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A PEL DOBLET!
El CNM La Sirena busca a casa el títol europeu després

de fer història guanyant la Copa de la Reina

Marpe
aluminis ®MarpeMarpe
aluminis

Marpe
aluminis

MarpeMarpe
Creant ambients des de 1992

LA QUALITAT AL 

MILLOR PREU!Finançament a 18 mesos sense interessos!
Vingui a visitar la nostra nova exposició!

T· 93 757 72 73 · C/Del Carme, 103 - Mataró
 www.aluminismarpe.com · info@aluminismarpe.com 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

72.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12372 JTO. PINTOR ESTRANY: En 
pequeña comunidad. 4 vecinos. Buen piso de 
distribución cuadrada y reformado en su to-
talidad. De imagen actual.3 dormitorios (2d).
Salón comedor indep. Balcón. Cocina buenas 
medidas. Baño con ducha. Precio excepcional. 

290.000€

ÁTICO + 2 TERRAZAS
Ref. 12473 PARC CENTRAL: Ático con 2 te-
rrazas, una sup. 70m2 + otra a nivel del salón 
18m2. Impecable. El estado de la vivienda per-
fecto!. Superfi cie 85m2, 3 habitaciones. Salón 
comedor soleado, vistas a la zona comunitaria 
ajardinada. Suelos parquet. Parking incluido.

VENUT!

Ref. 12333
RONDA CERVANTES

T 56.000€

120.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12470 CERDANYOLA NORTE:  Piso alto 
con ascensor totalmente exterior en esquina 
Luminosidad y buen estado. Distribución cua-
drada, 80m2. 3 dor. Salón comedor  cuadrado. 
Cocina actualiz. Baño reformado. Cuarto de 
baño reformado. Es una buena compra.

209.000€

SEMI NUEVO CON PK+TRASTERO
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!

(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

72.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12372 JTO. PINTOR ESTRANY: En 
pequeña comunidad. 4 vecinos. Buen piso de 
distribución cuadrada y reformado en su to-
talidad. De imagen actual.3 dormitorios (2d).
Salón comedor indep. Balcón. Cocina buenas 
medidas. Baño con ducha. Precio excepcional. 

T

156.900€

CON TERRAZA DE 90M2
Ref. 11277 CIRERA: Piso tan solo dos vecinos, 
edifi cación de tan  sólo 10 años. Vivienda de 
88m 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

220.000€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12475 CAMÍ DE LA SERRA: En bonita 
edifi cación 4 vientos, zonas ajardinadas. Mag-
nífi ca vivienda 110m2 exterior y bien emplaza-
do. Vistas despejadas. 4 dorm. (3 dobles). Gran 
salón comedor. Cocina offi ce amplias medidas. 
Balcón/terraza. Parking incluido.

T

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA CUBA: Disfrute de las co-
modidades de una casa en pleno centro. Total-
mente actual con mucho encanto. P.B. + 1 altura 
+ buhardilla 55m2. Amplitud estancias. 4 dorm. 
Salón + offi ce acristalado. Cocina  equipada. 2 
baños. Situación privilegiada.  

T

96.000€

EN PEQUEÑA COMUNIDAD
Ref. 12287 MOLINOS. JUNTO JARDINES 
LLUIS MILLET:  Buen piso tanto por su es-
tado como por sus características. Altura me-
dia y una superf. de 80m2. Reformado. Salón 
comedor cuadrado. Cocina equipada. 3 dorm. 
Baño. Excelente relación precio/situación.

T

178.900€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12373 CENTRE/Z. JUZGADOS: Buen 
piso  de 86m2, en edifi cio pocos años . Des-
taca su estado de reforma y buena distribu-
ción.3 dormitorios. Sala de estar . Balcón/
terracita. Cocina recién reformada. Baño + 
aseo con ducha. Parking incluido.

T

260.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12176 URB. LA CORNISA: Excelente 
oportunidad de mercado. Bonita  unifamiliar a 
tres vientos en parcela 400m2.Entorno privile-
giado a un paso de Mataró. Dispone  5 dormi-
torios, Salón comedor de grandes medidas con 
chimenea. Excepcional cocina offi ce.2 baños 
+Aseo. Terracita /Solarium. Garaje. Jardín.

T

103.000€

PISO + PATIO 35M2
Ref. 12458 MOLINOS: ¡Atención a esta ofer-
ta! 1er piso 88m2, patio de 35m2 pequeña 
comunidad sólo 3 vecinos. Buena ubicación 
dentro de la zona. Tranquilo pero céntrico. 
Salón  20 m2. Balcón.Cocina amplias medi-
das. 3 dor. (2d). Buenas cualidades.  

T

290.000€

ÁTICO + 2 TERRAZAS
Ref. 12473 PARC CENTRAL: Ático con 2 te-
rrazas, una sup. 70m2 + otra a nivel del salón 
18m2. Impecable. El estado de la vivienda per-
fecto!. Superfi cie 85m2, 3 habitaciones. Salón 
comedor soleado, vistas a la zona comunitaria 
ajardinada. Suelos parquet. Parking incluido.

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€

120.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12470 CERDANYOLA NORTE:  Piso alto 
con ascensor totalmente exterior en esquina 
Luminosidad y buen estado. Distribución cua-
drada, 80m2. 3 dor. Salón comedor  cuadrado. 
Cocina actualiz. Baño reformado. Cuarto de 
baño reformado. Es una buena compra.

T

209.000€

SEMI NUEVO CON PK+TRASTERO
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
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C/ Capcir, 90
Urbanització Can Quirze

08304 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 790 15 36 / Fax 93 790 34 92

www.residenciaelmirador.es

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

CAN BOADA
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

C/ Pirineus, 9-13
08303 Mataró

Tel. 93 741 11 39
www.fundaciovellaterra.org

Benvingut a casa teva
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 ciutat
El 2017 començaran les obres 
del nou accés de la C-60

 ciutat
Creen una comissió especial de 
bon govern, ètica i transparència

 reportatge
Tot preparat per a la primera Nit 
de les Lletres Maresmenques

 esport
Clàudia Luna, millor esportista 
de l'any a Mataró

 cultura
La Generalitat otorga la Creu de 
Sant Jordi a la Sala Cabanyes

 perfil
Esteve Guardiola, 
relats per descobrir

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1719

del 15 al 21 d'abril de 2016
Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
Fax: 93 755 41 06
www.totmataro.cat
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat
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Comunicació: Redacció

 El Tot Mataró i Maresme és líder en 

audiència física, setmana rere setmana 

i també és líder a internet. Les dades 

de març de l'OJD, l'organisme de re-

ferència que mesura audiències i vi-

sites marquen un nou rècord històric 

del grup El Tot Mataró que arriba als 

76.976 navegants únics, les 104.270 

visites i fi ns a 169.989 pàgines vistes.

Aquestes dades representen una 

variació a l'alça del 17,44 per cent i 

situen aquest mitjà com un dels locals 

amb més lectors de Catalunya.

El lideratge a internet del Tot Mataró 

i Maresme se suma a les darreres dades 

del Baròmetre que situava en 63.000 els 

lectors setmanals de la revista física.

Nou rècord a internet del Tot

L’ENQUESTA

Què s'ha de fer amb el 
peatge de la C-32?

52,6% Que desaparegui.
45,6% Que desaparegui  
 pels maresmencs.
1,8% Ampliar la concessió.

CNM LA SIRENA

LA PREGUNTA

Amb quina freqüència 
compres llibres?

ROBATORI A ÀVIES

La febre gegantera de Mataró es va posar de manifest en la troba-
da de gegants d'escoles de Catalunya que va amfi trionar l'Anxaneta.

APLAUDIT:  No mereixen un aplau-
diment, mereixen una ovació histò-
rica. Després de la Copa, volen la 
LEN en la Final4 del Sorrall.

CASTIGAT: Totes les sostraccions  
són lamentables. Robar joies abra-
çant dones d'avançada edat és, a 
més, doblement cruel.

VOTA L'ENQUESTA A:

Correcció a l'anterior edició

En el reportatge del Tot Mataró 1718 s'incloïa una redacció sobre els familiars dels 

usuaris de les residències que induïa a un error d'interpretació. El Tot Mataró i 

Maresme vol aclarir que la participació activa de les famílies conjuntament amb 

les residències  vetllen cada dia per un millor tracte, sensibilitat i respecte per 

tots els usuaris d'aquests centres.

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1719.indd   1 13/4/16   19:09



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

www.compremor.com

Més de 40 anys oferint un servei discret i de confiança
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JOIES · MONEDES · RELLOTGES
PLATA · DIAMANTS · LINGOTS

MARQUES EXCLUSIVES

valoracions privades

Comprem marques exclusives 
i també gamma mitja. 

Pagaments a l'alça i al moment. 
Som experts en la indústria rellotgera.

TAXEM TENINT 
EN COMPTE LA JOIA

valoració global

Amb refineria pròpia i sense intermediaris podem 
garantir el millor valor del mercat.

Peces antigues, noves o trencades. Demani preu 
per la seva joia sense compromís.

LA MILLOR TAXACIÓ

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

valoracions a l’alça

Taxació a càrrec de gemmòlegs 
professionals, comprem diamants de 

totes les talles, formes i pureses.
També som especialistes en diamants 

de més de 4 quirats.

LA MILLOR TAXACIÓ
transparència – garantia – seguretat

DE REGAL 
30€*
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PUNYS MATARONINS
Una vintena de persones aguanten en precari 
l’esport de la boxa a Mataró 
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Baron: “El Corte Inglés vindrà”
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 Foto antiga Les portades

  El centre de Mataró és una zona 
que ha patit molts canvis en els 
darrers anys. La fotografi a mos-
tra una irreconeixible Riera, amb 
l'Ajuntament al capdamunt i tot 
el tram baix de la Riera amb esta-
bliments a banda i banda, com la 
impremta que es veu a l'esquerra. 

Es tracta d'una foto feta segura-
ment a principis del segle XX i que 
va formar part d'unes postals de 
la ciutat de Mataró de l'any 1975.  

Una Riera d'aire diferent

Peatonalització
En aquesta foto s'hi veuen les àm-
plies voreres amb arbres que carac-
teritzaven la Riera i que deixaven 
al mig un ampli carrer. El 1997 va 
iniciar-se el procés de peatonalit-
zació del Casc Antic i, per tant, de 
la part baixa de la Riera que va des 
de la Rambla i fi ns l'Ajuntament.

No va ser fi ns el 2004 que la se-
gona part de la Riera es va tancar 
a la circulació de vehicles. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Arxiu

Foto antiga 1719.indd   1 13/4/16   13:34



www.corp.cat/arenysdemar

* PVP impostos 
no inclosos

Com vols viure demà?

Ho has imaginat més d’una vegada. Un futur 
que es dibuixa on sempre has volgut, en un lloc 
que t’ofereix molt més del que mai has arribat a 
imaginar. 
A La Riera d’Arenys de Mar començaràs a viure un 
present ple de sensacions, envoltat de l’ambient 
únic del seu eix comercial però sense renunciar a 
l’essència del nostre mar. Descobreix els nostres 
pisos de 2, 3 i 4 dormitoris, amb terrassa, piscina, 
espais amplis i lluminosos i acabats exclusius 
totalment a la teva mida i al teu gust. Perquè tu 
ets únic i la teva llar també ho hauria de ser.

Pisos des de 149.000¤*

OBRA NOVA C/ RieRA Del PARe fitA, 105

Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat

DIVENDRES 15 D’ABRIL DE 2016 A LES 10h  
A l’ OfiCiNA De VeNDes De lA mAteixA OBRA

iNiCi De COmeRCiAlitZACiÓ 

A QUÈ ESPERES?



Daniel Ferrer 

Primers pressupostos en quatre anys
El vot a favor del PP i les abstencions d'ERC i Volem possibiliten l'aprovació d'uns 
comptes marcats pel deute i amb poc marge per a la inversió

Política: Redacció 

 Llum verda als pressupostos 
municipals. Al tancament d'aques-
ta edició se celebrava al Saló de 
Sessions de l'Ajuntament el Ple 
Extraordinari d'aprovació dels 

comptes municipals per a aquest 
2016. El govern sociovergent de 
Mataró els havia de poder aprovar 
gràcies al vot favorable del Partit 
Popular i l'abstenció d'Esquerra 
Republicana i Volem. 

Els comptes s'aproven per 

àmplia majoria, però els dos vots 
a favor del PP i les abstencions 
d'ERC i Volem són sufi cients per 
tirar endavant els primers núme-
ros del govern de David Bote. Uns 
números que, a més a més, seran 
els primers a aprovar-se en quatre 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1719.indd   2 13/4/16   15:34



 
Tal com havia requerit el Partit Popular, dimarts es va signar el 
pacte dels pressupostos i el PAM entre aquest grup municipal, 
format per dos jugadors, i els dos que conformen la majoria go-
vernamental, PSC i CiU. L'objectiu era l’aprovació del Pressupost 
i del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016.  L’acord el van 
signar, a més de l’alcalde, David Bote; el regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez; la portaveu del grup municipal del PSC, Núria 
Moreno; la portaveu del grup municipal de CiU, Isabel Martínez; i 
el portaveu del grup municipal del PP, José Manuel López i l'acte 
de signatura es va fer al Centre Cívic de Cerdanyola, ja que el 
programa 'L'Alcalde als barris' recalava aquesta setmana  en 
aquesta zona de Mataró. En l'acte de signatura Bote va reiterar 
l’oferiment a la resta de grups municipals de sumar-se a l'acord 
en el marc de col·laboració de diàleg i col·laboració encetat des 
d'abans de l'aprovació inicial dels documents.

El PP, per escrit

Cedida 

anys, després que el 2013 es pror-
roguessin, el 2014 s'aprovessin per 
Junta de Govern Local i el 2015 
tornessin a prorrogar-se.

Abstenció d'ERC
Els republicans van decidir, fi nal-
ment, abstenir-se en la votació 
sobre els pressupostos i facilitar 
així l’aprovació dels pressupostos, 
“perquè malgrat que no estem 
d’acord en tot, no volem tenir una 
actitud de bloqueig”. Segons un 
comunicat, ERC valora que s'ha-
gin incorporat “un alt percentatge 
de les al·legacions” i que s’incor-
porin propostes com un Pla de 
Convivència o plans estratègics 
de ciutat.

Ara bé, els de Francesc Teixidó 
deixen la porta oberta perquè co-
mencin les negociacions pels pres-
supostos del 2017, que tot indica 
que podrien començar d'aquí a 
ben poques setmanes.

També Volem feia pública la seva 
"abstenció molt crítica" amb la 
que explicaven que estaven satis-
fets de les negociacions. Tot i això 
Montse Morón apunta que "no es 
donen prou ajudes a les famílies".

La negociació pels 
comptes del 2017 podria 
començar ben aviat

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

Ciutat núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
www.totmataro.cat/ciutat
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Les obres del nou accés de la C-60, el 2017
Serà l'inici de la transformació del sector del Sorrall, que ajudarà a solucionar la man-
ca d'aparcament al barri de Cerdanyola

Urbanisme: Redacció - ACN

  PUMSA està tramitant els pro-
jectes per a la primera fase de 
desenvolupament del sector del 
Sorrall, que inclou un nou accés 

al barri de Cerdanyola des de la 
C-60. Les obres podrien començar 
a principis de 2017 i es calcula que 
el nou nus absorbirà una tercera 
part dels vehicles que actualment 
surten per la C-32. També està 

prevista l'ordenació de l'entorn, 
que podrà allotjar serveis, em-
preses i zones verdes. La primera 
intervenció de l'Ajuntament de 
Mataró en el nou planejament 
del sector del Sorrall, al barri de 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1719.indd   2 13/4/16   9:18



Un dels elements que tampoc passa desapercebut és la "gene-
rosa" reserva d'aparcament prevista, tenint en compte les greus 
mancances de places d'aparcament al barri. Tot el perímetre del 
sector tindrà places en bateria, i també hi ha previstes places als 
carrers interiors que es construiran. El problema d'aparcament a 
Cerdanyola va convertir-se en polèmic després que uns correus 
electrònics destapats per l'ACN demostressin que la Policia Local 
era permissiva amb l'ús de la grua en aquest barri. La regidora 
de Via Pública, Núria Moreno, diu que el desenvolupament del 
Sorall, juntament amb el Pla de Mobilitat que s'està elaborant, 
"ajudarà a solucionar el conflicte".

Més aparcament

Cerdanyola, aprofitarà les obres 
que fa actualment la Generalitat 
per millorar els accessos de l'au-
topista C-32. Un dels nous ramals 
connecta la C-32 amb la C-60 i és 
en aquest punt on el consistori 
pretén construir un altre trencant 
per millorar l'accés a Cerdanyola.

