000€. 
626.529.009 
ROCAFONDA: ZONA MERCADONA av. 
Perú plaza parking venta o alquiler, 
coche grande más moto. Económica. 
617.211.637
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

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037 
CERDANYOLA NORTE. Local de 
68m2. ideal almacén, garaje etc. 
200€. 626.529.009

TRASPASSOS-LLOGUERS

LA RIERA. Piso semi-nuevo, 1h. co-
medor con cocina americana, baño, 
terraza de 20mts. amueblado y equi-
pado, excelente situación, 575€. 
651.862.517

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LOCAL 250M2 .  550€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
CENTRO. Piso tipo duplex, 1h. come-
dor con cocina americana, baño suite, 
balcón, semi-nuevo, semi-amueblado, 
500€. 651.862.517
SE ALQUILA HABITACIÓN . 
650.919.205 
LOCAL 80M2.  400€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
ALQUILO HABITACIÓN mujer. 
616.061.302 

TREBALL 

PRECISEM CAMBRERES /
COMERCIALS. Dispensable bon tracte 
amb clients. Experiència. 625.511.066
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadoras, toros. Se 
ofrece. Experiencia. 630.865.863
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do abuelos día o noche, y limpieza. 
639.076.838 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por ho-
ras. 631.018.392 
ME OFREZCO HORAS Cuidado mayo-
res tardes, noches, fi nes semana. 
617.993.949 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayo-
res. Día o noche. 600.655.639 
CUIDO PERSONAS MAYORES noches 
u horas mañanas. 658.199.255
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interina. 688.302.271
ME OFREZCO LIMPIEZA Dis-
ponibilidad to do el día. Particulares, 
residencias. . .  Experiencia. 
662.081.138 /603.675.275

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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CLASSES

SE BUSCA NATIVO angloparlante 
para clases particulares conversación 
670.822.383 
CURS DE MASSATGE INFANTIL per 
mares/pares amb bebès i infants de 
totes les edats. Telèfon 717.771.720 
REFORÇ PRIMÀRIA, ESO, Batxillerat. 
650.960.680

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen 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 
P I N TO R  P R E S U P U E S TO S 
AJUSTADOS. 607.480.942
VACIADO DE PISOS gratis, mudanzas 
económicas. 634.792.469
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
DECLARACIONES DE RENTA, precios 
económicos. 691.771.434 
REFORMES OBRES REPARACIONS 
electricitat, lampisteria, gas, pintura. 
Preus econòmics. 670.232.977 
LAMPISTERIA EN GENERAL, ai-
gua, llum, gas, Osmosis, Calderes, 
Butlletins, reparacions... Preus eco-
nòmics 93.576.82.87 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
REFORMA INTEGRAL. Sanz 2015. 
617.329.960

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

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril 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

PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
REPARACIO, D’ORDINADORS particu-
lars/empreses. Portàtils, Mac, xarxes. 
professional. 625.885.176 

TAROT

ESTHER VIDENTE RITUALISTA. 
Avalan 40 años experiencia. 
666.223.194 Mataró 
TAROT MATARÓ. 666.639.976

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 
605.540.403

CONTACTES

UNA MARAVILLOSA ESCORTS rusa, 
elegante, cariñosa, sensual, buena 
masajista. Particular en Calella. En 
Mataró solo salidas hotel o domicilio. 
Solo españoles. 722.595.521 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
MASSATGISTA GUAPÍSIMA MATARÓ 
667.955.000 
NURIA 26 AÑOS Fisioterapeuta. 
Sensual, morbosa. Cita previa. 
631.448.847
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ROSY. Dominicana 28 años. 
Guapa, cariñosa. Casa particular. 
631.004.240 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariñosa. 
120 de pecho. Piso particular. Para 
hombres de buen gusto. 688.253.126
ANA SENSUAL ECONOMICA 
693.993.121 

Econòmics
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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

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 HANDBOL
PRIMERA ESTATAL
CJH Mataró –Handbol Sant Quirze
19:30 AVENTURA’T
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
23:00 SET DIES
0:00 VIA EUROPA
1:00 LA SETMANA
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 LA FÀBRICA
20:00 EN JOC
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 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 WATERPOLO
La Sirena Mataró – CE Mediterrani
15:30 DE TEE A GRENN
16:00 1MÓN.CAT

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 DE POLÍTICA MUNICIPAL
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 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
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 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 FAMÍLIES I ESCOLA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
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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Un plugim fa més nocturna la Processó
L'acte central de la Setmana Santa s'endarrereix una hora però atrau, com cada any, 
milers d'espectadors en el seu periple per carrers del Centre

Setmana Santa: Cugat Comas

   La Setmana Santa de Mataró es 
tancava dissabte amb la Processó 
del Silenci pels barris de Cirera i 
els Molins però era vint-i-quatre 
hores abans quan arribava al seu 
punt àlgid, com cada Divendres 
Sant. La Processó General, acte 
declarat Patrimoni Cultural de la 
ciutat, va tenir com a anècdota 
el seu retard d’una hora decretat 
per la Comissió per evitar que un 
plugim força tímid, que es pre-
veia caduc a totes les previsions, 
enxampés la comitiva de miste-
ris al carrer. En lloc de quarts de 
vuit, doncs, la Processó enfi lava el 
Carrer Nou a quarts de nou i ho 
feia desplegant altre cop el catà-
leg variat de tradicions, elements 
i maneres de concebre la devoció 
que conviuen en els carrers de la 
ciutat durant els dies sants.

Eren dos quarts de dues de la 
matinada quan el Nazareno i l’Es-
perança feien els seus tradicionals 
“encuentros” a la Plaça de Santa 
Anna. Els dos passos, el fi ll i la 
mare, evolucionen al ritme de la 
seva banda i s’acosten quasi fi ns 
a tocar-se, fent-se fi ns i tot reve-
rències. És el colofó d’un acte que 

s’allarga en el temps i que, entre el 
retard decretat i l’avançat del ca-
lendari d’aquest any, va enfosquir 
més que mai abans. Quasi tota la 
Processó es va fer de nit, donant 

protagonisme a les espelmes dels 
diferents misteris.