Nova connexió
La C-60 connectarà amb l'antiga 
carretera d'Argentona per millo-
rar la connexió del barri amb les 
principals autopistes: la C-32 per 
anar cap a Barcelona i Girona, i la 
C-60 en direcció al Vallès. "Els ciu-
tadans que entraven per la sortida 
Mataró Oest de la C-32 i havien de 
travessar la ciutat tindran ara un 
accés directe", aplaudeix la regi-
dora d'Urbanisme, Núria Calpe.
Les obres que fa la Generalitat es 
preveu que estiguin enllestides 
passat l'estiu i des de l'empresa 
municipal d'urbanisme de Mataró 
ja es treballa en els projectes del 
nou nus de la C-60 perquè les obres 
puguin començar a principis de 
l'any 2017. 

Per a més endavant està previst 
el desenvolupament urbanístic del 
sector per incorporar-lo a la trama 
urbana del barri amb empreses i 
comerços.
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Mataró millora els seus números el 2015 
Tot i el deute de PUMSA, l’Ajuntament no arriba al límit d’endeutament 
i se situa al 97,86 per cent

Ajuntament: Redacció

 L’Ajuntament ha fet pública 
aquesta setmana la liquiditat del 
2015 en la que en destaquen els 
bons números amb què s’ha tancat 
l’any. El resultat pressupostari del 
2015 -la diferència entre ingressos i 
despeses- s’ha situat en 10,21 mili-
ons d’euros, mentre que el de 2014 
superava lleugerament els 3,40 mi-
lions d’euros. De totes maneres el 
grup Ajuntament segueix amb un 
deute molt elevat, exactament de 
326,52 milions d’euros. Un deute 
que principalment s’atribueix a 
PUMSA perquè consta com a part 
integrant de l’administració públi-
ca i no com a empresa municipal, 
fet que l’Ajuntament reclama al 
Ministeri d’Economia i Hisenda 
per tal de no sumar aquest en-
deutament al grup Ajuntament.

El límit d’endeutament esta-
blert per llei permet endeutar els 
municipis fi ns a un 110 per cent, 
en aquests moments però l’Ajun-
tament de Mataró ho està en un 
77 per cent, tot i que s’espera que 
s’arribi al 31 de desembre de 2016 
a un 97,86 per cent amb la suma 
del deute de PUMSA de més de 
40 milions d’euros. Tot i això, se 

seguiria per sota del límit establert.
L’alcalde David Bote, va mos-

trar-se satisfet per “seguir garantint 
la solvència de l’Ajuntament” i és 
que l’estalvi net s’ha situat el 2015 
en 6,8 milions d’euros mentre que 
el 2014 era de 3,6 milions, cosa que 
fa pensar que es pugui revertir 
en inversió total. El romanent de 
tresoreria també s’ha disparat i ha 

passat de 27.811 euros a 135.214. 
Un indicatiu que es manté positiu 
per tercer any consecutiu.

Els números “no menteixen”
Per què els números aquest any 
són millors? Bote responia: “Hem 
anat paint i absorbint tots els dè-
fi cits que teníem de mica en mica, 
no hi ha hagut canvis espectacu-
lars, hi ha hagut un seguiment de 
la crisi econòmica com a tot el 
país”. Bote va estar acompanyat 
del director de Serveis Financers, 
Pep Canal que va assegurar que. 

“Els números no menteixen, dins 
de totes les limitacions, els núme-
ros són molt millors que l’any pas-
sat i en els anys anteriors.

Més recaptació
Algunes de les xifres que han aug-
mentat i que expliquen la crescuda 
dels ingressos de l’Ajuntament és 
la recaptació d’impostos. L’IBI, per 
exemple, ha augmentat en 1,64 
milions d’euros mentre que les 
plusvàlues ho han fet en 1,05 mi-
lions d'euros. 

L’IAE ho ha fet en menys mesu-
ra però també positivament, 0,18 
milions mentre que l’import de 
vehicles no ha augmentat el que 
estava previst. Hi ha altres taxes 
que es mantenen entre les xifres 
pressupostades com és el cas de 
la brossa comercial, l’ocupació del 
sòl i el subsòl, la grua o els preus 
públics d’escola bressol.

Entre aquestes taxes però en 
destaquen dues dades la de la bros-
sa domiciliària, que aconsegueix 
recaptar pràcticament 22.000 eu-
ros més, i, sobretot, la de multes 
i sancions que dels 4,01 milions 
de previsió passa als 5,06 milions 
a fi nals de 2015. La diferència és 
de 770.600 euros.

6,8

L'estalvi net de 
l'Ajuntament el 2015 és 
de 6,8 milions d'euros
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Motor Total,
una cita imprescindible!

Del 21 al 24 d’abril l’Espai Firal del Nou Parc Central 
novament acollirà entre 250 i 300 vehicles i motos 
exposats a la venda, en la vuitena edició de la fi ra 
dedicada al vehicle d’ocasió, km.0 i nou en condi-
cions excepcionals. En més de 3.000 m2, queda-
ran representades quasi una vintena de marques 
punteres del sector de l'automòbil consolidant així 
Mataró com a capital automobilística. Una exposi-
ció amb el principal objectiu de potenciar el sector 
i on els concessionaris exposaran vehicles i motos 
d’ocasió, km.0 i nous en condicions excepcionals i 
amb les màximes garanties de qualitat.

Els horaris de la fira del

motor

Aquest gran aparador obrirà les seves 
portes el dijous 21 a les 16.00h. fi ns a 
les 20.30h. El divendres 22, dissabte 

23 i diumenge 24 la fi ra restarà oberta al públic 
en horari ininterromput de 10.30 h. a 20.30 h.

Un sector en creixement

L’any 2015 i el que portem de 2016 queda palès que 
el sector de l’automoció manté un creixement lent 
però constant mes rere mes, gràcies a les ajudes 
del govern per a l’adquisició de vehicles nous i a 
l’obertura novament de l’aixeta del crèdit. L’augment 
en la venda de vehicles d’ocasió que va iniciar-se 
com a conseqüència de la davallada en les vendes 
de vehicles nous a causa de la crisi, també segueix 
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La fira 
arriba a la 
seva 
vuitena 
edició del 
21 al 24 
d'abril

mantenint un ritme constant de 
creixement. Tot i això el sector 
està esperançat en què aques-
ta tendència vagi a més el que 
queda d’any i l’any vinent. I a fi  i 
efectes d’incentivar la compra, els 
expositors participants juntament 
amb l’organització de MotorTotal, 
sortejaran entre tots aquells que 
adquireixin el seu vehicle durant 
els dies de la fi ra, 3 xecs-regal 
de 400€ a descomptar del preu 
del cotxe.  

El diumenge 24 a les 12h se celebra-
rà la 3a Concentració MotorTotal 
de cotxes i motos clàssiques genti-
lesa de MARESME CLÀSSICS. Una 
exposició d’autèntiques relíquies 
que van des dels anys 40 fi ns als 
70. Abans d’arribar-hi, faran una 
petita rua per alguns dels carrers 
de Mataró.

Per a tots els públics

A més, durant els dies de la fi ra, 
els més “petits de la casa” amb 
tota la família podran passar-s’ho 
d’allò més bé en el mini-golf que 
hi haurà instal·lat.  

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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GOMMA MOTORS

C/ Jaume Ibran 18 · Mataró · 93 755 32 08
www.gommamotors.com 

HORARI: 9h a 13:30h i de 15:30h a 19h

AL CENTRE DE MATARÓ 
DONEM SERVEI DE:

Revisió periòdica 
del vehicle

Circular amb un vehicle en bon estat millora la segu-
retat vial i evita el risc de patir accidents, per això és 
important fer-ne un correcte manteniment. 

• Llums: s’ha de comprovar que funcionin els di-
ferents llums del vehicle, sobretot els fars davanters. 
És convenient que estiguin lleugerament inclinats 
cap a baix per evitar enlluernar altres conductors.

• Rodes: els pneumàtics han de tenir la pressió 
que indica el manual, aquesta s’ha de comprovar en 
fred. També és important comprovar la fondària del 
dibuix i buscar possibles escletxes. És recomanable 
canviar els pneumàtics cada 15.000 km.

• Frens: s’ha de comprovar una vegada al mes que 
el nivell del líquid de frens romangui sempre igual, 
si baixa caldrà afegir-hi més, sense sobrepassar la 
línia que marca el fabricant.

Ja fas la
imprescindible 
revisió que cal 
fer als nostres 
vehicles?

• Eixugaparabrises: comproveu que el recipient 
estigui ple i que no hi hagi obstruccions en els orifi -
cis de sortida. Si les gomes eixugaparabrises estan 
deteriorades, canvieu-les.

• Oli: convé revisar el nivell de l’oli una vegada al 
mes, i canviar-lo cada 5.000 km. A més s’ha de re-
emplaçar el fi ltre en cada canvi. 

• Bateria: l’exterior de la bateria ha d’estar net 
i sec, si apareix una capa blanca en els terminals, 
netegeu-los amb un raspall i aigua amb bicarbonat 
sòdic i unteu-los amb greix antiàcid. Si és una bate-
ria que necessita manteniment, comproveu el nivell 
d’aigua destil·lada i ompliu el que falti. 

• Líquid de la transmissió: una vegada al mes 
reviseu aquest líquid, que cal canviar cada 60.000 
quilòmetres segons la normativa.

• Anticongelant: s’ha de comprovar el nivell d’an-
ticongelant. És recomanable que una vegada l’any 
en un taller professional us buidin el sistema de re-
frigeració i reemplacin l’anticongelant 
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SintecMotor,  
taller de la  
màxima 
confiança

El 1997 es crea IntecMotor, un petit 
taller de reparació de vehicles amb 
un compromís ferm, per donar el 
millor servei tècnic integral acom-
panyat de qualitat humana junta-
ment amb una constant formació 
i avalat per la millor tecnologia.

Set anys després, el 2004, es 
crea SintecMotor, ajudada per 
unes instal·lacions millorades per 
adaptar-se a les necessitats del 
moment i així si cal optimitzar el 
servei als seus clients.

Les constants ganes de millorar i 
buscar el millor per als nostres cli-
ents, ens porta a contactar amb la 
prestigiosa empresa GuidoSimplex. 
En aquest moment s'uneixen l'ex-
periència, els coneixements i l'alta 
tecnologia per crear SintecAdapta, 
on ens dediquem exclusivament a 
l'adaptació en vehicles per millo-
rar la conducció i transport per a 
persones amb mobilitat reduïda, 
garantint el dia d'avui i en un futur, 
el millor servei i la millor qualitat   

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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Les vendes de  
turismes creixen un 7,5 
per cent durant el primer 
trimestre a Catalunya

Les vendes de turismes a Catalunya van créixer un 
7,5% durant el primer trimestre d'aquest any res-
pecte dels tres primers mesos del 2015, segons la 
patronal del sector. Així, entre gener i març s'han 
comercialitzat 40.552 cotxes en territori català, el 
que suposa el 14,2% del total de l'Estat. 

El creixement de Catalunya es troba per sobre de la 
mitjana espanyola, que es va situar en un augment 

del 6,9%. Pel que fa el mes de març, les vendes van 
créixer un 7,1% en relació al mateix mes del 2015, 
fins a les 15.811 unitats. En canvi, a la resta de l'Estat, 
van caure lleugerament, un 0,7%, fins a les 111.512 
unitats per "l'efecte estacional" de la Setmana Santa, 
segons Anfac, Faconauto i Ganvam.

Tot i així, la patronal del sector ha destacat que els 
registres es troben per sobre els 100.000 cotxes. En 
el març de l'any passat, però, el mercat va augmentar 
un 40%, amb un increment del de lloguer del 52%.

Les promocions, la clau

El mercat en aquest primer trimestre continua 
basat en l'esforç promocional de les marques i 
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Els d'empresa, 

els que més pugen

R 
especte al comportament del març, el 
canal empresa ha crescut un 10% (28.125 
unitats), el canal particular ho va fer 

en un 0,3% (51.057 turismes) i el de lloguer va 
tenir un comportament pitjor del previst, amb 
un descens del 9,7% (32.330 unitats).

Al març, l'augment 
va ser del 7,1% 
mentre que a 
l'Estat va patir un 
descens del 0,7%

concessionaris, en l'increment del fi nançament, 
en la forta activitat de les empreses, en el pla PIVE 
i en la forta demanda de les empreses de lloguer. 
El vigor del consum privat a l'Estat, en què un dels 
seus principals components és la venda de vehicles, 
és un dels factors que manté el creixement econò-
mic del país, segons destaca la patronal del sector 
de l'automòbil i el motor.

D'altra banda, tots els canals han acabat el primer 
trimestre amb dades positives a l'Estat, especial-
ment el d'empresa, amb un creixement del 18,8%, 
amb un total de 75.490 unitats. El canal de lloguer 
es va incrementar un 5,8% durant els primers tres 
mesos del 2016, amb 70.564 operacions i el de par-
ticulars un 1,9% amb 139.441 unitats. 

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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Tota la gamma Polaris

Compta amb un equip de professionals que treba-
llen amb il·lusió, amb un objectiu: satisfer als seus 
clients com a principal prioritat, mitjançant una 
atenció personalitzada òptima i amb un excel·lent 
servei postvenda. A les seves instal·lacions (aprox. 
3000m2 entre els dos concessionaris), donen cabuda 
a tota la gamma de vehicles de la marca americana 
POLARIS: els interessants ATV i UTV, entre ells els 
destinats a les necessitats dels agricultors i els ve-
hicles destinats a l’oci i la competició.

La competició, té especial protagonisme en el nou 
concessionari. Per segon any consecutiu, el seu 
equip de competició Gass Racing Team. Format per 
5 Buggys POLARIS RZR 1000 TURBO. Participa en 
el Campionat d’Espanya de Ral·lis TT. Entre els mem-
bres de l’equip, es troba l’actual campió d’Espanya 
de 2015. I aquest any, esperen repetir, després de la 

G 
ass Clavat València (abans Buggyxtrem). 
obre el seu segon concessionari a la 
nostra ciutat (Bobinadora, 17 Mataró). 

Fruit d’una estratègia continuada, estable i al-
hora, innovadora.

Gass Clavat (abans 
Buggyxtrem) obre 
el seu segon 
concessionari a la 
nostra ciutat

primera cursa disputada a Lleida, el passat 2 d‘abril, 
on els 3 calaixos del podi van ser per a 3 membres 
de l’Equip. La principal característica d’aquesta dis-
ciplina, és que els participants no només han d’anar 
a gran velocitat en els trams, a més han de saber 
llegir el Road Book (navegació) i travessar al més 
aviat possible la línia d’arribada.

Gass Clavat, proporciona una via accessible perquè 
puguis viure l’aventura que et plantegis, el projecte 
és apte per a entusiastes de les rutes i excursions 
que s’hi programen, a altres els descobriran l’agilitat 
del vehicle especialitzat en el treball de camp, i als 
que tinguin inquietuds de competició, els aportarà 
emoció i adrenalina. 
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El Pla PIVE, fins al 31 de 
juliol d'aquest any

El Consell de Ministres va aprovar el novembre passat  

prorrogar el pla PIVE fins al 31 de juliol de 2016 o fins 
que s'esgoti el fons de 225 milions d'euros, la dotació 
més gran fins ara d'aquest tipus de convocatòries. 

Fins ara, hi ha hagut vuit edicions del pla PIVE entre 
2012 i 2015 amb l'objectiu de promoure la renovació 
del parc de vehicles i així reduir el consum energètic i 
impulsar la indústria de l'automoció. En total, s'hauran 
renovat 1.185.000 vehicles i reduït les emissions de 
850.000 tones de CO2. En les vuit edicions, a més, 
s'han destinat 1.115 milions d'euros.

L'Estat, rècord productiu

D'altra banda, la producció ha augmentat fins als 
2,6 milions d'unitats previstes per a aquest any des 
dels 1,9 milions del 2012 i ha situat l'Estat com a vui-
tè productor mundial de turismes, segons el govern 
espanyol, que també es felicita perquè s'han atret 
inversions i assignacions de nous models a les plan-
tes espanyoles, concretament 22 des del 2012.  
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RANGE ROVER SPORT
landrover.es

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com

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

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

Land Motor solmobil Rover Sport_TotMataro150x228.pdf   1   6/11/15   11:19



Haureu de contractar una assegurança, pot ser una 
assegurança de responsabilitat civil obligatòria per 
cobrir els danys produïts a tercers o una assegurança 
a tot risc que cobreixi també els danys en el mateix 
cotxe llogat. Pareu atenció que inclogui també una 
clàusula per al cas d’un possible robatori. Si reser-
veu el vehicle amb sufi cient antelació, és possible 
que trobeu gangues, a més, algunes empreses tenen 
ofertes especials, per això és important que us infor-
meu abans de reservar.

Algunes llogadores fi ns i tot ofereixen sistemes de 
retenció infantil, cadenes per a la neu, barres portae-
quipatge, navegadors GPS, etc. wTingueu en compte 
també que, a més de les grans empreses llogadores, 
hi ha un gran nombre d’empreses que es dediquen 
a aquestes tasques i ofereixen interessants ofertes 
de cotxes de lloguer. 

Consells per llogar 
un cotxe

BPer llogar un cotxe és important tenir 
en compte alguns factors. Convé que 
compareu preus, ja que en una mateixa 

ciutat, per a un mateix cotxe podeu trobar tari-
fes diferents. L’edat del conductor és un factor 
important, ja que la majoria d’empreses de llo-
guer exigeixen una experiència mínima al volant.

L'edat del 
conductor, 
l'assegurança i 
l'antelació 
modelaran el preu
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Twist your world

CO2: 119 - 153 g/km ∙  Consum: 4,5 - 6,0 l/100km
Model fotografi at ASX 180 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fi ns al 29 de febrer de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a 
clients particulars que fi nancin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 9.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta 
inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment de la compra) i transport. 
Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb 
noves versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All 
Wheel Control”. Escull canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o 
gasolina, de fi ns a 150 CV, tots amb baix consum i emissions reduïdes de CO2.

ASX gasolina des de 16.100€. ASX dièsel des de 18.550€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ - GRANOLLERS - 
MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

ASX_150x228_TOTMATARO.indd   1 8/2/16   17:14



Serveis complets en
pneumàtics 

AEuromaster ofereixen serveis com-
plets per a turismes, tot-terrenys 
4x4, camionetes i motocicletes. 

Aprofi ta els seus preus, els millors del mer-
cat, en matèria d'alineació de la direcció, 
amortidors i frens. Sempre es treballa amb 
pressupost i també hi ha kits de descomptes 
en mecànica i aire condicionat.

ALINEACIÓ DE LA DIRECCIÓ

Una correcta alineació de les 4 rodes evita 
avaries del cotxe i t'assegura un comportament 
òptim i les millors prestacions del teu vehicle. 

A més, afavoreix l'adherència, la seguretat vial, 
el rendiment i l'estalvi de combustible, reduint 
així les emissions de CO2 del cotxe.

AMORTIDORS

Els amortidors són part de l'anomenat "tri-
angle de seguretat" del vehicle que està 
compost a més pels pneumàtics i frens. Uns 
amortidors en bon estat donaran major se-
guretat i confort a la conducció, reduiran 
l'efecte d'aquaplaning i la distància de frenat 
fins a 5 metres.

FRENS

Les pastilles de fre són un element fonamental 
en la seguretat del teu vehicle per la qual cosa 
és important revisar-les almenys cada 10.000 
Km. i substituir-les sempre que estiguin per sota 
de la mesura mínima, trencades o tinguin més 
de cinc anys. 

Has d'estar atent als senyals que indiquen que 
els teus discos de fre ja no estan en bon estat. Si 
notes que el teu cotxe frena menys, fa soroll en 
frenar o si sents que el pedal de fre tremola quan 
el trepitges, és el moment d'anar a Euromaster 
per a fer una revisió. 
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Pneumàtics MAYO

gràcies!

L'Aina i la seva família vol agrair a Tallers Mingo, 

l'organització de la seva 3a Reparació Solidària.

Amb l'objectiu d'aconseguir recaptar diners per ajudar a la 

nostra filla afectada per la malaltia minoritària de síndrome:

Defectes Congènites de la Glicosilació

gràcies!

1P TALLERES MINGO 1719.indd   1 13/4/16   10:07



Gonzàlez, en el seu primer Ple

El regidor Joan Vinzo, encarregat de l'acord amb l'Spam

 DF 

Daniel Ferrer 

celebrar la ratifi cació assegurant 
que “els animals de la ciutat es que-
den a la ciutat”, com deia la líder de 
Plataforma per Catalunya, Mònica 
Lora. Argument que van repetir 
diferents grups municipals. Des 
de la CUP es va voler manifestar 
el manteniment i la qualitat assis-
tencial dels animals, VoleMataró va 
parlar de les millores a les instal-
lacions, Ciutadans de “l’esforç i 
la bona entesa”, ERC-MÉS “d’una 
bona sortida per a tothom i també 
pel benestar dels animals” i ICV-
EUiA a “la dignitat que es merei-
xen els animals”, “les instal·lacions 
òptimes” i “el treball que cal seguir 
fent en aquesta línia”. 

Solució temporal
Juli Cuéllar, el cap de la formació 
de la CUP, va demanar que “davant 
la pròrroga del contracte es busqui 
una solució defi nitiva”. Un argu-
ment al qual també es van sumar 
els del Partit Popular que senten-
ciaven el pas endavant com “un 
problema arreglat temporalment” 
i ERC-MÉS que asseguraven que 
“cal una solució a llarg termini i la 
convocatòria del concurs públic 
ben aviat”. | Marta Gómez

  Punt fi nal al confl icte amb la 
gossera municipal. Dijous, en el 
Ple Municipal del mes d’abril, es 
va ratifi car el decret d’alcaldia pel 
qual s’acordava la pròrroga del 
contracte per a la gestió del ser-
vei públic de recollida i acollida 
d’animals domèstics a la Societat 
Protectora d'Animals de Mataró 
(SPAM). Tot i les difi cultats per 
part del públic i també la resta de 
regidors per escoltar les paraules 
del regidor de salut, Joan Vinzo -la 
protesta davant de l’Ajuntament 
per part de la PAC Mataró impedia 
fer-ho amb normalitat-, aquest 
va explicar que el refugi del car-
rer Galícia fi nalment deixarà de 
prestar el servei i es traslladarà 
al de Cal Pilé. Aquest trasllat es 
portarà a terme de mica en mica, 
ja que encara cal la construcció 
d’una gatera i l’adequació de les 
aigües pluvials al nou espai. Vinzo 
va assegurar que “hi ha hagut un 
llarg diàleg i un intens treball” 
per arribar a un acord defi nitiu 
i que, per part d'ambdues parts - 
Ajuntament i SPAM- “hi ha hagut 
sempre la voluntat de mantenir les 
instal·lacions a Mataró”.

Tots els grups municipals van 

Tots els grups celebren el pas endavant i la bona entesa 
entre Ajuntament i SPAM

Ratificat el contracte amb 
l’SPAM i el trasllat a Cal Pilé

   Maria José González, la núme-
ro quatre a la llista del grup mu-
nicipal de Ciutadans, va prendre 
possessió del càrrec de regidora a 
l’Ajuntament de Mataró. González, 
de 28 anys, entra al Ple després de 
la renúncia a l’acta de regidor per 
part de Xavier Caravaca el passat 
mes de febrer. Així, el grup mu-
nicipal de Ciutadans queda con-
format per Juan Carlos Ferrando, 
com a líder del partit i portaveu, 
Victor Pamarés i, ara, Maria José 
González. 

Aquesta nova incorporació 
se suma als tres darrers movi-
ments que ja hi ha hagut al Ple 
Municipal en ni tan sols el primer 
any de mandat. Primer va ser Anna 
Maria Caballero que va plegar de 
VoleMataró i es va constituir com 
a Regidora No Adscrita. Després 
va ser Miquel Rey, que va plegar 
de CiU per dirigir Eurecat, que va 
provocar la incorporació de Dolors 
Guillén al seu lloc. Seguidament 
hi va haver canvi de portaveus al 
grup de Ciutadans entre Caravaca 
i Ferrando i per últim la renúncia 
de Caravaca, que ha donat lloc 
a l’entrada al Ple Municipal de 
González. | Marta Gómez

És el quart canvi en menys 
d’un any de mandat 

Maria José González, 
nova regidora de 
Ciutadans
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Prepara’t per a una
nova feina

Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.
Els cursos són subvencionats – o cofinançats – pel SOC i el Fons Social Europeu.

PRÀCTIQUES
EN EMPRESES

Anglès gestió comercial 
(220 hores)
Dates: 09/05/16 a 19/07/16
Horari: Matí o tarda

Confecció i publicació de 
pàgines web (580 hores)
Dates: 30/05/16 a 15/12/16
Horari: de 15:00 a 21:00h

Finançament internacional
i Mitjans de pagament 
internacionals (270 hores) 
Dates: 03/05/16 a 26/07/16
Horari: 15:00 a 19:30h 
(de dilluns a divendres)

Jaume Balmes, 37-39 · 08301 - Mataró
Tel. 93 755 50 80 · info@mataroin.com 

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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Un moment de la protesta

Tots els assistents van votar a favor de la Comissió

 DF 

Daniel Ferrer 

Ampli suport
La majoria dels partits polítics 
van fer comentaris positius da-
vant d’aquesta proposta com és el 
cas d’Esteve Martínez, líder d’Ini-
ciativa per Catalunya-Verds, que 
desitja que “millori la participació 
ciutadana”.

La CUP per la seva banda ce-
lebrava la proposta tot i dema-
nar que “no només quedi en una 
comissió i que es doti de con-
tingut”. Per part dels populars 
asseguraven que “la intenció és 
bona” però que “quan abans es 
comenci a treballar i comenci a 
funcionar millor”.

Montse Morón, cap de Volem, 
demanava “un principi i un final” 
de la comissió mentre que Juan 
Carlos Ferrando, de Ciutadans 
assegurava que “cal anar millo-
rant tots els processos que si-
guin més accessibles” o Esquerra 
Republicana - Moviment d’Es-
querres que  també celebraven 
la creació de la comissió i la de-
finien com a  “una molt bona 
iniciativa”. | Marta Gómez

   La proposta del govern mu-
nicipal de crear una Comissió 
Especial de Bon Govern, Ètica i 
Transparència ha quedat ratifi cada 
per part de tot el Ple Municipal. 
Dijous, durant la sessió plenària, 
tots els grups municipals van vo-
tar a favor de la creació d’aquesta 
comissió.

El regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez, assegurava que 
aquesta comissió va “més enllà” 
del seu propi nom i que el què pre-
tén és, entre altres coses, “crear un 
codi ètic de referència municipal 
ja no només pels càrrecs electes 
sinó també per tots els interme-
diaris i el conjunt de la població”.

L'Observatori del Deute
El codi ètic se sumaria a algunes 
accions que des del govern ja s’han 
tirat endavant com el portal de 
transparència, que es comença a 
posar en marxa aquest mes d’abril 
o l’Observatori del Deute que en 
un futur immediat permetrà conèi-
xer als ciutadans el deute munici-
pal i, entre més opcions, la desti-
nació dels crèdits de l’Ajuntament.

La Comissió té l’objectiu, entre d’altres, de crear un codi 
ètic de referència municipal

Nova Comissió Especial de Bon 
Govern, Ètica i Transparència

   La Plataforma d’Afectats per la 
Crisi (PAC) de Mataró es va mani-
festar dijous passat, dia 7, davant 
l’Ajuntament coincidint amb el 
Ple Municipal d’abril. Prop d’un 
centenar de militants de la PAC 
van liderar la protesta amb l’ob-
jectiu de reivindicar la manca de 
pressupost en temàtiques socials. 
Tot i que els pressupostos encara 
no s’havien aprovat quan la PAC 
feia la manifestació, asseguraven 
que “hi ha molt poc pressupost 
destinat al benestar de la classe 
treballadora de Mataró”. 

"Mínims molt mínims"
La PAC carregava contra tota la 
clase política local per no haver 
“recolzat la desigualtat i la pobre-
sa” que -diuen- que hi ha a Mataró. 
“Tothom sap que aquests pressu-
postos són amb uns mínims, molt 
mínims, i que no serveixen per 
cobrir la totalitat de les necessitats 
socials que té el poble i la classe 
treballadora”, assegurava un dels 
militants de la PAC, Borja Salvador, 
que explicava que a la ciutat se 
segueixen fent desnonaments i 
que ells n’han hagut d’aturar uns 
quants. | Marta Gómez

Protesta molt sorollosa 
durant el Ple d'abril 

La PAC es manifesta 
contra el pressupost 
per poc social

CiutatCiutat núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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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

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna)

T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana)

 T 93 751 77 42 

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Sanitas 10% dto.
• Más de 10.000 implantes colocados

MAYORES DE

Y CARNET JOVE

10%
dto.

AÑOS65490€

IMPLANTE
DENTAL

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de

implante u ortodoncia

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

CIRUGÍA
GUIADA POR
ORDENADOR
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge

17 d'abril

12h // 
Teatre Monumental 
(La Riera, 169. Mataró) // 

LA BANDA I ESCOLES,
CONCERT COMPARTIT

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Cicle de primavera de l'EMMM
Dissabte 16 abril / 13h / Plaça de 
l'Ajuntament (Mataró)
'24 rumbes per diatònic': alumnes de 
tradicional + Carles Belda (acordió).
Dijous 21 abril / 20h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró)
'Tot és vida': espectacle de musi-
cals, a càrrec dels cors de l'EMMM.

Concert: 'Coetus'
Dissabte 16 abril / 21h / La Sala 
d'Argentona (Plaça Nova, s/n.) 
Taquilla: 13€. Anticipada: 10€. 
17 músics en escena formen la 
primera orquestra de percussió 
ibèrica, amb instruments majori-
tàriament desconeguts.

TEATRE I DANSA //

Teatre: 'Ball d’agost'
Dies 16 i  17 abril / Dissabte 
21.30h i diumenge 18.30h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Amfi teatre: 12€. Platea: 13€. 
També dies: 16 i 17 abril.
Una obra de Brian Friel, direcció 
de Joan Peran i Jordi Gironès. 
Ambientada a Irlanda, estiu 1936, 
un món pobre, antic i catòlic.

Dia Mundial del Circ 2016
Dissabte 16 abril / Plaça de la 
Muralla (Mataró):
11:30h: Tallers de circ per a nens i 
nenes. Actuació del Circ Bombeta. 
18h: "Alone. Història d’un nàufrag", 
espectacle per a tots els públics.

Diumenge 17 abril / 12h / Pati del 
Cafè Nou (Mataró):
12h: "LP Mix", espectacle familiar 
equilibri, malabars i humor. 13h, 
"Wet fl oor", clown per a tots els 
públics. D'11 a 14h, exposició i ven-
da de materials de circ i contes.

VI Festival Bellydance Mataró
Dissabte 16 abril / 21:30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Taquilla: 15€. Anticipada 
(Acadèmia Alba Hayal de Mataró, 
i al web atrapalo.com): 10€.
Festival Internacional de dansa 
oriental. Amb artistes de gran 
renom internacional: Shalymar 
(Alemanya), Gitza (Mèxic), Alba 
Hayal, Gemma Arnaiz, i les compa-
nyies de dansa Raqs Sahira, Ballet 
Àrab de Catalunya i Artsuhat.

Guia cultural

Torna el ja clàssic concert de 
l'Agrupació Musical del 

Maresme amb les es-
coles de música 
de la comarca, 
una cita que es 
repeteix d'any en 
any. Un total de 30 
joves músics s’afegiran 
als de vermell per fer el seu 
particular homenatge als clàs-
sics del rock en clau de banda, en 
un recital divertit, pensat per a 
tots els públics i per crear siner-
gies entre alumnes i la Banda.
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www.totmataro.cat/agenda

Teatre: 'Matem els homes'
Diumenge 17 abril / 18:30h / 
Institut Miquel Biada (Av. Puig i 
Cadafalch, 89 Mataró). Preu: 5€.
Obra de teatre organitzada pel 
Col·lectiu de Teatre EPMA, de 
Mataró.

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dissabte 16 abril / 11h: 
Cinema infantil en català (a partir 
de 5 anys): "El bosc en perill" (Jan 
Gissberg, Suècia).
Dimarts 19 abril / 18h:
L'Hora del conte especial: "Emelian 
i el timbal buit", contes i titelles de 
la Cia. La Maleta portàtil.
Dimecres 20 abril / 17h: 
'Llegim!': tertúlia literària per a 
nois i noies a partir de 13 anys.

Biblioteca Antoni Comas 
(c. Prat de la Riba, 110. Mataró) 
Dissabte 16 abril / 11h: 
Story time for babies (hora del 
conte per a infants d'1 a 2 anys): 
'Cowboys and Indians'.
Dimecres 20 abril / 18h:
L'hora del conte especial Sant 
Jordi: "Contes de dracs i cavallers".

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 8 abril / 17:30h: 
Conte de la rotllana: Hora del conte 
i taller de manualitats 'El castell 
medieval'.
Dimecres 20 abril / 17:30h:
Art Time: "Bookmarks" i la llegenda 
de Sant Jordi en anglès.
Dijous 21 d'abril / 17:30h: 
Dijous a la Biblio Especial Sant 
Jordi: conte: "Un drac, una prince-
sa i un cavaller", de Care Santos.

'Contes desexplicats'
Dissabte 16 abril / 12h / Dòria 
LLibres (c. Argentona, 24. Mataró)
El col·lectiu Vivim del Cuentu ex-
plicaran els contes 'La Blancaneu 
i els nans polits' i 'Sant Jordi a la 
cova del Drac'.

Activitat familiar: 'Fem un am-
bientador per al cotxe'
Diumenge 17 abril / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 
1, Mataró)
Activitat familiar, taller i visita a 
l'exposició "Vestir l’automòbil".