Els Armats, destacats
Més novetats. El Sant Sepulcre can-
viava la seva palma monumental 
d’altres anys per un altre adorna-
ment, menys vertical. També la 
Coronació d’Espines canviava de 
“tracció” i era duta per costaleros 
sota el propi pas, entre els quals 
destacava l’Alcalde de la ciutat. 
Bote és membre d’aquesta confra-
ria des de fa dos anys. Els Armats, 
per la seva banda, obrien el se-
guici com els pertoca i ho feien 

a ritme alegre, cosa que els va ar-
ribar a distanciar endavant com 
si es tractés del ciclista que ataca 
envers el pilot. Els soldats de pau 
van tornar a ensenyar les dife-
rents formacions al llarg de tot el 
camí, que s’esllanguia fi ns a Santa 
Maria on una pregària rebia ca-
dascun dels passos. Com pertoca, 
la Soledat tancava la corrua que, 
en la majoria de trams, veia com 
eren les tres mares de Déu les més 
aplaudides per la concurrència.

Dijous bicèfal
El Dijous Sant, per la seva ban-
da, no s'havia de patir per a res 
pel temps i registrava bones xifres 
de públic en la seva ja habitual 
bicefàlia. Els Armats al vespre, 
a la Plaça de l’Ajuntament, i la 
Congregació dels Dolors a la Nit 
del Silenci, eren els protagonistes 
al centre mentre que a Cerdanyola 
sortien en processó la Verònica, el 
Nazareno i l’Esperança. I al mateix 
moment que a Andalusia s’iniciava 
‘La Madrugá’ a Mataró es tancava 
una nit que no té nom defi nitori 
però que té ingredients per a ser 
tant o més patrimoni que el ma-
teix Divendres Sant.

11

11 misteris, comptant-hi 
els Armats, són els que 
conformen el seguici de 
la Processó General de 
Divendres Sant

Daniel Ferrer 
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Foto promocional del grup

Un moment de l'obra 

Cedida 

Jordi Molins

Segurament estem davant de l’obra més coneguda de Brian 
Friel, a qui s’ha arribat a qualificar com a “el Txèkhov irlandès”. A 
Catalunya es va representar al teatre Lliure el 1993 i actualment 
es troba en cartell a la Biblioteca de Catalunya en un muntatge 
de La Perla 29. És una de les obres de Friel que ha tingut més 
repercussió, ja que va guanyar tres premis Tony l’any 1992 i es 
va portar a la gran pantalla del cinema al 1998.

“El Txèkhov irlandès”

Són aquests cinc personatges, 
les cinc germanes, que es transfor-
men en l’eix central del transcurs 
del món antic a la modernitat, 
aquesta última representada per la 
ràdio que la família compra aquell 
estiu. La Maggie, la Rose, l’Agnes, 
la Kate i la Chris sobreviuen en un 
entorn pobre, conservador i catòlic 
en una Irlanda molt rural al petit 
poble de Ballybeg, del comptat de 
Donnegal. Aquell estiu de 1936, 
durant els dies previs al tradicional 
ball de la sega, les germanes reben 
la visita del germà gran, el pare 
Jack que torna d’Uganda on feia 
de missioner, i en Gerry Evans, el 
pare del fi ll de la Chris, en Michael. 
Aquest últim serà el qui explica-
rà la història als espectadors en 
la seva versió adulta recordant 
aquell estiu.  | Marta G.

 Els actes de celebració del cen-
tenari de La Sala Cabanyes tiren 
endavant. La propera obra em-
marcada dins aquesta comme-
moració és “Ball d’agost” que 
s’estrena aquest cap de setma-
na. Jordi Gironès i Joan Peran són 
els encarregats de dirigir una de 
les obres més conegudes del dra-
maturg Brian Friel. “Ball d’agost”, 
la versió catalana de “Dancing at 
Lughnasa”, recorre un viatge a la 
Irlanda rural on en Michael, quan 
ja és adult, recorda l’estiu de 1936, 
quan vivia amb la seva mare i les 
seves quatre tietes. El muntatge 
a La Sala Cabanyes, del qual se’n 
podran veure sis representacions, 
traslladarà a tots els espectadors 
al bell mig d’Irlanda, gràcies a la 
sorprenent escenografi a dissenya-
da per Jordi Bonnemaison.

La Sala Cabanyes estrena aquest cap de setmana l’obra 
més coneguda del dramaturg Brian Friel

El centenari segueix amb 
“Ball d’agost”

  El desembre ja es va fer a Bar-
celona la presentació ofi cial de la 
Yumi Gipsy Band, la primera orques-
tra gitana de salsa. La formació, li-
derada per Yumitus Hernàndez, més 
conegut com a Yumitus de la Payoya, 
va acompanyat d’altres gitanos ma-
taronins. Aquest divendres doncs, 
arriben a la Sala Clap per presentar 
a la seva ciutat el seu nou projecte 
del qual, Yumitus, n’és el pare de la 
criatura: cantant, productor, arran-
jador, compositor i director musical. 
Hernández va néixer amb el ritme 
de la rumba a les venes. És fi ll de 
rumberos i va créixer emmirallant-se 
amb el seu tiet: el rei i creador de la 
rumba catalana, Peret.

Yumi Gipsy Band és un projecte 
únic i diferent que recull infl uèn-
cies de molts estils diferents que 
l’artista ha tocat i estudiat. De fet, 
d’aquí també Yumitus en fa néixer 
la “Gipsy Salsa Train”, literalment 
denominada com a “el tren de la 
salsa gitana”. Aquest “nou gènere”, 
més ballable que la rumba i la salsa 
per separat, és precisament el que 
posarà sobre l’escenari de la Sala 
Clap aquest divendres i que, molt 
probablement, s’esvairà entre tot el 
públic assistent. | Redacció

És la primera orquestra 
gitana de salsa

Yumi Gipsy Band al 
Clap aquest 
divendres
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L'Homenatge a la ciutat de Mataró dels Armats 
va omplir de gent la plaça de l'ajuntament. Es van 
poder veure una exhibició de les formacions dels 
Soldats de Pau.

La Nit del Silenci va deixar, un any més, tots els 
carrers del centre de la ciutat muts. La Mare de Déu 
dels Dolors, la Coronació d'Espines, l'Oració a l'Hort 
i els Armats, van ser els protagonistes.

La Processó de Dijous Sant al barri de Cer-
danyola va ser un dels grans actes de Setmana 
Santa, on el Nazareno, l'Esperança i la Verònica van 
trobar-se conjuntament davant de Maria Auxiliadora.