Visita familiar: 'Col·lecció 
Bassat. Revisitem els 80'
Diumenge 17 abril / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Pares i fi lls ens passejarem per les 
obres dels anys vuitanta a través 
de la visió de 28 artistes de renom.

MÚSICA /

'Mozart i els colors de Debussy'
Dissabte 16 abril / 20h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 12€. Socis i jubilats: 10€.  
Concert de Marta Puig (piano) i Luís 
Rodríguez (violí). Amb participació 
del pintor mataroní Santi Clavell. 
XI Cicle de Concerts de Cambra. 

A LA VORA DEL JAZZ /

'Fabrizio Bosso Quartet'
Dijous 21 abril / 21h / Sala Casal 

l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 

Taquilla: 20€. Anticipada: 18€. 

Entrada + sopar: 25€.

Un músic i trompetista de primer 

nivell de l’escena europea i mundial.

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016Guia cultural patrocinada per 
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GALA LITERÀRIA /

Nit de les Lletres Maresmenques
Divendres 15 abril / 20h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)   
Gala centrada en les lletres del 
Maresme i les seves novetats editori-
als de l'any, organitzada per Òmnium 
Cultural. Actuacions d'Home Idea 
(circ) i Proporcions Perdudes (dansa). 

JORNADES /

'Estil de Vida i Càncer'
Divendres 15 abril / De 9:15 a 19h 

/ Sala d'Actes Hospital de Mataró.

Ponències i tallers per aprendre a 

cuidar-se abans, durant i després. 

Organitza: Maresme Oncològic i 

Consorci Sanitari del Maresme.

36è Concurs literari per a esco-
lars Memorial Joaquim Casas
Dissabte 16 abril / 18h / Sala d’Ac-
tes Fundació Iluro (c. Santa Teresa, 
61. Mataró)
Entrega de premis.

'A tota veu'
Dissabte 16 abril / 19h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
Lectura pública de poesia amb pa-
relles de persones en què una té 
com a llengua pròpia el català i 
l’altra una de diferent.

Recital poètic
Diumenge 17 abril / 18h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
A càrrec dels rapsodes: Carme Faja, 
Lluís Juvinyà i Carles Soriano. Amb 
la col·laboració musical de Josep 
Lladó a l’acordió.

'Mai més': 80 anys del cop 
feixista
Diumenge 17 abril / 11h / Cementiri 
dels Caputxins (Mataró)
11h: Ofrena fl oral i homentatge als 
brigadistes internacionals i vícti-
mes del franquisme. Parlaments 
de Vitor Ligos i Juli Cuéllar. 

Com podem ajudar al nostre 
fi ll a viure, afrontar i superar 
la separació dels pares?
Dilluns 18 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec d'Isabel Vargas, 
psicòloga de la Fundació Hospital.

'L'amor fora de mapa'
Dilluns 18 abril / 19h / Dòria Llibres 
(c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Roc 
Casagran, amb l'autor i Pau Benítez.

'Roma, escenaris històrics i 
artístics fascinants'
Dimarts 19 abril / De 18 a 19:30h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "Viatgem a 
través del cinema". Amb Albert 
Beorlegui, advocat, periodista i 
expert en cinema.

Presentació llibre: 'Estima i 
fes el que vulguis'
Dimarts 19 abril / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre amb un re-
cull d'escrits de Pep Manté i Spa.

'Santa Rita. Recull històric i 
fotogràfi c de l'ermita de Santa 
Rita de Mataró'
Dimarts 19 abril / 19:30h / Museu 
Arxiu de Santa Maria (Mataró)
Presentació del llibre amb la inter-
venció de Montse López-Figueroa 
(autora), Salvador Freixas, Joaquim 
Graupera, Nicolau Guanyabens.

'Fora del sistema escolar'
Dimecres 20 abril / 19h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Xerrada presentació del llibre de 
Maria Bellmunt, presidenta de l’As-
sociació Catalana Homeschooler.

'Geocaching, un circuit de 
l’energia a Mataró'
Diumenge 17 abril / De 10 a 13h 
/ Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15, Parc Central, Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
Taller familiar a l'aire lliure, per des-
cobrir elements de gestió d'energia, 
mestre busquem geoamagatalls. 

XERRADES I LLIBRES /

Presentació de treballs 7a 
Mostra Eureka!
Divendres 15 abril / 16h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació treballs de recerca d'hu-
manitats i ciències socials d'alumnes 
de centres educatius mataronins.

'On bouquine!'
Divendres 15 abril / 19h /Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès. Al vol-
tant de la novel·la "Le soleil des 
Scorta", de Laurent Gaudé.

'Res no és perfecte a Hawaii'
Divendres 15 abril / 19h / Dòria 
LLibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Màrius 
Serra, amb la intervenció de l'au-
tor i del periodista Espartac Peran.

Club de l'Escolta: 'El jazz amb 
10 discs'
Dissabte 16 abril / 12:30h / El 
Públic (c. d'en Xammar, 6. Mataró)
MUSICOP ens proposa un viatge per 
la història del jazz de la mà de Dani 
Comas. Cicle 'A la vora del jazz'.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Acte institucional Sant Jordi
Dijous 21 abril / 19h / Ajuntament 
de Mataró (La Riera, 48).
Conferència "La novel·la de gè-
nere", a càrrec de Maria Antònia 
Oliver, Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes 2016.

'Còctel mate-musical: 2/3 de 
fraccions + 1/3 d'harmonia'
Dijous 21 abril / 19h / Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Conferència sobre el vincle entre 
les matemàtiques i la música.

El meu fi ll/a té problemes psi-
cològics o difi cultats d'apre-
nentatge. Pautes pels pares.
Dijous 21 abril / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

'Som Mobilitat'
Dijous 21 abril / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15, Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Presentació nou projecte de coo-
perativa de consum sense ànim de 
lucre que treballa per assolir una 
mobilitat més sostenible.

FESTES I FIRES //

Ballada de sardanes
Dissabte 16 abril / De 12 a 13:30h 
/ Pati de Les Esmandies. Casal de 
Barri (Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Ballada de sardanes enregistrades.

Sardanes de Sant Jordi
Dissabte 16 abril / 18h / Pati del 
Cafè Nou (Mataró)
Cloenda del Projecte SardaTIC i 
ballada de sardanes de Sant Jordi 
amb la Cobla Iluro.

5a Feria de Abril i Rocío
Dies 16 i 17 abril / Plaça de Sant 
Miquel del Cros (Argentona)
Actuacions, sardinada, camí roci-
ero, potaje rociero, etc.

25è Aniversari Drac de Mataró
Dijous 21 abril / 20:30h / Carrers 
del centre de Mataró

Cercavila en què repassarà tota la 
seva història. Amb la participació de 
la Víbria de Barcelona, el Dragalió i 
un convidat molt especial.

8a Edició de Motor Total
Del 21 al 24 abril / Espai Firal del 
Nou Parc Central (Mataró)
FiraMercat del Vehicle d’Ocasió, 
Km. 0 i nou de Mataró i Maresme.

RUTES I VISITES //

Mataró durant la Guerra Civil
Divendres 15 abril / 10h / Lloc de 
trobada: Avda. Jaume Recoder 
amb cantonada camí Ral.
Visita guiada i comentada. 

TALLERS I CURSOS //

'Desconstrucció cap a la rumba'
Dissabte 16 abril / 12h / Seu 
Central EMMM (C. Rocafonda, 
20. Mataró) 
Taller, de la mà de Carles Belda i 
professors de l’EMMM.

Activitats veïnals Pla d'en 
Boet - 3r trimestre (abril-juliol)
Inscripcions: fi ns 28 d'abril (de dill 
a dij 19:30-20:30h). Centre Cívic 
Pla d’en Boet (c.Juan Sebastian 
Elcano, 6. Mataró). Tel.93.757.76.52. 
Tai-Txi (dill. i dimc.), Ioga (dill. i 
dimc.), Gimnàstica (dimt., dimc., 
div.), Country (dimt. i dij.), Sevillanes 
(dij.), Pintura (dill.), Reiki (dimc.), 
Manualitats (dimt.).

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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ACTIVITATS //

'Hàbits saludables en la vellesa'
Dilluns 18 abril / 16h / Residència i 
Centre de Dia El Mirador de Mataró 
(c. de Capcir, 90. Urbanització Can 
Quirze. Mataró).
Conferència a càrrec de Creu Roja. 
Dins del 14è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 20 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
POESIA: "Joan Oliver - Pere 
Quart: M'adrada dir les coses sen-
se embuts", conferència a càr-
rec de Joan Tres i Arnal (doctor 
en fi lologia catalana i editor). 

 CASALS //

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.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
• Matins: Gimnàstica Manteniment. 
Gimnàstica Passiva. Internet. 
Informàtica. Patchwork. Tai-Txi. 
• Tardes: Centres de Flors. Curs 
de Ball de Saló. Labors. Petanca. 
Country. Ping-Pong. Pintura i 
Dibuix. Pintura sobre Roba.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Abril: Dies 23 i 24, cap de setma-
na al Nord de Catalunya. • Dia 24, 
Montserrat i dinar a Vallirana. • Dia 
28, excursió de compres a Andorra.

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 (tardes). 
Melé de Petanca (dimt matí). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dilluns 18 d'abril a les 
17h, actuació grup de posia "Somni 
i Swing" Del Casal Jaume Terrades. 
Dimarts 26 abril a les 17h, actuació 
del grup "Cau d'Art" del Casal del 
Parc. • Excursions: 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 de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
• Català: divendres. Ball en línia: di-
lluns. Gimnàstica: dilluns i dimecres. 
Informàtica: de dill a dij. Patchwork: 
divendres. Petanca: de dill a div. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimarts tarda. Pilates 
i Ioga: dilluns i dimecres. Jocs de 
taula (billar, cartes i domino). 

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran
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'37 Concurs de Cartells Argillà 
Argentona 2016'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Inauguració i lliu-
rament premis: divendres 15 abril 
a les 19:30h. Fins al 28 de maig.
Exposició cartells seleccionats.

'Esclat de llum'
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró). Del 18 al 
29 d'abril.
Exposició de gravats calcogràfi cs 

de Núria Hurtado.

'Espais buits darrere l'objectiu'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró). Fins al 
30 d'abril.
Exposició fotogràfi ca d'alumnes de 
5è i 6è Escola Germanes Bertomeu.

Punts de llibre 2016
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 8 de maig.
Tradicional mostra col·lectiva anual 
de punts de llibre. 

'Vestir l'automòbil. Els tèxtils 
que es mouen amb tu'
Can Marfà (Mataró) / Fins al 26 
de juny. Visita guiada: dijous 21 
d'abril a les 19h. 
La importància del tèxtil en la in-
dústria de l’automoció.

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

'Gravats i llibres d'artista'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 12 de maig.
De Murtra Edicions.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
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.

Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
Fins al 8 de maig:
• 'Zona intrusa 9. Les coses'. 
Fins al 8 de maig:
• 'Constel·lacions familiars': 8 ar-
tistes contemporanis refl exionen 
sobre les relacions familiars.

'Miradas'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 29 d'abril.
Exposició de dibuixos i pintures de 
Gabriela Almeida.

'Vinyetes: història del còmic 
en català'.
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
30 d’abril.

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

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

'La nostra canalla'
Local Colla Castellera Capgrossos 
(c. Herrera, 59. Mataró).
Recull de les 20 fotografi es fi na-
listes del concurs.

'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 23 d'octubre. 
Exposició retrospectiva de l'art 
català dels anys 80.

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.

Àngel Badia Camps
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) / Fins al 8 de maig.
Exposició de pintura.

'Vincles Vitals'
Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 30 d'abril.
Exposició de Ricard Guiu.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Ecosistemes en transformació'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. de Can 
Xammar, 2. Mataró) / Inauguració: 
divendres 15 abril a les 19:30h. 
Fins al 28 de maig. 
Obra recent d'Antoni Perna, pin-
tures sobre tela i fusta i dibuixos.
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Vehicle convertit en símbol

Masies en sòls no urbanitzables a les Cinc Sénies

 DF 

Daniel Ferrer 

La modifi cació que ara es trami-
ta suposa afegir sis noves fi txes 
i modifi car-ne dues d’existents.

En l’anterior aprovació del ca-
tàleg, la Generalitat va fi xar com 
a criteri no incloure construcci-
ons posteriors al 1956, fet que va 
deixar fora alguns dels habitatges 
que l’Ajuntament havia decidit in-
cloure en la proposta original. Amb 
l’ampliació actual, l’Ajuntament 
recull la reivindicació de la pagesia 
d’incorporar totes les masies i ca-
ses rurals autoritzades i ocupades 
per pagesos amb activitats agríco-
les actives, independentment de 
l’antiguitat, ja que entenen que 
les cases familiars construïdes a 
fi nals del segle XX són les més ne-
cessàries i, per tant, contribueixen 
més a mantenir el valor agrícola i 
ambiental de la zona de Les Cinc 
Sénies. Aquestes construccions 
tindrien, per tant, valors socials 
i ambientals. | Redacció

   La Junta de Govern Local de 
Mataró va aprovar inicialment el 
passat dilluns 4 d’abril l’amplia-
ció del Catàleg de masies i cases 
rurals ubicades en sòl no urba-
nitzable per incorporar vuit ha-
bitatges més. El tràmit comporta 
la modifi cació del Pla especial de 
masies i cases rurals en sòl no ur-
banitzable, document que conté 
el catàleg. El Pla especial de ma-
sies i cases rurals va ser aprovat 
defi nitivament el 23 d’abril de 
2015 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, que 
va fer un seguit de prescripcions. 
L’Ajuntament va elaborar i aprovar 
un text refós que va rebre el visti-
plau de la Generalitat el passat 11 
de febrer. Aquest document inclou 
84 fi txes amb les referències de 
les construccions catalogades, a 
les quals s’atorga almenys algun 
d’aquests valors: arquitectònic, 
històric, ambiental i paisatgístic. 

El govern ho sol·licita a la Generalitat en línia amb les 
demandes de l’Assemblea Pagesa

Mataró cataloga sis masies més 
en sòl no urbanitzable

 El Port de Mataró acull aquest 
dissabte l'SBOM4, la trobada inter-
nacional de furgonetes Volkswagen 
T1. La primera vegada que es va 
portar a terme una concentració 
de les mítiques furgonetes a l'es-
planada del Port, l'any 2014, ja 
va ser tot un èxit amb 42 inscrits.

Enguany es repeteix l'experièn-
cia però amb molts més partici-
pants, se n'esperen 70 unitats pro-
vinents, no només de Catalunya, 
sinó també de la resta d'Espanya 
i fi ns i tot del Nord d'Europa.

Una icona
Es tracta d'una concentració de 
les mítiques T1, la furgoneta icona 
de Volkswagen d'abans del 1967.
A més, tant els participants com 
els visitants, durant la jornada po-
dran gaudir de diverses activitats 
com música en directe i una ex-
hibició de Swing i de Lindy Hop, 
entre altres. 

A l'esplanada del port hi haurà 
diverses Food Trucks per picote-
jar i també degustació de cervesa 
artesana. | Redacció

Se n'esperen unes 70 de 
tot Europa 

Trobada de 
Volkswagen T1 aquest 
dissabte al Port

La catalogació és una de les reivindicacions de l’Assemblea Pagesa, 
que manté una denúncia que suposa l’impediment legal per la 
vinguda del Corte Inglés. L’altra reivindicació, sobre el traçat de 
la línia orbital ferroviària, també depèn de la Generalitat.

Reivindicació pagesa
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Saviesa africana

Aquest gran continent immens i 
fascinant, que és Àfrica, té mol-
tes cultures, llengües i costums. 
Indrets diversos. Deserts inesgo-
tables i terres riques. 

 N’he fet una tria.
“El coneixement és com l’ocell del 

bosc. Una persona sola mai podrà 
atènyer-lo". (proverbi oral ewe)

"Tot allò que viu té una ànima".
(proverbi oral ewe)

"Anem a emprendre un viatge a 
un món subterrani, el món dels sig-
nificats ocults darrere l’aparença de 
les coses, el món dels símbols o tot 
és significant, on tot parla per a qui 
sap escoltar". (tradició oral peul)

"El perdó té un tast molt més fort 
que el de la venjança". (proverbi 
africà oral)

"Si menges el fruit d’un arbre alt, 
no t’oblidis de donar les gràcies al 
vent". (tradició oral baribà)

"En ser el grup responsable dels 
fills, un home no pot casar-se i crear 
una llar abans de posseir una caba-
na i una terra cultivable" (tradició 
oral aiana) 

Què bé responen a la nostra so-
cietat de canvi continu i coneixe-
ments nous. 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics 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

núm. 1719 del 15 al 21 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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www.lentrophy.com
Divendres 15 i Dissabte 16 d’abril 

Centre Municipal d’Esports El Sorrall · Mataró (Barcelona)

VOULIAGMENI NC
GRÈCIA

URALOCHKA ZLATOUST
RÚSSIA

LA SIRENA
CN MATARÓ

VK SZENTESI
HONGRIA

Organitza PatrocinadorsPatrocinador Ofi cialInstitucions

REVISTA OFICIAL DE LA COMPETICIÓ
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Una final europea a 
Mataró, som-hi!