La Processó General de Mataró, va reunir a totes 
les germandats i confraries de la ciutat. La Coronació 
d'Espines va estrenar "costaleros" i dues columnes 
a dalt del pas.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Los Fulanos, protagonistes

L'acte del Premi Iluro, en una imatge d'arxiu

Cedida 

Arxiu 

Des de la primera edició, quan la dotació del premi era de 5.000 
pessetes fins als 4.500 euros que es donen en aquestes darreres 
edicions, ha plogut molt. La realitat és que des de la creació el 
Premi Iluro el premi en metàl·lic va anar augmentant fins l’any 
2013 quan la xifra es va veure reduïda a la meitat. Si al 2012 el 
premi que donava la Caixa Laietana era de 9.000 euros, l’any 
següent quan la Fundació Iluro va agafar el relleu, la dotació 
econòmica es va reduir passant a ser de 4.500 euros, quantitat 
que es manté també per aquest any.

El premi es manté

quan es tacarà el termini.

Més novetats
La convocatòria del Premi arriba 
amb la consolidació de la reno-
vació de la pàgina web el Premi 
Iluro que, a més a més, inclou la 
digitalització de totes les obres 
publicades fi ns el dia d’avui. 

Aquest pas ha facilitat també 
l’accés i la difusió dels premis que 
segueixen amb la voluntat d’arri-
bar a nous públics i assolir nous 
objectius de promoció i difusió de 
la història. Aquest 2016 seguirà la 
història.  | M.G.

  La Fundació Iluro torna a con-
vocar el Premi Iluro de monografi a 
històrica. En aquesta edició, ja la 
58a, es mantenen bona part de 
les bases del certamen que pre-
tén reconèixer el millor treball de 
recerca històrica sobre Mataró o 
la comarca del Maresme, tant de 
caràcter general com particular. 
Els treballs hauran de referir-se a 
un determinat període, àmbit ge-
ogràfi c o tema, com ara l’art, l’ar-
queologia, l’economia o el folklore, 
entre d’altres. Tots els treballs que 
es vulguin presentar ho podran 
fer fi ns al pròxim 15 de setembre, 

La 58a edició consolida la nova web i la digitalització 
dels treballs

Tornen a convocar el Premi 
Iluro de monografia històrica

  Diumenge al migdia amb accent 
musical i un incipient gust de jazz. A 
l'hora del vermut, a quarts d'una, el 
Pati del Cafè Nou serà l'escenari pel 
concert inaugural del cicle 'A la vora 
del jazz' a càrrec de Los Fulanos. És 
una ocasió per encetar de la millor 
manera aquesta tercera edició del 
cicle que impulsa l'Associació Jazz 
Maresme. 

El festival del mes d'abril
Los Fulanos donaran el tret de 
sortida al festival amb un concert 
inaugural 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 espec-
tadors que tindrà lloc dalt d’un 
terrat. Tot, però, comença aquest 
diumenge | Redacció

Concert al migdia al 
Pati del Cafè Nou

Los Fulanos obren 
diumenge el cicle 
'A la vora del jazz'
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El cartell promocional del Dia Cedida 

  En commemoració al Dia Mundial del Teatre que 
se celebra cada 27 de març, la ciutat ha organitzat 
diferents actes. El principal serà dissabte dia 2, quan 
un centenar de voluntaris relacionats amb el tea-
tre recitaran fragments personalitzats de l’obra del 
dramaturg anglès William Shakespeare. Aquest acte, 
denominat “Et regalo Shakespeare” commemorarà 
també el 400 aniversari de la mort del dramaturg. A 
partir de les set de la tarda La Riera s’omplirà de petits 
fragments recitats a cau d’orella dels vianants. Una 
hora més tard, a les 20h i davant de l’Ajuntament, 
es llegirà el manifest del Dia Mundial del Teatre. 

Entre la resta d’actes d’aquesta setmana en desta-
quen les visites guiades a les entranyes del Teatre 
Monumental per conèixer la història del teatre ma-
taroní i les seves anècdotes i l’espectacle d’Oriol 
Colomer “Gabriel o les confessions d’un professor de 
teatre”. Aquest últim pretén ser un homenatge a tots 
aquells que amb paciència, entusiasme, creativitat 
i rigor, treballen a la cuina de l’escena.

Teatre i circ
La celebració del Dia Mundial s’acabarà el dia 3 d’abril 
amb l’assaig obert de UDUL, el nou espectacle que 
treballa la companyia Los Galindos a Can Gassol. 
Los Galindos, que ja van presentar Maiurta fa unes 
setmanes, han preparat el seu nou espectacle a la 
ciutat de Mataró i ara en fan aquest assaig obert que, 
a hores d’ara, ja té les entrades exhaurides. | Marta G

Durant tota la setmana hi haurà diferents 
actes organitzats per l’Ajuntament 

Schakespeare per al 
Dia Mundial del Teatre

Un moment de l'obra Cedida 

 Seguint amb els actes de celebració del Dia Mundial 
del Teatre, el Teatre Monumental acollirà divendres 
i dissabte “Ser-ho o no” dirigida per Josep Maria 
Flotats. L’obra, construïda a partir d’un pretext 
que conta d’unes converses entre dos veïns d’una 
mateixa escala, refl exiona sobre la identitat col-
lectiva i sobretot la personal, junt amb la toleràn-
cia. Aquesta comèdia, signada per Jean-Claude 
Grumberg, es representarà –en aquesta ocasió- dues 
vegades. El segell de Flotats preveu omplir el teatre 
en les dues representacions de les que les entrades 
ja són a la venda.

“Ser-ho o no” és teatre polític en clau de comèdia 
que evoca sempre a la memòria històrica per discernir 
la violència o l’absurd del present, tal com ja havia 
escrit Grumberg en la creació de l’obra l’any 2013 sota 
el títol “Pour en fi nir avec la question juive”. Després 
de les primeres funcions del muntatge i amb l’aug-
ment dels actes antisemites esdevinguts a França a 
principis del 2015, l’autor es va permetre la llicèn-
cia de canviar-ne el nom original a “L’être ou pas”.

Veïns jueus
Ara, la versió en català, aterra al Teatre Monumental 
de Mataró amb el mateix Flotats com a intèrpret, 
acompanyat de l’Arnau Puig a l’escenari. “Què pot 
arribar a passar quan un dels dos veïns de l’escala 
descobreix per internet que l’altre és jueu?” Aquesta 
és la qüestió que resoldran les converses entre els 
protagonistes aquest cap de setmana.  | Marta G.