DAVID BOTE · Alcalde de Mataró

M ataró és una ciutat eminent-
ment esportiva on un gran 
nombre de persones, unes 

50.000 pel cap baix, fa esport habitualment 
ja sigui a l’escola, fent competició o sim-
plement pel gaudi de fer esport lliurament, 
però aquests dies toca parlar d’esport d’al-
ta competició. 

Aquest cap de setmana Mataró viurà, 
per primer cop en la seva història, una fi-
nal europea d’alt nivell competitiu com és 
la Final-4 de la Len Trophy de waterpolo 
femení. En aquesta final l’equip La Sirena 
C N Mataró competirà amb equips de 
Grècia, Hongria i Rússia. Les waterpolis-
tes del club arriben a aquesta competició 
havent superat diferents fases competitives 
i amb mig camí fet per convertir-se en un 
dels millors clubs d’Europa.  

La nostra ciutat ja espera aquestes jor-
nades de competició amb moltes ganes 

de veure un equip que ve avalat, en 
primer lloc, per haver aconseguit 
proclamar-se campió de la Copa de 
la Reina fa just una setmana i, en 

segon lloc, perquè tres de les components 
de La Sirena CN Mataró han assolit amb la 
Selecció Espanyola la classificació olímpica 
en el preolímpic celebrat també fa poques 
dates a la localitat holandesa de Goulda. 

Mataró acollirà així aquesta compe-
tició internacional al Centre Municipal 
d’Esports El Sorrall, on posarem totes les 
energies perquè les nostres waterpolistes 
puguin sentir el suport de la seva ciutat i 
puguin demostrar dins de l’aigua la seva 
vàlua que ja és molta per tot el que han de-
mostrat fins ara. 

L'equip de Mataró és un clar exponent 
de què l'esport femení està en alça, que 
cada cop més aquest àmbit ha deixat de 
ser un espai exclusivament masculí, però 
tot i això encara ens queda un llarg camí 
per recórrer per arribar a aconseguir la pa-
ritat en el món de l'esport.

I per últim vull donar les gràcies al 
Centre Natació Mataró perquè amb aquest 
esdeveniment situa el club i la ciutat com 
a referents de l’esport català, estatal i euro-
peu. Sort i a jugar!
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E l Centre Natació Mataró és una 
entitat esportiva quasi centenària 
dedicada, entre altres esports, a la 

promoció i la pràctica del waterpolo. Però 
no va ser fins a l'any 1999 que començà el 
waterpolo femení a la nostra entitat. 

Un grup d'entusiastes esportistes i en-
trenadors varen crear la secció que, co-
mençant des de la base, any rere any ha 
anat creixent i consolidant-se en nombre 
d'esportistes i resultats. Fruit d'aquesta 
evolució, aquest any 2016 ha aconseguit el 
seu primer títol realment important i his-
tòric: ser Campió de la Copa. I ara, els dies 
15 i 16 d'abril i també per primer cop, dis-
putarà una final europea després d'haver 
superat les fases classificatòries: la Final 
Four LEN Trophy. Estem molt orgullosos 
d'aquests dos grans èxits del nostre equip.

I aquesta final es celebrarà a Mataró, la 
nostra ciutat, després que la LEN ens con-

cedís aquest honor, que ho és tant 
pel nostre club com també per a la 
ciutat, i que alhora és també una 
gran responsabilitat que assumim 

Benvinguda a  
la F-4 LEN Trophy

Joan Gros · President del Centre natació Mataró

amb total il·lusió i compromís.
Amb agraïment al nostre patrocinador, 

Congelats La Sirena, i a l'Ajuntament de 
Mataró que ens ajuden a fer-ho possible, 
volem donar la benvinguda més cordial als 
equips de Vouliagmeni NC (Grècia),  
VK Szentesi (Hongria) i Uralochka  
Zlatoust (Rússia) que competiran amb el 
CN Mataró en aquesta fase final de la  
competició europea. Desitgem que sigui 
aquest un torneig on es puguin veure els 
més nobles valors de l'esport i que totes 
les esportistes marxin amb la satisfacció 
d'haver jugat al seu màxim nivell i d'haver 
pogut conèixer, també, la ciutat que els 
acollirà.

Aprofito també per convidar els ciuta-
dans de Mataró a gaudir d'aquesta compe-
tició d'alt nivell, sigui en directe o per mitjà 
de la transmissió televisiva. Serà un gran 
espectacle que no és fàcil poder tenir tan 
a prop i una fita històrica per a l'equip, pel 
Centre i per a la ciutat.
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JUGADORES NAIXEMENT POSICIÓ

Aquest està sent de moment el 
gran any europeu de l’equip mata-
roní. Les noies de Florin Bonca, 
van passar la segona fase de la 
Champions a França, amb triomfs 
contra el Lille i el Messina, i caient 
contra el Sabadell. Els dos equips 
catalans van passar ronda. 

Posteriorment l’equip de La 
Sirena va mostrar una gran imat-
ge, però va caure als Quarts de fi-
nal de la Champions contra el po-
tent UVSE Budapest hongarès (7-7 
a Mataró i 9-4 a Budapest). Ara 
toca posar el llacet d’or a la parti-
cipació europea, i buscaran aquí a 
casa el títol de la LEN Trophy.

La Sirena Centre Natació Mataró
ENTRENADORS: Florin Bonca/Pau Cardenal  ·  DELEGADA: Núria Álvarez
QUIROMASSATGISTA: Carles Roy

1   Elizabeth Keeve 1992 Portera 

2   Arianna Gragnolati 1996 Boia 

3   Aina Bonamusa  1996 Extrem 

4   Alkistis Benekou 1994 Boia 

5   Roser Tarragó 1993 Lateral 

6   Alba Bonamusa 1999 Extrem 

7   Clara Cambray 1996 Lateral 

8   Ciara Gibson 1992 Lateral 

9   Marta Bach 1993 Central

10  Ona Meseguer 1988 Extrem 

11   Marcela Ríos 1994 Central 

12   Laura López 1988 Lateral 

13   Mireia Neddermann 1994 Portera

2n Classifi cat Lliga Estatal 
Campió Copa de la Reina

Victòries13

Derrotes1

Punts39

Gols a favor221

Gols en contra13
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ENTRENADORS: Florin Bonca/Pau Cardenal  ·  DELEGADA: Núria Álvarez
QUIROMASSATGISTA: Carles Roy

El conjunt hongarès de la població 
de Szentes (de prop de 30.000 ha-
bitants) va superar la 2a Fase com 
a segon de grup, per darrere de 
l’amfitrió, l’UVSE Budapest. 
Els dos conjunts hongaresos 
van desfer-se del Crvena Zvezda 
Belgrad serbi i de l’Spartak 
Volgograd rus.

Les noies entrenades per Lászlo 
Tóth arriben a aquesta Final-4 
després de cedir als Quarts de la 
Champions contra el totpoderós 
CN Sabadell Astralpool (15-10 a 
Sabadell i 11-11 a Hongria). 

JUGADORES NAIXEMENT POSICIÓ

1  Flóra Bolonyai 1991 Portera

2  Kinga Mihály 1999 Jugadora

3  Anita Hevesi 1989 Jugadora

4  Lili Rita Urvári   1998 Jugadora

5  Ibolya Kitti Miskolczi 1994 Jugadora

6  Tamara Farkas   1998 Jugadora

7  Alexa Anett Gémez 1994 Jugadora

8  Ildikó Kádár 1994 Jugadora

9  Csenge Tóth  1998 Jugadora

10 Barbara Bujka   1986 Jugadora

11   Réka Kövér-Kis   1991 Jugadora

12  Nikoletta Éva Pengö   1991 Jugadora 

13  Diána Gundl  1991 Jugadora

VK Szentesi (Hongria)
ENTRENADORS: Lászlo Tóth / Eszter Gyori
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JUGADORES NAIXEMENT POSICIÓ L’equip rus de Zlatoust (província 
de Txeliàbinsk, 172.000 habitants) 
va superar la Fase de Grups dispu-
tada a la piscina del Sant Andreu 
com a segon classificat. Va ser en 
un grup en el qual també hi havia 
el Kirishi rus i el Bayer Uerdingen 
alemany. Finalment els equips 
classificats van ser els dos con-
junts russos.

Posteriorment, les noies de 
l’Uralochka van ser eliminades de 
manera clara als Quarts de final 
perdent els dos partits contra el 
potent Olimpiakos grec (13-10 a 
Grècia i 5-10 a Rússia).

Uralochka Zlatoust (Rússia)
ENTRENADORS: Mikhail Nakoriakov / Sviatoslav Nakoriakov

1  Maria Bersneva 1998 Atacant

2  Elvina Karimova 1994 Central

3  Elizaveta Zaplatina 1999 Atacant

4  Valeriia Kolmakova 1995 Defensa

5  Evgeniia Golovina 1999 Portera

6  Olga Koryakina 1996 Defensa

7  Kristina Neznamova 1996 Central

8  Daria Gerzanich 1998 Atacant

9  Polina Popova 2000 Defensa

10 Anna Panfi lova 1997 Portera

11   Olga Gorbunova 1993 Defensa

12  Evgeniia Abdriziakova 1988 Defensa

13  Anna Isakova 1998 Defensa

Uralochka Zlatoust
ENTRENADORS: 

www.lentrophy.com |  P. 8

REVISTA_LEN_2.indd   8 13/4/16   19:35



El conjunt grec de la localitat 
costanera de Vouliagmeni 
(de poc més de 6 mil habitants), 
va ser segon a la Fase de grups 
disputada a Porto. En l’únic grup 
de cinc equips, van quedar per 
darrere de l’Olimpiakós grec, i per 
davant del Plebiscito Padova italià, 
el London Otter anglès i el Clube 
Fluvial Portuense local.

Arriben a aquesta Final-4 des-
prés de caure contra el Kirishi rus 
als Quarts de final de Champions 
(9-10 a Grècia i 13-9 a Rússia). 

JUGADORES NAIXEMENT POSICIÓ

1  Eleni Kouvdou

2  Christina Chrysoula Tsoukala

3  Ioanna Chydirioti

4  Anna Mamoglou

5  Elisavet Protopapa

6  Eleni Xenaki

7  Ifi geneia Mavrota

8  Antigoni Roumpesi (capitana)

9  Christina Kotsia 

10 Vasiliki Diamantopoulou

11   Maria Eleni Seletopoulou

12  Stamatina Kontogianni

13  Marina Kotsioni

Vouliagmeni NC (Grècia)
ENTRENADOR: Kammenou Alexia-AnnA / Liosi Kyriaki

Vouliagmeni NC 
ENTRENADOR: 
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VOULIAGMENI NC
GRÈCIA

VK SZENTESI
HONGRIA

URALOCHKA ZLATOUST
RÚSSIA

LA SIRENA
CN MATARÓ

Dissabte 16 d’abril
a les 20.45 h.

Partit 3r i 4t lloc:
19.00 h.

Divendres 15 d’abril 
a les 18.00 h.

SEMIFINAL 1
Divendres 15 d’abril 
a les 19.45 h.

SEMIFINAL 2

Els HORARIS de la COMPETICIÓ

ESPORT 3:
Final en directe i amplis reportatges de la resta de partits

LA XARXA TV:
Partits de divendres

STREAMING:
Al web ofi cial www.lentrophy.com

LA XARXA TV:
Partits de 

STREAMING:
Al web ofi cial 
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URALOCHKA ZLATOUST
RÚSSIA
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La primera fi nal 
europea a Mataró

La ciutat maresmenca té una llarga tradició en waterpolo i ha acollit diverses vegades fases i partits 
internacionals, fi ns i tot de seleccions. Aquest serà, però, el primer cop que un dels equips participants 
aixecarà una copa continental. En joc, el títol de la LEN Trophy, segona competició en importància del 
waterpolo europeu femení després de la Champions.  L’expectació és màxima. L’emoció està servida. 

COMPTE ENRERE PER LA 
FINAL-4 DE LA LEN TROPHY 
MATARÓ 2016

La Nau Gaudí de Mataró va acollir 
la presentació oficial de la Final-4 
de la Copa LEN que es disputarà al 
complex esportiu del Sorrall. 

La primera autoritat a pren-
dre la paraula va ser el president 
del CN Mataró, Joan Gros, que 
va agrair el suport de les dife-
rents institucions i patrocinadors, 
i també especialment als 6.000 
socis de l’entitat que presideix. 
També va repassar la trajectòria 
ascendent d’aquest jove equip, 
que espera que enguany sota el 
nom de La Sirena pugui aixecar el 
primer títol.

Després va ser el torn de 
Francesc Casabella, director gene-
ral de La Sirena, que es va mostrar 
molt satisfet de poder contribuir a 
un projecte com aquest i va desta-
car els valors que transmet l’equip 
i les seves jugadores. La jugadora 
Ciara Gibson, en representació 
de tot l’equip, va voler animar als 
mataronins que s’engresquin tant 
com elles amb aquesta Final-4, 
deixant ben clar que farien tot el 
possible perquè la Copa LEN es 
quedi a casa.

El president de la Federació 
Catalana de Natació, Enric Bertran, 
va destacar que en dos setma-
nes consecutives Catalunya aculli 
dues grans cites continentals (la 
LEN a Mataró i el cap de setmana 
següent la Champions a Sabadell), 
tot desitjant que siguin els equips 
catalans els que puguin aixecar 
aquests títols tan importants. En 
nom de la Secretaria d’Esport de la 
Generalitat, Santi Siquier va voler 
posar de relleu la projecció que ciu-
tats com Mataró fan de Catalunya a 
nivell internacional gràcies als esde-
veniments esportius.

La presentació la va cloure l’al-
calde de Mataró, David Bote, po-
sant èmfasi en el fet que aquesta 

serà la primera final europea que 
es disputa a Mataró i demanant a 
les jugadores que, per damunt de 
tot, gaudeixin de poder disputar 
una competició com aquesta a 
casa, on podran comptar amb el 
suport de tota l’afició per tal de 
poder aconseguir el primer títol 
esportiu femení a nivell europeu 
per a la ciutat.

LOGOTIP, PÀGINA WEB 
I ESPOT TELEVISIU
Durant l'acte també es va poder 
veiure l'esport i la pàgina web 
www.lentrophy.com a través de 
la qual es podrà fer el seguiment 
de tot el que succeeixi al voltant 
d’aquesta LEN Trophy.
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E l febrer de 1921 quan es va fundar la 
Federació Catalana de Natació, com en 
molts altres casos abans que la Federació 

Espanyola, entre els vuit clubs pioners hi havia el 
Club Natació Mataró. Aquest club al qual no s'ha de 
confondre amb l'actual Centre Natació Mataró havia 
nascut un any abans i ja hi havia membres que prac-
ticaven el waterpolo o "polo aquàtic", com se'n deia 
aleshores, a les aigües del mar. Però per competir 
havien d'anar a jugar fora de casa. En el debut es va 
perdre per 3-1 davant el CN Atlètic. El primer equip 
el van formar Boter, Gnauck, Casabella, Joan Majó, 
Josep Majó, Coll, Tuñí, Fàbregas i Catà.

L'afició va anar creixent i els "polistes" van trobar 
un lloc al safareig del "Molí d'en Llauder" al Camí del 
Mig, on van poder jugar els primers partits oficials a 
Mataró, cosa que va durar poc, i en el campionat fe-
derat normalment s'havia de jugar fora de casa. 

L'AFICIÓ AL WATERPOLO NO MOR MAI
L'any 1929 ja va desaparèixer el club, però l'afició a 
la natació i al waterpolo no va morir mai, i durant 
dos anys el Club Gimnàstic Mataroní va tenir sec-
ció de natació i va fer campionats de waterpolo a la 
platja.  Hi havia moltes penyes (Oratam, Estrellats, 
Surell, Marina, Penya Colom etc…) que disputaven 
un campionat local de waterpolo.  I els membres de 
l'equip guanyador del campionat de l'any 1931, la 
Penya Colom, que havia sorgit dels Banys Colom, 
el 10 de gener de 1932 van fundar l'actual Centre 
Natació Mataró, que per tant ha complert ja 84 anys i 
que segueix en plena forma. 

Les arrels del 
Waterpolo a 
Mataró

Un dels primers equips de waterpolo mataroní. 

La piscina del molí del Llauder, on ja s'hi jugava a "polo". | FOTO: ARXIU

Un partit històric a la platja de Mataró, com es pot veure amb
molt de públic. | FOTO: ARXIU
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www.gress.es

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

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

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

PinturaPintura
impermeabilizante impermeabilizante impermeabilizante 
con fi bras especial con fi bras especial con fi bras especial 
terrazasterrazasterrazas

Por sóloPor sólo

impermeabilizante impermeabilizante 
con fi bras especial con fi bras especial 

OFERTA

28€
Bote de 15Kg
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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:

OFERTA
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J a ben entrada la dècada dels 
noranta, quan el "Centre" 
havia complert 67 anys el 

món del waterpolo va rebre un 
fort impacte. Durant l'estiu,  al-
gunes noies, la majoria provi-
nents de la natació, van començar 
a aprofitar els espais buits que 
quedaven a la piscina del Centre 
Natació Mataró per començar a 
“tocar pilota” aprenent les pri-
meres nocions waterpolístiques. 
De mica en mica, van anar fent 
"pinya" i el waterpolo les va tor-
nar a unir al voltant de la piscina 
i van proposar-se seriosament la 
creació d’un equip de waterpolo 
femení. Van recollir firmes, van fer 
propostes, fins que per fi la junta 
directiva encapçalada pel presi-
dent Josep Masriera, va decidir 
crear un equip femení de water-

polo, i l'encarregat de comen-
çar a edificar aquell equip, que 
de moment només tenia bones 
intencions, va ser l'Albert "Beto" 
Fernàndez, el seu primer entre-
nador, que va treballar de valent 
per tal d'ensenyar a aquelles noies 
com afrontar els partits de compe-
tició, que evidentment eren molt 
diferents del que havien fet fins 
aquell moment. 

El debut es va produir a final 
de 1999 contra el CN Terrassa i 

es va perdre per 4-23. Les pio-
neres van ser Rosa Parera, Olga 
Gómez, Elena Padilla, Irene Galán, 
Estel Casals, Paula Pérez, Marta 
Rodríguez, Gal·la Torner, Ingrid 
Garcia, Berta Pérez, Estefanía 
Casas, Erika Reyes, Marta Bagán, 
Míriam Abril, Maria Albert, 
Helena Coll i Aina Suriñach.

La temporada 2001-2002, de-
mostrant que el waterpolo femení 
començava a interessar, l'equip 
va comptar ja amb el patrocini 
d'El Tot Mataró. Vicenç Tarrés es 
va convertir en el nou entrena-
dor, i amb ell l'equip va continuar 
progressant  i  ja va clavar aquelles 
golejades que abans patia.

ASCENS A LA 
MÀXIMA CATEGORIA
I la temporada 2004-05 es va jugar 
la promoció d'ascens a la Divisió 
d'Honor contra el WP Zaragoza 
penúltim classificat de la màxima 
categoria. A Mataró es va guanyar 
per 11-6 i tot i perdre a Saragossa 
per 6-3 el Centre Natació Mataró 
El Tot va aconseguir pujar a la 
màxima categoria de la qual de 
moment no s'ha mogut. Les pro-
tagonistes d'aquell històric ascens 
van ser: Noèlia Gómez, Marta 
Rodríguez, Diana Roca, Sabina 
Segura, Tània Quesada, Berta 
Pérez, Fani Casas, Estel Casals, 
Ingrid Garcia, Elena Padilla, Estela 

Un dels primers equips del waterpolo femení, l'any 2002. | FOTO: ARXIU EL TOT MATARÓ

Els inicis del 
waterpolo 
femení

Comella, Míriam Abril, Erika 
Reyes i Gal·la Torner.

En les temporades jugades a la 
Divisió d'Honor es va passar del 
vuitè lloc de la temporada 2005-
06 al segon lloc de la temporada 
passada, ja amb el patrocini de La 
Sirena. 

I van anar passant noms de 
jugadores sortides de la pedre-
ra com Carla Rodríguez, Helena 
Lloret, Carolina Plaza, Carla 
Graupera, Zoila Quesada, Noèlia 
Seva, Cristina Zamora, Anna 
Samsó, Mireia Castellà, Laia Rigau 
i altres vingudes de fora com 
Leire Sarasola, Eugènie Pirat, Aina 
Gobern, Mar Llisterri, Míriam 
López- Escribano, Alexandra 
Carangelo, Patsy Alas, Franjelis 
Pitter, Chloe Wilcox, Francesca 
Snell, Jade Smith, Lisa Gibson, 
Amy Carlson i Alysa Turza, fins a 
quedar amb l'actual plantilla on 
tenim a Elisabeth Keeve, Ariana 
Gragnolatti, Aina Bonamusa, 
Alkistis Benekou, Roser Tarragó, 
Alba Bonamusa, Clara Cambray, 
Ciara Gibson, Marta Bach, Ona 
Meseguer, Marcela Ríos, Laura 
López i Mireia Nedderman. 

Un equip que aquesta setmana 
va recollir els fruits de tots aquest 
treball aixecant la primera Copa 
de la secció, la Copa 
de la Reina. 

www.lentrophy.com |  P. 16
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró
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col. 5162

La triatleta Clàudia Luna millor esportista 
de Mataró de l'any 2015
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Opinió Ferran Àngel
Col·laborador Tot Esport

 Des de fa quasi cent anys, quan 
els partits encara es disputaven 
dins de l’aigua del mar, es juga a 
waterpolo a la nostra ciutat. És un 
esport del qual s’havien disputat 
memorables campionats locals de 
“penyes”. Un dels fundadors de la 
Federació Catalana l’any 1921 va 
ser el Club Natació Mataró, que 
onze anys més tard deixaria pas 
a l’actual Centre Natació Mataró. 
I ara aquesta entitat organitza el 
que és l’esdeveniment esportiu de 
clubs més important que s’ha dis-
putat a la nostra ciutat. El dissabte 
es lliurarà per primera vegada a 
casa nostra un trofeu de nivell 
continental: el de la Copa LEN de 
categoria femenina.

I, si s’ha pogut arribar fins aquí, 
ha estat perquè des de fa 17 anys 
l’afició al waterpolo es va traspas-
sar a les noies. Van començar de 
la mà d’en Beto Fernàndez, rebent 
pallisses, però progressant ràpi-
dament amb il·lusió. I a mesura 
que van anar passant els anys, 
primer amb el suport de la nostra 

revista “El Tot Mataró” i des de fa 
tres temporades amb el suport de 
“La Sirena”, i amb en Vicenç Tarrés 
d’entrenador, aquest equip es va 
situar a l’elit estatal. I després de 
nedar molts cops a contracorrent 
La Sirena, conduïda pel romanès 
Florin Bonca, ara s’ha situat a la 
cresta de l’onada.

El passat diumenge van acon-
seguir el que moltes de les seves 
jugadores i tècnics somiaven: 
guanyar el poderós Club Natació 
Sabadell, un equip que portava 
159 partits seguits guanyats en 
competició estatal. I ho van fer a 
casa seva aconseguint la Copa de 
la Reina, el primer títol estatal de 
la secció de waterpolo. 

I aquest cap de setmana tenen 
la possibilitat d’afegir-ne un altre, 
el de la Copa LEN si superen el di-
vendres l’equip rus a semifinals i 
el dissabte el que toqui a la final. 

L’afició de ben segur estarà al 
seu costat i serà el jugador nú-
mero vuit. Anem a aconseguir la 
segona Copa!

La Sirena està a la cresta de l’onada
Per primera vegada es donarà un títol europeu a Mataró

El Personatge
Ets l'esportista mataronina de l’any 2015, què se sent? 
No m’ho esperava gens. Inclús a l’acte de l’altre dia, i ja 

volia marxar de l’escenari, perquè com vau veure, em 
va superar. Sincerament, em pensava que guanyarien 
altres, com per exemple les noies del waterpolo. Sí que 
és cert que el meu entrenador em va advertir uns se-

gons abans que probablement em sorprendria i així va ser. 
Com valoraries el 2015 i quina és la fi ta més important? 
L’any més feliç de la meva vida. Estic molt contenta i 
orgullosa de poder haver pujat el meu nivell en duatló i 
triatló. Tot i que la fi ta principal de l’any és haver guanyat 
el campionat d’Espanya de duatló.

Llegeix l'entrevista completa a totmataro.cat

Agenda
CASA

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CH MAT. - SANT 
MARIA PILAR MADRID
Dissabte 9 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ FEIMAT - ALPICAT
Diumenge 10 | 19:30h | Pavelló Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PASARELA MAT. - JOVENTUT 
LES CORTS
Diumenge 10 | 17:45h | Pavelló Josep Mora 

FUTBOL 1a Catalana
CE MATARÓ - AVIÀ
Diumenge 10 | 17h | Municipal del Centenari

             FORA
WATERPOLO Copa de la Reina
LA SIRENA CN MATARÓ - ZARA-
GOZA (1/4 FINAL)
Divendres 8 | 17h | Piscina CN Sabadell
Si cal, Dissabte 9 | 12h; Diumenge 10 | 13:50h

HOQUEI PATINS Copa de la Reina
MEDICARE SYSTEM CH 
MATARÓ - MANLLEU (1/4 F)
Divendres 8 | 20:30 h | Pavelló Lloret Mar
Si cal, Dissabte 9 | 19h; Diumenge 10 | 

HANDBOL 1a Estatal Masculina 
GRANOLLERS B- JH MATARÓ
Diumenge 10 | 12:30 h | Pav. Olímpic Granollers

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Agenda
CASA

WATERPOLO Copa LEN
LA SIRENA CN MATARÓ - URA-
LOCHKA ZLATOUST (RÚSSIA)
Divendres 15 | 19:45 h | Piscina El Sorrall
Dissabte 16 | 18 h (3r i 4t lloc) o 20:45 h 
(FINAL)| Piscina El Sorrall

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE SYSTME CH MAT. - 
CERDANYOLA
Dissabte 16 | 18:15 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET - SEDIS
Diumenge 17 | 17:45 h | Pavelló Eusebi Millan

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - EUROPA B
Dissabte 16 | 16:30h | Municipal de Cirera
UD MATARONESA - LLEFIÀ
Dissabte 16 | 17 h | Municipal del Camí del Mig
AD LA LLÀNTIA - PREMIÀ MAR
Diumenge 17 | 12:15 h | Municipal de La Llàntia

HANDBOL 1a Estatal Masculina 
JH MATARÓ -SALLE MONTCADA
Dissabte 16 | 18 h | Pav. Teresa Maria Roca

TENNIS TAULA Superdiv. Est. Mas.
QUADIS CNM. -BORGES
Dissabte 16 | 17 h | Complex Joan Serra
QUADIS CNM. -ARTEAL SAN-
TIAGO
Diumenge 17 | 11 h | Complex Joan Serra

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Opinió Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

FOTO: DANIEL FERRER

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Clàudia Luna, millor esportista de l'any 2015

Font, que va destacar que l'esport 
de la ciutat continua molt viu com 
ho demostren els 100 clubs i les 30 
especialitats esportives que s'hi 
practiquen i la gran qualitat dels 
esportistes nominats. Va recalcar 
també el fet que durant la nit es 

L'habitual foto amb tots els premiats a la Nit de l'Esport mataroní sobre l'escenari del Teatre Monumental. |  DANIEL FERRER

Clàudia Luna recollint el premi. | D.F

Ha rebut el premi dins d'una 
Nit de l'Esport de Mataró 2016, 
que ha tingut un marcat 
caràcter solidari

Divendres es va celebrar la 61a edi-
ció de "Nit de l'Esport 2016", per 
cinquè any consecutiu al Teatre 
Monumental. Queda ben lluny ja 
aquell mes de gener de l'any 1955 
en el qual, a partir d'una idea llan-
çada per Josep Gomà i Carol al 
programa "Carnet Deportivo" a les 
ones de Ràdio Maresme, la ciutat va 
començar a premiar els més desta-
cats esportistes, tant a nivell indi-
vidual, com d'equips i reconeixent 
també els mèrits d'altres persones, 
siguin entrenadors, directius, pa-
trocinadors o periodistes, vinculats 
al món de l'esport a casa nostra.

En aquella primera ocasió Jordi 
Bonareu, jugador de bàsquet inter-
nacional, va ser considerat el mi-
llor esportista de la ciutat, i aquest 
any el màxim guardó de la nit l'ha 
rebut per primera vegada la triat-
leta Clàudia Luna, guanyadora en 
categoria juvenil, i amb uns mèrits 
remarcables com són el subcampi-
onat d'Europa júnior i el campionat 
d'Espanya absolut d'una especiali-
tat en alça com és el duatló. 

Abans del lliurament de premis 
va parlar el regidor i president de 
l'Institut d'Esports Josep Maria 

volien posar de relleu els valors 
solidaris de l'esport, que es fan 
palesos en la campanya "Mou-te 
amb el Cor" de l'Ajuntament.

Després del lliurament de pre-
mis va fer ús de la paraula Gerard 
Figueras, Secretari General d'Es-
ports de la Generalitat, que va par-
lar del Dia Mundial de l'activitat 
física i que es van celebrar els 120 
anys de la inauguració dels primers 
Jocs Olímpics de l'era moderna a 
Atenes. Va tancar fent un recor-
datori a David Moner, mort el dia 
abans, durant 18 anys, president 
de la UFEC.

Va tancar l'acte l'alcalde David 
Bote amb un parlament, dintre del 
qual va fer un record a Toni Arís 
una persona que va treballar molt 
per l'esport de base de la ciutat. 
Després va felicitar els guanyadors 
i agraint la tasca de tots els qui, de-
dicant-hi moltes hores i fent molts 
quilòmetres, col·laboren a que l'es-
port de la nostra ciutat tiri enda-
vant. Tot seguit va lliurar el premi de 
millor esportista, per Clàudia Luna 
que després, molt emocionada, va 
veure a la pantalla gegant una fe-
licitació gravada del gran triatleta 
espanyol Javier Gòmez Noya, un 
dels seus ídols, que l'encoratjava 
a continuar treballant per arribar 
a aconseguir gestes més grans.Gerard Figueras, secr.general de l'esport.

Josep M Font, regidor d'esports. | D.F.

www.eltotesport.com |  P. 3NIT DE L'ESPORT
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Els premiats a la Nit de l'Esport 2016

Els premiats sènior masculí. | D.F.

Els premiats juvenil masculí. | D.F. Les premiades juvenil femení. | D.F. La Sirena CNM, segon millor equip. | D.F.

Les premiades sènior femení. | D.F. Club Billar Mataró, millor equip. | D.F.

 ELS PREMIATS 
INDIVIDUALS  
Infantil femení: 1.- Rabadan, Aina (at-
letisme, CA Laietània). 2.- Muñoz, Maria 
(handbol, BM Granollers) 3.- Núñez, 
Sandra (patinatge, PA Mataró) 4.- Vico, 
Laia (bàsquet, UE Mataró) 5.- Jené, Bet 
(atletisme, CA Laietània)

Infantil masculí: 1.- Poza, Hèctor (tae-
kwondo, CD Tonbal) 2.- Fernàndez, Marc 
(atletisme, GA Lluïsos) 3.- Pizarro, Lluís 
(waterpolo, CN Mataró) 4.- Palou, Arnau 
(tir, Tir Esportiu Mataró) 5.- Melgar, 
Eduard (motociclisme, Escuderia Osona)

Cadet femení: 1.- Rodríguez, Alba (atle-
tisme, CA Laietània) 2.- Martínez, Marina 
(natació, CN Mataró) 3.- Bonamusa, Alba 
(waterpolo, CN Mataró) 4.- Martin, Laia 
(atletisme, CA Laietània) 5.- Calzada, 
Marta (taekwondo, CD Tonbal)

Cadet masculí: 1.- Sheyngezikht, 
Leonid (tennis, CT Mataró) 2.- Honru-
bia, Arnau (natació, CN Sant Andreu) 
3.- Gonzàlez, Mario (tir, Tir Esportiu 
Mataró) 4.- Calle, Eduardo (handbol, FC 
Barcelona) 5.- Hernàndez, Marc (hoquei 
patins, FC Barcelona

Juvenil femení: 1.- Luna, Clàudia (triat-
ló, CN Mataró) 2.- Flores, Laia (bàsquet, 
Sant Adrià i University South Florida) 
3.- Ferreres, Berta (natació sincro, 
CN Kallípolis) 4.- Luboslalova, Emilia 
(natació sincro, CN Kallípolis) 5.- Dorda, 
Sara (atletisme, AA Catalunya) 

Juvenil masculí: 1.- Pujol, Guillem 
(natació, CN Mataró) 2.- Corbalán, Marc 
(waterpolo, CN Mataró) 3.- Prat, Oriol 
(handbol, FC Barcelona i Palautordera) 4.- 
Miquel, Oriol (futbol sala, Futsal Mataró) 
5.- Alique, Marc (atletisme, AA Catalunya)

Sènior femení: 1.- Martínez, Núria (bàs-
quet, Galatasaray) 2.- Gonzàlez, Raquel 
(atletisme, FC Barcelona) 3.- Indurain, 
Bea (atletisme, CA Laietània) 4.- Bach, 
Marta/ López, Laura/ Tarragó, Roser (wa-
terpolo, CN Mataró) 5.- Torrejón, Marta 
(futbol, FC Barcelona)

Sènior masculí: 1.- Ruiz, Hèctor (nata-
ció, CN Mataró) 2.- Ramos, Albert (tennis, 
RCT Barcelona) 3.- Garcia Bragado, Jesús 
Angel (atletisme, CA Laietània) 4.- Blanco, 
Xavier (pesca submarina, SPAS Mataró) 
5.- Bach, Pau (waterpolo, CN Mataró)

PREMIATS PER EQUIPS
Equips infantils 1.- Club Tennis Mataró 
masculí (tennis) 2.- AECC Mataró femení 
(bàsquet) 3.- Centre Natació Mataró 
masculí (natació)

Equips cadets 1.- Club Hoquei Mataró 
femení (hoquei patins) 2.- Club Esportiu 
Mataró masculí (futbol) 3.- Futsal Mataró 
masculí (futbol sala)

Equips juvenils 1.- CH Mataró femení 
(hoquei patins) 2.- Futsal Mataró masculí 
(futbol sala) 3.- CN Mataró (t.taula, masc.)