Josep Maria Flotats destaca dins els actes 
del Dia Mundial del Teatre 

'Ser-ho o no', amb 
doble representació

CulturaCultura núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016

Tot 13 cultura dia mundial teatre.indd   1 30/3/16   9:39



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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

La teva professió demana alguns can-

vis que no t’agraden com restriccions 

materials i fer tasques que no són el 

teu. És temporal. Fas bé de no con-

formar-te i cercar solucions.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Experimentes vivències de parella 

que t’ajuden a madurar. No totes 

t’agraden, però t’apropen a les te-

ves necessitats. Cal estar obert al 

diàleg però sense perdre la dignitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Per millorar la salut t’anirà bé con-

cretar. Estàs una mica dispers i so-

matitzes emocions de manera des-

controlada. La parella passa per un 

període rebel. Si podeu, parleu-ne.

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

Estàs molt sensible i no amagaràs la 

teva emoció als qui t’envolten. Mai és 

massa tard per mostrar-se proper. 

Darrere la teva barrera distant hi ha 

un ésser dolç i tendre.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

És possible que necessitis una mica 

de distància i aïllament. Et cal estar 

tranquil per posar en ordre algunes 

qüestions íntimes. Retrobament amb 

algú important del teu passat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si la feina comporta molts despla-

çaments, pot ser que et sentis una 

mica cansat i mancat d’energia. En 

l’amor inici d’un període de compro-

mís i certs posicionaments personals.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Segueix la teva lluita per posicionar-te 

en l’àmbit laboral. No en tens prou 

amb el que hi ha en aquest moment 

i vols més. Evita, però, caure en l'ob-

sessió i l’esgotament mental.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Estàs una mica revolucionat darrera-

ment. Et sents com l’escolli’t que ha 

de dur a terme una important missió. 

Està bé lluitar per la teva evolució 

i ideals però descansa una mica...

Bessons (21/5 al 21/6)

Possible diferència d’opinions vers 

alguns recursos compartits o bé una 

herència. Mira de tenir els teus as-

sumptes econòmics al dia, això et farà 

estar una mica més tranquil

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Vius una etapa de canvis en la teva 

manera de relacionar-te. És bon mo-

ment per alliberar-te de pors i frens a 

l’hora de compartir. També per seguir 

una teràpia en aquest sentit.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Normalment ets molt positiu però ara 

et pots sentir una mica tens i pots 

ser una mica dur amb els qui més 

estimes. Tot passa i això també. La 

teva màxima preocupació és la feina.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et preocupa el futur i la teva econo-

mia. En algun cas amb tota la raó. Si el 

teu present no és com voldries, lluita 

per millorar-lo. Encara que en l’esforç 

et despentinis una mica.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Les obres de la casa d'estiueig de Puig i Cadafalch Cedida 

El Conseller visita les obres d’urgència a l’immoble i 
assegura suport futur per convertir-lo en un equipament

Santi Vila compromet la Generalitat amb la 
Casa Puig i Cadafalch

    Argentona afronta amb opti-
misme el procés de rehabilitació 
de la Casa Puig i Cadafalch, que 
es convertirà amb un equipament 
públic després d'anys d'incertesa 
sobre el seu futur. Els treballs es 
van iniciar el passat mes de febrer 
i està previst que a l'estiu s'acabi 
la primera fase de les obres, la que 

servirà per refermar estructural-
ment l'edifi ci. L'objectiu de l'Ajun-
tament és que la fi  de la primera 
fase i l'inici de la segona s'enca-
valquin i el projecte no s'aturi. 

El conseller de Cultura, Santi 
Vila, que dijous va visitar l'es-
pai, s'hi ha compromès pressu-
postàriament per fer possible la 

continuïtat de les obres. Vila as-
segura que l'edifi ci serà "impres-
cindible" per entendre l'univers 
de Josep Puig i Cadafalch.

El final del periple
La Casa Puig i Cadafalch d'Argen-
tona inicia així el fi nal d'un llarg 
periple, en el que ha estat en risc 
la seva conservació. El deteriora-
ment de la casa pel pas del temps, 
la deixadesa dels hereus de l'ar-
quitecte per conservar-la i les dis-
cussions amb l'Ajuntament o els 
danys sobrevinguts provocats per 
fenòmens meteorològics havien 
posat en perill l'edifi ci. Finalment, 
però, l'Ajuntament d'Argentona 
va adquirir l'immoble l'any 2012 a 
canvi de prop de mig milió d'euros. 

Un cop fetes les primeres ac-
tuacions d'emergència per evitar 
que la situació de l'edifi ci anés a 
pitjor, fi nalment aquest 2016 han 
començat els treballs de rehabi-
litació, dividits en diverses fases 
i amb un cost global que voreja 
el milió i mig d'euros a repartir 
entre administracions. | Red-ACN
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Adreça web del banner invertit:

www.reformasiluromar.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

NATURAL

• 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:
JORDI GARRIGÓS ROMAN

concursos
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¿CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE VENDER Y DESPACHAR?
¡NOSOTROS VENDEMOS! ¡¡COMPRUÉBELO!!

LLÁMENOS AL  T. 93 193 45 35

GL5839 Z. CERDANYOLA NORTE: 
2º piso muy exterior para entrar 
a vivir. 3 habitaciones (2 dobles), 
salón amplio y contra comedor, 
cocina y baño completo. Atención 
a su precio!! (C.E. =T) 
PRECIO: 61.300€

GL14303 Z. HABANA: 1er piso de 
altura al lado Plaza Fivaller, 70 m2 distri-
buidos en 3 habitaciones, baño completo 
reformado, salón y cocina con offi ce 
añadido. Zona inmejorable y listo para 
entrar a vivir. NO DUDE EN VERLO!! 
(C.E. = T) PREU: 121.000€

GL14311 Z. MOLINOS: Piso alto 
con ascensor, reformado imagen muy 
juvenil, 80 m2, 3 habit.dobles. Baño 
completo como nuevo, salón-comedor, 
balcón con visitas despejadas a mar y 
montaña. NO DUDE EN VERLO!!! 
(C.E. =T) PREU: 126.000€

GL14196 ZONA MOLINOS: Piso con entrada 
independiente en calle muy tranquila, superf. de 
55m2, 2 grandes hab. salón+cocina a estrenar, 
baño completo a estrenar. Terraza a nivel de 15 
m2 + terraza superior de 60 m2. PIDA INFORMA-
CIÓN!!  (C.E. =T)  PRECIO: 96.000€

GL14297 ZONA CIRERA: Piso 80 
m2, 3 habit 2 dobles, comedor 18 m2, 
cocina offi ce con salida a balcón de 6 
m2 y acceso a terraza de 75 m2 con 
estudio y baño, 2 baños completos. 
VISTAS PANORÁMICAS!!! (C.E. =T)  
PREU: 165.000€