Equips sèniors 1.- Club Billar Mataró 
(billar) 2.- CN Mataró femení (natació) 3.- 
CN Mataró masculí (waterpolo)

ALTRES GUARDONS
Esport Escolar. Primària: GEM (esp.
individuals), Sol Ixent (esports d'equip). 
Secundària: IES Thos i Codina (esp.indiv.) 
i Sol Ixent (esports equip). Marta Mata  
(escola amb un increment més alt de 
participació en els Jocs Escolars). A la 
trajectòria de suport als Jocs Escolars: 
Joaquim Torres, com a coordinador de 
l'Escola Meritxell.

Premis a l'esport adaptat. Esportista 
més destacada: Júlia Castelló del CN 
Mataró, 3a al campionat del món en 100 
m braça. Premi a la trajectòria: Ricard 
Yébenes, Maria Folgado i Roger Cruañes 
entrenadors de l'equip de natació adap-
tada del CN Mataró.

Millor tècnic. Oriol Feliu, entrenador 
dels equips femenins (sènior, juvenil i 
cadet) del Medicare System CH Mataró.

Dirigent esportiu. Joan Pagès, directiu 
durant 40 anys del Club Hoquei Mataró.

Tasca periodística "Memorial Josep 
Gomà i Carol". Revista Digital "La 
Fosbury", que ha recollit el seu director 
Cugat Comas, acompanyat d'altres 
membres de l'equip redacció.

Promoció de l'esport. Mis Ibèrica, 
patrocinador del masculí del CH Mataró.

Mencions especials. Landi, exfutbolista 
i capità en la seva darrera època del CE 
Mataró. Antonio Moreno, per la seva tas-
ca com a taekwondista i coordinador del 
CD Tonbal. Salvador Carbonell, fundador 
de la Colla Maimakansu.

el Esporttot NIT DE L'ESPORT

TOTESPORT_1424_v1.indd   4 13/4/16   18:19



9  LA SIRENA CN MAT.

7  CN SABADELL

LA SIRENA CN MATARÓ: Elisabeth 
Keeve, Ariana Gragnolatti (2), Aina 
Bonamusa, Alkistis Benekou (1), Roser 
Tarragó (1), Alba Bonamusa, Clara Cam-
bray, Ciara Gibson (1), Marta Bach, Ona 
Meseguer, Marcela Ríos (1), Laura López 
(3) i Mireia Neddermann (ps).

CN SABADELL: Ester, Ani Espar (2), 
O’Donnell (1), Jenifer Pareja, Cordobés, 
Maica García (1), Peña, Clara Espar, 
Domènech, Forca (3).

PARCIALS: 3-2, 5-2, 0-2, 1-1.

COPA DE LA
REINA 

El Sabadell feia quasi sis anys 
que guanyava tots els partits 
de competició estatal

L'equip de La Sirena Centre Natació 
Mataró, a una setmana de disputar 
la fase fi nal de la Copa LEN al Sorrall, 
va fer història, derrotant el Sabadell 
a casa seva a la fi nal de la Copa de 
la Reina, que l'equip sabadellenc 
volia afegir a les dotze que ja te-
nia, les vuit últimes consecutives. 
L'equip mataroní a més a més va 
trencar una ratxa de quasi sis anys 
durant els quals l'equip de Nani Guiu 
ha guanyat tots els partits que ha 
disputat en competicions estatals. I 
així l'equip mataroní va aconseguir 
el primer títol estatal i se suma al 
CN Sabadell, el CE Mediterrani i 
l'Ondarreta Alcorcón.

La Sirena va començar amb un 
gol de Laura López en el primer 
atac i això va donar confi ança a 
l'equip. Va empatar O'Donell d'un 
potent xut llunyà, però després 
la defensa plantejada per Florin 
Bonca va funcionar molt bé i la 
portera Elisabeth Keeve va atu-
rar molt. Roser Tarragó i després 
la grega Benekou van fer pujar el 
3-1, només reduït quasi sobre el 
temps per un penal.

Un segon quart per emmarcar 
En el segon quart es va decidir 
el partit, ja que les "sirenes" van 
fer una actuació sensacional, amb 

un parcial de 5-2. Laura López va 
tornar a sorprendre Laura Ester 
amb un xut llunyà i de seguida es 
va veure un dels millors gols de la 
Copa de la Reina en una assistència 
de Laura López per la desmarca-
da de Gragnolatti que va palmejar 
per fer el 5-2. El Sabadell va reduir 
amb una contra, però aleshores 
es van veure els millors minuts 
del Centre amb gols de López en 
superioritat, de Ríos de xut exteri-
or i de Gragnolatti aprofi tant una 
assistència de Clara Cambray. A 
prop del descans Judith Forca va 
posar el 8-4.

Bloqueig en atac
L'equip mataroní va frenar el ritme 
i el sabadellenc va sortir fort amb 
dos gols ràpids. La diferència de 
dos gols feia possible la remuntada, 

El quadre de les 
campiones
Quarts de fi nal
Moscardó - Rubi  ............................... 6-11
LA SIRENA - ZARAGOZA  .... 18-5
Sabadell - Terrassa  ......................... 19-9
Sant Andreu - Dos Hermanas  .......17-6

Semifi nals
RUBI - LA SIRENA CNM  ....... 5-16
Sabadell - Sant Andreu....................17-5

Final

LA SIRENA CNM - SABADELL 9-7

La Sirena fa història 
guanyant la final de Copa

Campionat històric. | ATELIER PHOTO

LA SIRENA CNM 18-5 ZARAGOZA

LA SIRENA CN MATARÓ: Keeve i Nedder-
man porteres; Gragnolati (4), Aina Bona-
musa, Benekou (5), Tarragó (1), Gibson (1), 
Cambray (2), Alba Bonamusa (1), Bach (1), 
Ríos, Meseguer (3), i López.

CN RUBÍ 5-16 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Keeve, Gragno-
latti (3), Aina Bonamusa, Benekou (1), 
Tarragó (3), Bonamusa, Cambray (1), 
Gibson (3, 1 de p.), Bach (2), Meseguer (2), 
Ríos (1), López i Neddermann.

però Keeve estava monumental 
sota pals.

El darrer quart va començar amb 
un gran gol de vaselina de Ciara 
Gibson que trencava la sequera i 
va tornar a donar confi ança. Quan 
faltaven cinc minuts, Ani Espar va 
fer el 9-7, però a partir d'aquí tot 
l'equip va defensar de manera es-
plèndida i es va arribar al fi nal amb 
aquest històric títol de Copa, com-
pletat amb el premi de MVP per a 
Laura López i de millor portera per 
a Elisabeth Keeve.

Encreuaments fàcils

El partit davant les saragossanes 
va ser molt fàcil i en el segon da-
vant el Rubí l'equip mataroní el va 
resoldre amb dos parcials de 0-5 
a l'inici dels dos primers quarts.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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Sense opcions a Granollers. | ARXIU

37  GRANOLLERS B

27 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Oriol Mas i 
Pol Gavañach porters; Dani Aguilera, 
Bernat Bonamusa (5), Jan Bonamusa 
(1), Àlex Bosch (1), Toni Busquets (2), 
Berenguer Chiva, Marc Castilla (1), Pepo 
Juàrez (2), Eric Martínez, Bernat Muñoz 
(1), Roc Segarra (8), David Pedragosa 
(2), Oriol Vaqué (4). 

PARCIALS CADA 5':  5-1, 8-3, 11-6, 12-7, 
14-8, 19-9 descans; 23-11, 26-14, 31-16, 
33-19, 35-22, 37-27.  

1A ESTATAL
MASCULINA

El Granollers B clarament 
superior al Joventut

El Joventut Mataró anava a l'Olím-
pic de Granollers, a la pista del líder, 
sense cap opció de poder lluitar per 
les places d'honor de la 1a Estatal i 
va caure derrotat sense pal·liatius 
davant d'un equip que va mostrar 
una superior motivació i que va 
poder comptar amb els jugadors 
que doblen del sènior A, ja que no 
hi havia Lliga Asobal. 

El Granollers B, que a la pre-
temporada havia caigut derrotat 
a Mataró de forma contundent, 
però que a la lliga ja va guanyar al 
Pavelló Teresa Maria Roca d'un gol 
(25-26), va demostrar que el seu 
progrés ha estat considerable i no 
va deixar cap marge a la sorpresa. 
Van sortir fort i als 5 minuts domi-
naven per 5-1. L'equip groc-i-negre 
va frenar una mica l'empenta local 
i passat l'equador la diferència es 
mantenia en 4 gols (11-7), però en 
el tram fi nal de la primera part 
els locals van prémer l'accelera-
dor i van arribar al descans amb 
un avantatge de 10 gols (19-9) i el 
partit decidit.

A la represa l'avantatge va ar-
ribar a pujar als 15 gols (31-16) i 
només una certa relaxació local 

El descens decidit
26a jornada (9 abril)
UE Sarrià - Maristes Zarag. ............33-27
Salle Bonanova - S Joan Despí...... 27-26
Montcada - Gavà  ..............................36-25
Sesrovires - Lleida Pardinyes ........33-25
Esplugues - Palautordera ...............28-28
Granollers B - JH MATARÓ   ............ 37-27
Sant Quirze - Sant Cugat .................32-21
S.Martí Adr.-OAR Gràcia ...................32-29

Classificació 
Granollers B 45; Sant Quirze 44; S. Mar-
tí Adrianenc 42; Sarrià 40; JOVENTUT 
MATARÓ 32; Sesrovires i Montcada 30; 
Palautordera 24; Mar. Zaragoza, Sant 
Cugat 23; Salle Bonanova 19; Sant Joan 
Despí 18; Esplugues 17; OAR Gràcia 16; 
Lleida Pardinyes 8; Gavà 5. Els dos úl-
tims ja baixen.
257 jornada (17 d'abril)
JH MATARÓ - MONTCADA
El Joventut ha de guanyar per mante-
nir la 5a posició. La temporada passa-
da va guanyar per 29-20 i a la primera 
volta també per 24-33.

Sant Vicenç campió 

26a jornada (9 abril)
JH MATARÓ - Vilamajor ....................22-29
Lleida Pardinyes - OAR Gràcia B ... 27-24
Ascó - Tortosa  ................................... 20-17
Sant Vicenç - Cardedeu ...................32-22
Sesrovires - Canovelles ...................22-20
Vilanova Camí - Igualada ................22-22
Gavà - Sant Quirze ............................32-26
Classificació final
S.Vicenç 46; Sesrovires 45; Cardedeu 
38; Vilamajor 34; Canovelles 31; JH 
MATARÓ i Sant Quirze 26; OAR Gràcia 
B i Gavà 23; Ascó 22; Vilanova Camí 15; 
Lleida Pardinyes 14; Tortosa 11 i Iguala-
da 7. 
ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Súria 26-31; 3a 
Prefer.: Montgrí - JHM Atlètic 26-26; Ju-
venil masc: JHM B - Esplugues B 33-19; 
Cadet masc: JHM - La Llagosta 28-37; 
Inf.Masc.: JHM - Molins 21-31; Cadet fem: 
JHM - Gavà 20-23; Inf. fem.: JHM  22-22; 
Copa Federació sènior fem.: Móra la 
Nova - Llavaneres 16-22.

El líder no es deixa 
sorprendre a l'Olímpic

va permetre que el Joventut tra-
gués una mica el seu punt d'honor 
per acabar igualant el parcial de la 
segona part.

Lliga Cat.Fem.

López, el més destacat. | CEDIDA

Dissabte es va celebrar la IV edició 
de la duatló de l'Ametlla del Vallès, 
on van participar 3 duatletes del 
CNM. El més destacat va ser Pablo 
Lòpez, aconseguint el 4t absolut i 
guanyador de la categoria sub 23.

Santi Abad va sumar els darrers 
punts per guanyar el Circuit Català 
de duatló en individual de regula-
ritat. Santi va ser el 13è absolut i 
3r de la categoria veterans. David 
Rovira, el 19è absolut, ajudaria a 
aconseguir la 4a posició per equips.

Diumenge, a la duatló de Vic, 
Clàudia Luna va realitzar l'actu-
ació més destacada, aconseguint 
el  quart lloc a la general i primera 
posició sub 23.

El CN Mataró segueix en bona forma

el Esporttot HANDBOL
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COPA
CATALUNYA 

El conjunt mataroní ja està 
virtualment classificat per a 
les fases d’ascens

Els de Marc Guillem no van donar 
opcions a l’Alpicat, l’únic equip con-
tra qui no havien sumat una victòria 
encara aquesta temporada, i des 
del primer quart ja van començar 
a marcar diferències, com ho re-
fl ectia el marcador amb el 27 a 19.

No van canviar les circumstànci-
es al segon quart on, un altre cop, 
David Romero es convertia en l’es-
tilet groc, ben secundat per Natxo 
Ariño, per deixar el partit sentenciat 
al descans, 47 a 32, després d’un 
parcial de 20 a 13.

A la represa, els grocs van sen-
tenciar per la via ràpida, i als 5 mi-
nuts la diferència ja superava els 
20 punts de diferència, 58 a 34. A 
partir d’aquell moment i fi ns al fi nal, 
minuts pels menys habituals i una 
victòria per 85 a 64 que consolida 
la tercera posició dels mataronins, 
que ja estan virtualment classifi cats 
per les fases d’ascens.

Aquest cap de setmana, amb la 

El Mataró Parc Boet es 
complica els Play-O� s
26a jornada
Artés – Sant Josep ............................62-78
Granollers – Cerdanyola .................. 68-71
MATARÓ FEIMAT – Alpicat ............... 85-64
Castellar – Sant Adrià ..................... 66-69
Vic – La Bisbal ................................... 86-82
Terrassa – Minguella ....................... 62-59
Sant Cugat – MATARÓ PARC BOET .70-67
Sedis – CC Badalona ........................ 58-66

Classificació 
Sant Adrià 49; Sant Josep i MATARÓ 
FEIMAT 46; Vic i Cerdanyola 43; MATARÓ 
PARC BOET i Artés 42; Sant Cugat 40; 
Granollers 39; Bisbal i CC Badalona 
36; Alpicat 35; Castellar 34; Minguella, 
Terrassa i Sedis 31. 

27a jornada (16 i 17 d'abril)
Aquesta setmana el Feimat anirà a la 
pista del líder, en el partit de la jornada, 
mentre que el Mataró Parc Boet rebrà el 
cuer de la categoria, el Sedis, intentant 
recuperar opcions d'arribar a fases.

Perden una posició
Jornada 7
PASARELA MATARÓ - Les Corts ......52-67
GEIEG - Terrassa................................ 59-44
Barça CBS - Cerdanyola ..................58-68
Gramenet - Almeda ......................... 49-62
Valls - Grup Barna ............................ 55-62

Classificació 
Joventut Les Corts 28; Basket Almeda 27; 
GEiEG 26; JE Terrassa 25; Cerdanyola 24; 
Barça 21; Grup Barna i PASARELA MATARÓ 
19; Valls i Gramenet 18. 

Jornada 8 (16-17 abril)
Les noies del Pasarela Mataró després 
de rebre el líder, visitaran la pista de 
l'Almeda, el segon classificat.

Copa Catalunya F.

85 MATARÓ FEIMAT

64  CB ALPICAT

MATARÓ FEIMAT: Aguirrezabala (7), 
Gualard (4), Serratacó (12), Costa (5), 
Ysarn (3), Ventura (6), Ariño (15), Rome-
ro (27), Tardio (3), Puig (0) i Traver (3).

PARCIALS: 27-19, 20-13, 21-13 i 17-19.

Els grocs no fallen. | D.F

52  PASARELA MATARÓ

67  JOV. LES CORTS

PASARELA MATARÓ: Teresa Gómez 
(2), Piki Fernández (2), Esther Murat 
(0), Carolina del Santo (10), Moreno (0), 
Cordón (18), López (10), Sheila Dixon 
(10) i Zori (0).
PARCIALS: 17-19, 6-13, 15-19, 14-16.