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: Piso con ascensor en 
fi nca excelente presencia; Salón con balcón muy soleado, 
cocina reformada y actualizada, baño, galería de servicio, 
3 hab. (2 dobles); Suelos de gres, ventanas de aluminio, 
aire acondicionado frio-calor; OPORTUNIDAD!! (C.E. =T)   
PREU: 99.000€

EXCLUSIVA

GL14319 ZONA CERDANYOLA: 
Piso económico ideal parejas 1a 
vivienda o inversores. Salón a la 
calle, balcón, cocina reformada, 
baño, 2 habitaciones, suelos gres, 
ventanas de aluminio. (C.E. =T) 
PREU: 45.000€

GL14313 ZONA CABANELLAS: Piso 
alto con ascensor y vistas al mar, 100 m2, 4 
habitaciones 3 dobles. Salón comedor 24 
m2, balcón, cocina offi ce y baño completo. 
Suelos de parquet , calefacción y aire acon-
dic.. Oportunidad de mercado por metros 
y precio!! (C.E. =T)  PRECIO: 128.000€

EXCLUSIVA
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Santi Vila, amb l'Alcalde Eudald Calvo fent la visita Josep Puig i Cadafalch Cedida 

   Segons el conseller de Cultura, 
Santi Vila, quan estigui acabada 
serà un edifi ci "de visita obliga-
tòria" per entendre l'obra de l'ar-
quitecte, del qual l'any 2017 es 
commemora el 150è aniversari 
del seu naixement. "És impor-
tant reivindicar-lo també des de 
la seva geografi a vital", adverteix 
Vila. Puig i Cadafalch va passar els 
seus estius en aquesta casa d'Ar-
gentona, que es convertirà en el 
futur en un edifi ci públic. Els usos, 
però, encara no s'han concretat. 

   Les obres a la casa d'estiueig 
de Puig i Cadafalch a Argentona 
se sumen a la restauració que la 
Fundació Iluro està fent a la Casa 
Coll i Regàs, el seu edifi ci més co-
negut a Mataró. Totes dues obres 
d'urgència han de servir per rellan-
çar els dos immobles com a actius 
en l'atracció de visitants de cara al 
2017 quan es commemoraran 150 
anys del naixement de l'arquitecte 
i polític. D'aquesta manera la co-
marca es posiciona per l'Any Puig 
i Cadafalch. | Red-ACN

Els usos del futur equipament encara no s'han concretat 
i es decidiran des de l'Ajuntament 

L'any que ve farà 150 anys 
del seu naixement

"Entre tots ens hem de conjurar 
perquè la segona fase d'obres 
tingui continuïtat. Ajudarem des 
del punt de vista fi nancer i tam-
bé pensant què s'hi haurà de fer", 
va explicar Vila durant la visita a 
les obres.

L'alcalde d'Argentona, Eudald 
Calvo, ha aplaudit el compromís 
del Govern amb aquest projecte, 
que espera que converteixi l'im-
moble amb "un dels pivots de l'in-
terès cultural i turístic d'Argento-
na".  | Red-ACN

"Serà un edifici de visita 
obligatòria"

Un actiu pel 2017, 
que serà l'Any Puig i 
Cadafalch

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016

Cedida 

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.

Argentona

Tot Argentona 1717.indd   4 30/3/16   17:03



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

218.000€

Ref. 12366 CENTRO/Z. PL. CUBA: Casa de cos (5m 
x 28m fondo) edifi c. en 2 viviendas. 212 m2 + patios y 
terrazas. P.B: dependencias y patio. 3 dorm. +  despacho. 
Salón 26m2, cocina buenas cualidades. Baño+aseo. Tzas, 
cuarto aguas. Con el encanto de una casa centenaria.

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

SIN VECINOS ARRIBA

www.sucasa.es

4129

127.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12363 ARGENTONA (EL CROSS): 5º y último piso exte-
rior y restaurado impecable. Vistas despejadas.Salón comedor 
28m2.Cocina 12 m2 como nueva. 3 dorm. (antes 4). Baño am-
pliado. Calefacción, suelos gres. Buenas cualidades.

T

128.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12215 ARENYS DE MUNT: Excelente oportunidad! Edi-
fi cio semi-nuevo. Vivienda 100m2 en el centro. Prácticamen-
te nuevo. Salón comedor 36m2.Gran cocina offi ce. 4 dorm. 2 
baños completos. Suelos gres. Calefacción.

T

núm. 1717 de l'1 al 7 d'abril de 2016
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L'alcalde Estanis Fors, en una imatge d'arxiu. L'Ajuntament de Vilassar  Cedida  Cedida 

 Els grups de l'oposició a l'Ajun-
tament d'Arenys de Mar –tots a 
excepció del PP– han registrat 
aquest dimecres una moció de 
censura contra l'alcalde del mu-
nicipi, Estanis Fors, de Junts per 
arenys (JxA). 

ERC, PSC, ICV, CiU i CUP s'han 
posat d'acord per fer alcaldessa la 
republicana Annabel Moreno, que 
haurà de confi gurar un govern de 
quadripartit, després que els cu-
paires hagin decidit mantenir-se 
a l'oposició. Els detalls de la con-
fi guració del nou executiu local es 
coneixeran la pròxima setmana i 
el ple d'investidura de la nova al-
caldessa s'ha fi xat per al 6 d'abril. 

Setmanes de reunions
Una de les prioritats del nou go-

vern arenyenc, segons han avan-
çat, serà l'habitatge i en aquest 
sentit està prevista la creació d'una 
regidoria específi ca per afrontar 
aquest fl anc.

Feia setmanes que es planifi ca-
va, però no ha estat fi ns a aquest 
dimarts quan s'ha presentat al 
registre municipal la moció de 
censura que acabarà amb el man-
dat d'Estanis Fors al capdavant de 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar, pri-
mer com a líder de la coalició de 

ERC, PSC, ICV, CiU i CUP faran alcaldessa la republicana 
Annabel Moreno el pròxim 6 d'abril 

Moció de censura a Arenys 
contra l'alcalde  Estanis Fors

 L'Ajuntament de Vilassar de Dalt 
ha aconseguit la dació en paga-
ment de la promoció immobiliària 
fallida de Can Manyer, el que li su-
posa retallar uns 10 milions d'eu-
ros d'un deute municipal gegantí. 

El consistori ha acordat amb 
Bankia desprendre's d'aquest deu-
te a canvi que l'entitat fi nancera 
es quedi amb els habitatges (13), 
locals comercials (4), trasters (25) i 
places d'aparcament (110) del sec-
tor. Ha quedat exclosa de l'acord 
la Nau Vella, un edifi ci catalogat 
que està previst que aculli el futur 
museu tèxtil del municipi. 

A canvi d'aquesta peça, Bankia rep 
tres solars del poble qualifi cats com 
a sòl residencial de protecció ofi cial. 
Ara el deute municipal es queda fi -
xat en 15 milions d'euros –141% del 
pressupost– i l'objectiu és arribar al 
límit legal del 110% l'any 2017.

L'Ajuntament de Vilassar de 
Dalt ha fet així un pas determi-
nant per donar sortida a la crítica 
situació econòmica de les arques 
municipals. L'operació de dació 
en pagament ha permès rebaixar 
dràsticament el deute municipal, 
que se situava, amb 25 milions 
d'euros, pròxim al 260% del pres-
supost, més del doble del permès 
per llei. |Red. 

Dació en pagament per 
una promoció fallida 

Vilassar de Dalt re-
dueix el deute muni-
cipal en 10 milions

CiU i, des del passat mes de juny, 
com a cara visible d'una candi-
datura independent que aplega-
va a exmembres de la federació 
nacionalista.

Annabel Moreno, alcaldessa
Annabel Moreno (ERC) serà la 
primera alcaldessa que tindrà el 
municipi, gràcies al suport de la 
resta de partits. PSC, que ja ha-
via governat amb Fors a l'anteri-
or mandat; ICV, i el representant 
del grup municipal de CiU, que 
ja no forma part de cap dels dos 
partits que formen la coalició a 
nivell local, li donaran suport. La 
CUP també votarà a favor de la 
investidura, tot i que es mantin-
drà a l'oposició i no vol entrar al 
futur govern..

El PP, per la seva banda, és l'únic 
partit que no forma part de l'acord, 
però la seva representant tampoc 
aplaudeix l'actual govern de JxA. 

De fet, el PP va arribar a inte-
grar-se al govern municipal, però 
els populars en van acabar sortint 
després de denunciar una sèrie 
d'irregularitats en assumptes de 
contractació. "El govern no està en 
capacitat de governar i el municipi 
perd oportunitats", assegura la fu-
tura alcaldessa Moreno.| Red-ACN
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FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

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.

80.000€
Ref. 2268: Z. MOLINOS: Al lado Parque 
Central, vistas mar y ciudad, 3 hab. (2 dobl), 
1 baño, cocina indep. y galería. Oportunidad 
zona y precio. Ideal 1a vivienda.

83.000€
Ref. 2292: Z. CERDANYOLA: Piso comple-
tamente refor., para entrar a vivir, 2 hab., 1 
baño, cocina indep. y galería. Oportunidad 
por zona y precio. Ideal 1a vivienda.

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

135.000€
Ref. 2274: ZONA ESCORXADOR: Piso alto 
con ascensor y parking incluido, 3 hab., 
2 baños, cocina indep. y galería, salón co-
medor con balcón. En avenida principal.

132.000€
Ref. 2298: Z. EL SORRALL: Piso encanta-
dor, ascensor y parking opc., 3 hab. dobl., 
1 baño, cocina indep. y galería 15m2. Muy 
luminoso y soleado, vistas despejadas.

176.000€
Ref. 2278: ZONA CIRERA: Vivienda de 
grandes dimensiones con terraza, 3 hab. 
(2 dobles), cocina indep., amplio salón con 
balcón. Anexo loft de 35m2 con terraza.

 

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

243.000€
Ref. 2233: Z. CASCO ANTIGUO: Segundo 
y último piso dúplex con ascensor y 
con terraza. 3 hab., cocina indep., salón 
con balcón, 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. 2290: Z.RDA. CERVANTES:
formado y vistas depejadas, 
cocina indep. galería, amplio salón, balcón. 
Muy buena distribución y orientación
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Josep Pons és un col·leccionista de discos antics i en conserva més de 10.000.  Daniel Ferrer 

Josep Pons
sons de la història 

 Mireia Biel

 La Història està escrita en centenars de llibres i 
documentada en desenes de pel·lícules. Però tam-
bé es pot viatjar en el temps mitjançant la música. 
Les melodies, les lletres, les cançons... transporten a 
altres èpoques i ajuden a contextualitzar una etapa. 
Josep Pons passa llargues hores a la seva particular 
biblioteca, un pou de documents, de revistes i, so-
bretot, de discos. 

En té de pedra, de vinil i d’actuals. De 78, de 33 i 
de 45 rpm. Òperes completes, sardanes, músiques 
tradicionals i reculls de cançons de cada moment. 
“Em passo hores ordenant els arxius, passant-los a 
l’ordinador, escoltant-los”, explica Pons. 

I és que fa anys que la música el va captivar. “Em 
passejava pel mercat dels Encants de Barcelona i 
m’enduia peces úniques, que ara guardo com si 
fossin tresors”, relata. Aleshores, la música era tam-
bé una “fórmula que transportava els meus pares a 
records llunyans” i que, en conseqüència, derivaven 
en tardes de narrar històries familiars. 

Des de fa anys, els micròfons de Mataró Ràdio, 
Ràdio Cabrera de Mar i Vilassar Ràdio s’han convertit 
en l’altaveu de les bandes sonores de Pons, amb tres 
programes que repassen sons històrics. 

Preparats de forma minuciosa i sempre amb un 
relat al darrere, Pons s’acompanya a les ones ma-
taronines de Ma Antònia Rancho per repassar la  
memòria del passat. 

Més de 10.000 discos numerats i milers més encara 
per classifi car. "La meva dona diu que necessito tres 
vides" per posar-ho tot en ordre, però el que és clar 
és que la col·lecció s'ha convertit ja en un veritable 
fons històric fet a mida, únic i valuós on viatjar en 
el temps sí que és possible. 

Procés minuciós 

“S'ha de ser molt curós amb els documents perquè 
són antics" assegura Pons

"Vaig adquirir el que necessitava per poder trans-
formar les cançons", recorda Pons. Discos de fa 
desenes d'anys poden sonar gràcies al procés de 
selecció i edició que fa Pons, que les prepara per 
fer-les sonar a la ràdio. "No és fàcil, s'ha de tenir 
paciència i ser molt curós amb aquests documents, 
ben conservats, però castigats pel pas del temps". 

APUNTS

Defineix-te: Nostàlgic

Un llibre: 'Las travesuras de Guillermo' de Richmal 

Crompton

Una pel·lícula: 'Lo que el viento se llevó' 

Un viatge: Hongria

Un referent: Glenn Miller 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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80.000�

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

RE
F.1

23
3

RE
F. 

22
31

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

€
158.000€

REF. 4402 CERDANYOLA 
ALTA. Planta baja en edi-
fi cio seminuevo, tiene 2 
hab. , baño completo con 
ducha, cocina de haya, 
patio de 8 con acceso a 
terraza de 15m2. a.a con 
bomba de calor. Comuni-
dad reducida.

126.000€ REF.5112 ZONA CIRERA. 
Piso exterior muy lu-
minoso de 100m2 re-
formado, 3 hab. (2 do-
bles), cocina offi ce de 
roble, baño completo, 
calefacción.

136.000€
C.E. en trámite

126.000€

REF. 3164 RDA. CERVAN-
TES. Piso totalmente 
reformado piso muy lu-
minoso, 3 hab. 2 dobles, 
cocina lacada blanca, 
baño completo con du-
cha, balcón ext. 

66.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

REF. 3172 ROCAFONDA. 
OCASIÓN. Piso económi-
co reformado, 4 hab. 2 
dobles, cocina de roble, 
galería, baño completo, 
a.a.  con bomba de calor, 
balcón exterior.

86.000€

C.E. en trámite

149.000€
C.E. en trámite

RE
F. 

22
31

patio de 8 con acceso a 
terraza de 15m2. a.a con 
bomba de calor. Comuni-
dad reducida.

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

REF. 4409 ZONA PERA-
MÀS. Piso alto con as-
censor muy luminoso, 
130m2, 4hab. 3 dobles, 
2 baños completos, 
cocina offi cce y galería 
anexa, 2 balcones exte-
riores, calefacción.

GRAN OPORTUNIDAD. PISO TOTALMENTE REFORMADO Y EXTE-
RIOR. Pk incluido, muy bien distribuido, 3 hab., 2 baños 1 
en suite, cocina de diseño moderno. Muy cerca del centro 
y de la playa.

C.E. en trámite
178.900€REF. 2428 - EIXAMPLE-JUZGADOS

REF. 6186 CAMÍ SERRA. Ex-
celente casa 230m2 con 
pk para 3 coches, jardín de 
30m2 y 2 terrazas, 4 hab.3 
dobles, 2 baños comple-
tos, cocina offi ce, cuarto 
lavadero, calefacción, per-
sianas eléctricas. OPORTU-
N I D A D ZONA 
Y PRE- CIO.

280.000€

sianas eléctricas. OPORTU-
N I D A D ZONA 
Y PRE- CIO.

T. 937 965 148

280.000€
C.E. en trámite

192.000€
C.E. en trámite

REF. 2429 ZONA PZA. CA-
TALUNYA. OCASIÓN. Piso 
totalmente reformado de 
grandes dimensiones, 4 
hab. 3 dobles,  2 baños 
completos,, cocina offi ce 
con galería anexa, tras-
tero, 2 balcones (ext./
int.),a.a. y calefacción.
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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

T1.50753 - Mataró. Centre. Excel.lent pis en 
exclusiva per als nostres clients tot reformat 
amb molt bona ubicació , 90m², 4 habit., 1 bany 
complet, cuina offi ce de 10m², saló menjador 
amb llar de foc, 2 balcons, AA/CC, tancaments 
d’alumini, terrassa comunitària amb traster, 
opció pàrking amb lloguer. Pis molt lluminós tot 
exterior !! !!                                                      180.000€

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

Pis de 65m², de 2 hab., Bany com-
plert, cuina offi ce totalment equi-
pada, balco, tancaments d’alumini, 
ascensor, terrassa de 30m² ¡¡Vistes 
a mar!!                           152.260€

T1.50194 - MATARÓ. CIRERA

Magnífi c pis de 75m², amb 2 habita-
cions, 1 bany complet, cuina indepen-
dent amb sortida a galeria, saló menja-
dor ampli i lluminós, balcó, aa/cc, terres 
de parquet, fi nestres d’alumini, ascen-
sor, pàrquing i traster inclòs. Excel·lents 
vistes a mar!!                          248.700€

T1.50821 - MATARÓ. HAVANA

Excelente casa adosada 250m², 3 habit.
Dobles (1 suite) + estudio de 50m², 2 
baños completos,  1 aseo, cocina offi ce 
de 16m², gran salón comedor, chimenea 
de 30m², calefacción, parking de 50m², 
bodega 20m², un expectacular jardin de 
190m² con piscina!!!              367.500€                                                  

T4.20008 - SANT VICENÇ DE MONTALT

Magnífi c dúplex de 80m², planta pri-
mera: saló menjador amb cuina inte-
grada, 1 habitació doble amb balcó + 
1 bany complet, segona planta: zona 
diafana composta de habitació doble 
(suite) amb armari fet a mida i amb 
sortida a terrassa de 35m² ¡¡Pis nolt 
lluminós!!!!                               197.300€

T1.50828 - MATARÓ. EIXAMPLE.

Pis amb molt d’encant tot en un 
ambient de 50m², 1 bany complet, 
cuina americana, terres de parquet, 
tancaments d’alumini, pis totalment 
reformat!!!                           134.000€

T1.50289 - MATARÓ. CENTRE

Espectacular casa cantonera 270m², 
disposa de 5 habitacions, amb 2 banys 
complets + 1 servei, cuina offi ce, saló 
menjador amb llar de foc, balcó, te-
rrassa, aa/cc, tancaments d’alumini, 
pàrquing, traster, jardi de 330 m² amb 
piscina comunitaria. Amb vistes a mar 
i montanya !!                          315.000€

T2.50169 - MATARÓ. CAN BRUGUERA
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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

Piso semi reformado de 85 m² 
de 3 habitaciones (2 dobles), 
2 baños, cocina independ., 
aa/cc, parquet, cierres alumi-
nio, galeria, ascensor y bal-
con 15m². Tiene parking en la 
misma fi nca!!       775€/Mes

T1.10320 - MATARÓ-VIA EUROPA

Ático dùplex de 40 m² dis-
pone de 1 habitación, baño, 
aseo, la cocina americána, 
aa/cc, cierres exteriores de 
aluminio, con ascensor y  
terraza!!!            500€/Mes

T102070 - MATARÓ-L’HAVANA

Loft de 40 m² dispone de 
cocina americana, aa/cc, los 
cierres exteriores de aluminio, 
ascensor, balcón y parking 
opcional!!! Piso semi nuevo!!
                                   450€/Mes

T1.10306 - MATARÓ-CENTRE

Piso 100m², 4 habit.,2 Baños 
compl., Cocina offi ce equipa-
da electrodomés., luminoso 
salón comedor, galería, cale-
facción, cierres aluminio, as-
censor, parking, amueblado. 
Entrar a vivir!!       975€/Mes

T1.06772 - MATARÓ-PARC CENTRAL

Cases i pisos de lloguer
T1.10307 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² dispone de 
baño, cocina americana, calefacción eléctrica, suelos 
gres, cierres de aluminio,ascensor y parking opcio-
nal!!! Muy soleado!!!!                                      375€/Mes

T1.03284 Mataró. Havana. Loft de 40m² de un solo 
ambiente, en un mismo espacio se combina comedor 
y dormitorio, aa /cc, los suelos de parquet, balcón, 
carpintería de aluminio, ascensor, amueblado muy 
acogedor para entrar a vivir !!!                       400€/Mes

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 bal-
cón!!! Muy bien conservado!!!                       475€/Mes 

T1.10317 Mataró. Centre. Piso de 45m², 1 habitación, 
baño, cocina offi ce, aa/cc, parquet, cierres de aluminio, 
ascensor y terraza! Muy soleado!!!                   500€/Mes 

T1.10020 Mataró. Centre. Dúplex tipo loft amueblado 
de 45 m² dispone de 1 habitación, un baño, cocina 
american, aa/cc, los suelos de gres y cierres de alumi-
nio. Parking incluido en el precio!!                     510€/Mes

T1.09408 Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 85m² 
dispone de 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina 
offi ce, balcón y tiene terraza de 15 m². Muy cerca de 
la playa y la estación!!!                                  550€/Mes

T1.06199 Dosrius. Piso obra semi-nueva, 75m²., 2 Hab., 
Baño y 2 terrazas - parking y trastero incl!!          575/Mes

T1.10103 Mataró. Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico 
piso de 100m², 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina 
offi ce, aa/cc, cierres de madera, galeria, 2 terrazas 15m² i 
parking opc. Todo amueblado. Muy soleado!! Posibilidad 
de alquilar por temporada!!!                                650€/Mes

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja de 65m² de 
superfi cie, con 3 habitaciones, 2 baños, cocina offi ce, 
parquet y cierres de aluminio. Vivienda de techos altos y 
patio de 20m². Soleada !!                                   675€/Mes

T1.10313 Mataró. Centre. Piso de 80 m², encanto y te-
chos altos, 3 habitaciones, baño, cocina independiente, 
cierres de madera, galeria y balcón grande. Muy luminoso 
y de estilo antiguo!!! Reformado!!!                    650€/Mes

T1.10315 Mataró. Centre. Piso de 70m² dispone de 3 ha-
bitaciones, tiene el baño y la cocina reformados, cierres 
de aluminio, balcón, con galeria y ascensor. Es un piso 
muy luminoso!!!                                                            680€/Mes

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

T1.10319 Mataró. Centre. Piso de 100m² de superfi cie, 
tiene 3 habitaciones, el baño y la cocina reformados, 
tiene bomba de calor, los suelos antiguos y terraza de 
50m². Buena situacion!!                                      800€/Mes

T1.10264 Sant Vicenç de Montalt. Magnífi co piso 120 
m², 3 habit.,, 2 lavabos completos, 1 aseo, cocina offi ce 
equipada, calefacción, parquet y 2 terrazas. Jardin, 
piscina y 2 parking incl! Semi reformado!!   900€/Mes

T1.10255 Sant Vicenç de Montalt. Excelente planta 
baja de 150m², tiene 4 habitaciones, 3 baños, cocina 
offi ce totalmente equipada, salón comedor amplio y lu-
minoso con salida a preciosa terraza, aa / cc, ventanas 
de aluminio, parking para 2 coches. Magnífi ca zona 
comunitaria con piscina !!!                           1.200€/Mes

T2.02742 Sant Vicenç de Montalt. Casa adosada 
de 200 m² con solar de 400 m² consta de 4 habit. + 
estudio, 3 baños completos, cocina offi ce, calefacción, 
chimenea, balcón, terraza, jardin y parking privado!!!! 
Preciosas vistas a la montaña!!!!                 1.255€/Mes

T2.50127 Mataró. La Fornenca. Torre a 4 vientos total. 
reformada, 200m², 5 habit., 3 baños, cocina offi ce, ga-
leria, salón comedor con chimenea, balcòn, 3 terrazas, 
calefacción, garage y trastero, tota exterior, ¡¡Jardin, 
250m² con piscina privada!!!                        1.800€/Mes

En traspaso, restaurante 
en pleno funcionamiento. 
Està totalmente equipado. 
Diseño muy actual!!!

        PRECIO A CONSULTAR

T3.02846 - MATARÓ - CENTRE

TR
ASPASO EN 
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Judicials

MATARÓ -  Centre R 16540

A 1 minut estació i platja. Pis a estrenar, 
3 habs, gran saló molt lluminós i alegre. 
180.000 €

MATARÓ - Llàntia R 16022

Gran pis amb vistes panoràm. 4 habs, 
cuina independent i lluminós saló. 
79.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 16521

Pis de 3 habitacions, cuina indepen-
dent, balcó i galeria, alegre i lluminós.
66.050 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Pl. Cuba R 40880

Casa 260m2, 5 habs, 3 banys, pati i te-
rrassa. Estil bohemi amb molt d’encant. 
300.000 €

MATARÓ - Cirera R 15714

1er pis de 4 habit., saló menjador al 
carrer, cuina independent, pati de 16m2. 
89.900 €

MATARÓ - Cirera R 14623

Pis 80m2 + tssa 70m2, 3 habs, menjador 
de 16m2, cuina de 8m2 i 3 banys. 

165.000 €

MATARÓ -Centre R 16380

Pis complet. reformat de 3 habs, saló, 
balcó, a/a i calefacció. Oportunitat!

136.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16458

 Espectacular àtic 2 habs, 2 tsses, vistes 
panoràmiq, parking i z. comunitària.
245.000 €

 

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Via Europa

Espectacular p.baixa amb jardí i piscina 
privada, 3 habitacions, parking i traster.

R 16617

299.000 €

MATARÓ - La Cornisa R 40704

Excel·lent casa amb vistes, 5 habs, saló, 
terrassa. Parcel·la 1000m2 amb piscina. 
299.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 40721

Esplèndida casa amb gran pati enjardinat  
i parking 2 cotxes, 4 habs + estudi. 
299.000 €

MATARÓ - Eixample R 16202

Pis de 3 habit. refor. i amb pàrquing  
a la mateixa finca. Ascensor. 
178.900 €
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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

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

IC
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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