70 SANT CUGAT

67  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Marc Rubio 
(10), Gómez (6), Canals (18), Hermoso 
(7), Arnau (14), Redrado (0), Franch 
(2), Forcada (8), Ruzafa (0), Duran (2) i 
Salmerón (0).
PARCIALS: 16-14, 17-18, 20-18 i 17-17.

COPA CAT. FEM. | Les noies d’Adrià 
Castejón només van poder aguantar el pri-
mer quart davant del líder de la categoria, 
el Joventut Les Corts, que es mantindria 
igualat, tot i perdre’l per 17 a 19.  A 
partir d'aquest instant, la superioritat dels 
visitants es va fer evident i el partit es va 
trencar, fins al punt de permetre descans a 
les titulars del rival a la segona part.

COPA CAT. MASC. | Els d'Albert Peña, 
necessitats de trencar la ratxa de derrotes 
si no volien perdre les opcions de jugar les 
fases, van disputar un partit molt igualat 
a Sant Cugat, amb opcions fins als últims 
instants, però el partit finalment es va 
decantar pels locals per un marcador de 70 
a 67. Ni la bona actuació de Canals i Arnau 
va ser suficient per evitar la quarta derrota 
consecutiva que complica les opcions dels  
taronges per accedir a les fases d'ascens, i 
obliga a guanyar contra el Sedis.

El líder no dóna opció

Derrota a cara o creu

visita a la pista del líder, el Sant 
Adrià, podrien consolidar la clas-
sifi cació i seguir amb possibilitats 
matemàtiques d'aconseguir el li-
derat del grup. 

El Mataró Feimat segueix 
amb la ratxa de victòries

www.eltotesport.com |  P. 7BASQUETHANDBOL
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3  CP MANLLEU

1  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas, Xantal Piqué, Carla 
Fontdeglòria (1), Ona Castellví, Júlia 
Canal –cinc inicial- Anna Fontdeglòria, 
Marta Soler, Laura Manzanares, Èrika 
Arellano (ps).

7  MIS IBÉRICA CHM

4  STA M. DEL PILAR

MIS IBÉRICA CH MATARÓ: Sergi 
Grané (porter), Èric Florenza (1), Marc 
Povedano (1), Oriol Pujol i Èric Serra 
(1) –cinc inicial-, Marçal Oliana, Ricardo 
Valverde (4), Oriol Lladó, Pablo Fernán-
dez i Marc Comas (ps).

COPA DE LA REINA
FEMENINA

Es va avançar al Manlleu, 
però va acabar cedint davant 
l'empenta i determinació 
osonenca

L'equip femení del CH Mataró 
aquest any no va poder superar 
els quarts de fi nal de la Copa de la 
Reina, com havia fet la temporada 
passada, ja que van caure derrota-
des per 3-1 davant el potent Manlleu 
que, segon classifi cat de la lliga.

Les mataronines van aguantar 
fi ns al descans amb empat a zero, 
en una primera meitat molt tàctica 
en la qual el Manlleu enviava dues 
boles al pal. A l'inici de la represa 

Després d’un partit vibrant, 
els locals van resoldre amb 3 
gols en els darrers 35 segons 
de joc

Un partit que semblava que havia 
de ser plàcid pel Mataró, per la con-
dició de cuer del Santa Maria del 
Pilar i el gol matiner d’Èric Florenza 
que va inaugurar el marcador, va 
acabar essent molt més complicat 
del que refl ecteix el marcador fi nal. 
Els visitants es van avançar en el 
marcador fi ns a 3 vegades, amb l’1-
2, el 2-3 i el 3-4, però els locals no 
es podien permetre deixar escapar 
el partit i van anivellar el marcador 
les tres vegades.

Ricardo Valverde va situar el 4-4, 
de falta directa, faltant 14 minuts, 
però després el Mataró va topar in-
fi nitat de vegades amb el porter i la 

les mataronines van sorprendre les 
favorites amb un gran gol de Carla 
Fontdeglòria. Les osonenques van 
reaccionar empatant de seguida, i 
quan faltaven cinc minuts aprofi ta-
ven una falta directa per fer el 2-1. 
En el tram fi nal el Mataró va jugar 
sense portera però el Manlleu va 
saber aguantar, i recuperant una 
bola feia el 3-1 quan faltaven cinc 
segons pel fi nal.

El Gijón, campió als 
penals
Copa de la Reina
Quarts de Final
Voltregà - Bigues i Riells ......................... 5-3
Gijón - Sferic Terrassa ............................. 4-3
Palau Plegamans - Las Rozas ................ 3-2
Manlleu - CH MATARÓ ................................ 3-1
Semifi nals
Voltregà - Gijón ........................................... 1-3
Palau Plegamans - Manlleu ..................... 3-1
Final
Gijón - Palau Plegamans ......2-2 (5-4 pen.)

Torna l'OK Lliga femenina
Aquest dissabte 16 a les 18:15 torna 
la màxima competició de l'hoquei 
femení al Jaume Parera, amb la visita 
del Cerdanyola. Les d'Oriol Feliu volen 
intentar repetir la cinquena plaça de 
l'any passat, tot i que ara es troben en 
novena posició, però a tan sols sis punts 
de Las Rozas, amb dos partits més, quan 
només queden 5 jornades.

Amb marge de millora
Jornada 21
FC Barcelona B - Girona...........................2-0
CH MATARÓ - Santa Maria del Pilar ...... 7-4
Manlleu - Sant Feliu .................................. 7-4
Rivas Las Lagunas - Mieres .................... 4-3
Sant Cugat - Arenys de Munt ..................7-3
Vilanova - Palafrugell ..............................3-6
Tordera - Alcobendas ............................... 4-2

Classificació
Barça B 46; Manlleu 42; Alcobendas 41; 
Girona 40; Sant Cugat i Sant Feliu 37; Tor-
dera i Arenys de Munt 32; Palafrugell 28; 
MATARÓ 27; Vilanova 22; Rivas Lagunas 
19; Mieres 12; SM del Pilar 10.
Desplaçament complicat
Visiten la pista del Sant Feliu aquest 
dissabte, que lluita encara per l'ascens.

El  Medicare System CH Mataró 
es queda a quarts de la Copa

Les mataronines van donar la cara | ARXIU

1a Estatal Masc.

tancadíssima defensa madrilenya. 
Els locals tenien al rival totalment 
tancat al darrere i va ser quan fal-
taven 35 segons quan Valverde va 
poder fer el 5-4.

El Santa Maria del Pilar va jugar 
els últims segons sense porter per 
intentar aconseguir l’empat, situ-
ació que van aprofi tar Povedano i 
posteriorment Valverde, per situar 
el 7-4 defi nitiu.

Victòria agònica del Mis 
Ibérica amb el cuer 

el Esporttot HOQUEI PATINS
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La palista mataronina Gàlia Dvorak 
va començar el passat dimarts dia 
12 d'abril a disputar el Preolímpic 
de Suècia que s'acaba el dissabte 
dia 16. Hi participen 76 jugadores i 
només hi ha 10 places per als Jocs 
de Rio. La mataronina (105 del món) 
jugarà a la fase de grups davant Tan, 
Hadziahmetovic i Parttyka.

Dvorak està jugant el Preolímpic de Suècia

Torna la Superdivisió Estatal
A la tornada de la competició, en 
nois el Quadis rebrà el Borges el 
dissabte a les 17 hores i l'Arteal 
Santiago el diumenge a les 11 ho-
res, en dos partits molt complicats, 
ja que són el 3r i el 4t classifi cats.

L'equip femení juga a Calella el 
dissabte a les 17 hores.

www.eltotesport.com |  P. 9FUTBOL

2  CE MATARÓ EF

0  AVIÀ

C.E. MATARÓ EF:  Pol Andiñach, 
Willy, Kiku Parcerisas, Dani Prieto, Isma 
(Lluís, que retornava a l'equip després 
de llarga lesió, 90'), Víctor (Baba 52'), 
Fiti, Parri, Uri (Cristian 52'), Rodri 
(Ousman 71'), Aitor Gonzàlez (Javi 
Bustos 79').

GOLS:  44' RODRI (1-0); 60' AITOR (2-0).

PRIMERA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va ser 
superior a l'Avià

El CE Mataró va superar l'Avià i 
manté la seva bona ratxa enca-
denant sis jornades sense perdre.

No va ser un partit brillant, però 
l'equip groc-i-negre va saber con-
trolar molt bé l'equip màxim gole-
jador del grup, amb un gran treball 
tant de la defensa, on va debu-
tar Dani Prieto, com del centre 
del camp, i a més va tenir encert 
al davant per sumar tres punts 
importants.

Durant la primera part hi va haver 
poques ocasions de gol tot i que els 
dos equips jugaven de forma força 
oberta i l'única que va ser gol va 
arribar prop del descans quan Rodri 
va culminar una jugada molt ben 
trenada de l'equip groc-i-negre.

Aquest gol va donar tranquil·litat 

per afrontar la represa i més en 
va tenir l'equip local quan al quart 
d'hora Aitor va marcar el segon  de 
falta directa. I poc després va arri-
bar el tercer quan Rodri va rematar 
el refús del porter a una altra falta 
llançada ara per Dani Prieto, però 
l'àrbitre el va anul·lar de forma in-
creïble. Fins al fi nal l'Avià va buscar 
el gol però la defensa i Pol sota pals 
van estar molt segurs. 

Perden els de dalt i 
guanyen els de baix

27a jornada (10 abril)

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

Classificació
Manresa 47; La Jonquera i VILASSAR 
MAR 46; Sants 45; Horta 44; Andorra 43; 
Avià, Martinenc i Tona 41; Mollet 39; Vic 
i CE MATARÓ 38; Farners 35; Girona B 34; 
Lloret 32; L'Escala 30; Abadessenc 22; 
Molletense 10.

28a jornada (16 d'abril)
Andorra - CE MATARÓ 

Partit "internacional"
El CE Mataró es desplaça el dissabte a 
jugar un partit "internacional" ja que 
juga al camp de l'Andorra, equip que a la 
primera volta va perdre a Mataró per 2-1, 
però que està 5 punts per sobre.
El Mataró ha jugat vuit vegades a te-
rritori andorrà, una a 1a Regional, 6 a 
Preferent i la darrera a 3a Divisió la tem-
porada 1998-99. Aquest darrer partit va 
acabar en empat a 1 gol i els altres set 
van acabar amb victòria andorrana.

Brillant victòria a 
Terrassa
UE Jabac Terrassa - CE MATARÓ ...........0-3
El juvenil del CE Mataró va guanyar 
davant un rival directe (7è classificat) 
i ara està en 8è lloc amb 38 punts. El 
dissabte rep l'Espanyol B que és el quart 
amb 51 punts.

Altres resultats de base
Juvenil pref.: CEM B 1-2 Arenys de Mar.
L'equip mataroní és 6è amb 40 punts.
Cadet Div. Honor:  FC Barcelona 3-0 CEM
L'equip cadet és 13è amb 23 punts.
Infantil Div. Hon.: CEM 1-1 Gim. Manresa 
L'infantil és 8è amb 33 punts.

 Sisena setmana d'imbatibilitat

La bona ratxa del Mataró no s'atura I D.F

Ll.Nacional.Juv.
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1   UD GRAMENET

3  UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Carlos Gómez, 
Albertito, Castillo, Pau (Isaac 61'), 
Àngel (Agus 67'), Miguel, Toni Redondo, 
Romero, Peque (Othman 77'), Joel.

3  CARMELO

2  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA:  Dani, Sergio López, 
Omar, Artero, Oriol, Ibrahima, Isra, 
Diallo (Aitor 81'), Said (Martín 70'), Toni 
Muñoz (Delfín 61'), Sergio Cobo (Juanjo 
61')).

2  PREMIÀ MAR

0  MATARONESA

UD MATARONESA: Paco, Alvero, 
Mansilla, Hassan, Navarro, Alaji, Zaka 
(Isaac 66’), Pompido (Ito 75’), Campaña 
(Comas 46’), Musta (Palanco 46’), 
Mosquera (Manolo 68’), Koke i Rafa.

SEGONA
CATALANA

El Cirera va obtenir un triomf molt 
important en la lluita per la perma-
nència, en un partit en el qual va 
remuntar el gol inicial dels locals 
marcat de falta directa. 

Pau va empatar amb un bon xut 
des de dintre de l'àrea i poc des-
prés Peque de penal va capgirar 
el marcador en una jugada en la 
qual l'equip colomenc va quedar 
en inferioritat. 

A la represa els cirerencs van 
esperar el seu moment i Miguel 
Laborda va sentenciar en una bona 
jugada individual.

El Carmel va fer una gran primera 
part i al tram fi nal va marcar dos 
gols. A la represa els verds van re-
accionar i van empatar amb gols 
d'Ibrahima i Sergio López. 
Al tram fi nal hauria pogut passar 
qualsevol cosa però l'equip local 
va tenir més sort i encert.

La Mataronesa va jugar bé però va 
perdre davant un molt bon rival. 
Va resistir fi ns al minut 32, en què 
el Premià aconseguí marcar. En la 
segona meitat l'equip arlequinat va 
buscar més l'atac però una pèrdua 
va generar el segon gol local. En el 
minut 58 Paco va aturar un penal. 

El Premià es despenja
27a jornada (10 abril)
SJ Montcada - Tecnofutbol ................ 3-2
Lloreda - Canyelles ...............................0-3
Guineueta - Hermes  ............................ 2-3
SANT POL - Europa B  ............................1-0
Llefià - Montcada ................................... 2-1
PREMIÀ MAR - MATARONESA ...............2-0
Gramenet - CIRERA ................................ 1-3
Martinenc - Besós BV  ........................... 2-1
Carmelo -LA LLANTIA  .......................... 3-2

Classificació 
SJ Montcada 59; Hermes 58; PREMIÀ 
MAR 54; Llefià 50;  Carmelo 46; SANT 
POL 45; Guineueta 43; Europa B 38; 
Besós BV 36; CIRERA 34; Lloreda, 
Martinenc B i Canyelles 30; MATARO-
NESA 29; LA LLÀNTIA 28; Montcada 25; 
Gramanet 22; Tecnofutbol 16.
Tots tres a casa
28a jornada (16-17 d'abril)
UD CIRERA - Europa B (16:30 h) 
MATARONESA - Llefià (17 h)
LA LLÀNTIA - PREMIÀ M. (12:15 h)
Tots tres juguen a casa contra rivals 
complicats, sobretot La Llàntia.

Victòria del Pla d'en 
Boet
27a jornada (10 abril)
Singuerlín - Florida ................................ 3-1
LIVERPOOL - Fund. Grama ...................0-4
Canyelles - Turó Peira .......................... 2-8
Cabrera - Districte 030 ........................ 5-3
L'Empenta - Argentona  ...................... 2-3
Arenys Mar - Llavaneres ...................... 1-3
Premià Dalt - Alella ................................0-1
PLA D'EN BOET - Cabrils .......................1-0

Classificació
Fund. Grama 63; Llavaneres 62; Ar-
gentona 59; Cabrera 54; Vilassar Dalt 
50, Districte 030 41; Cabrils 39; Turó 
Peira 38; Singuerlín 37; PLA D'EN BOET 
36; Premià Dalt 35; Pineda 31; LIVER-
POOL i La Florida 29;  Arenys Mar 26; 
L'Empenta 20; Canyelles B 18; Alella 10.
28a jornada (17 d'abril)
La Florida - LIVERPOOL 
Cabrera- PLA D'EN BOET

 Només guanya el Cirera

El Cirera va sumar els tres punts. | ARXIU

3a Catalana

La UD Molinos, que l'any passat va 
celebrar el seu 50è Aniversari i va 
rebre una menció a la recent Nit 
de l'Esport, aquest passat cap de 
setmana va fer la millor celebra-
ció a la citada efemèride, ja que va 

aconseguir l'ascens a 3a Catalana, 
quan falten quatre jornades per 
acabar el campionat. Després de 
guanyar el Dosrius per 3-1 té 62 
punts, 13 més que el segon classifi -
cat i per tant ja no pot ser atrapat. 

El Molinos obté l'ascens a 3a Catalana

el Esporttot FUTBOL
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El GA Lluïsos va obtenir un 
molt bon tercer lloc

Diumenge es va disputar a l'Es-
tadi Municipal la 1a jornada de la 
Lliga Catalana d'Atletisme en el seu 
grup E on participaven el Centre 
Atlètic Laietània, que n'era l'orga-
nitzador, i el GA Lluïsos Mataró, 
tant en categoria femenina com 
masculina, al costat de quatre 
clubs més, i que va concloure amb 

aquesta classifi cació conjunta: CA 
LAIETÀNIA 22837; Vic 17689; GA 
LLUÏSOS 17317; GEiEG 16242; Calella 
15570; Andorra 14849.

Bons resultats individuals
Cal destacar els triomfs de Martina 
Ballesteros (CAL) en 100 m amb 12.84 
(870 punts); Mercè Barris (CAL) en 3000 
m obs. amb 12:56.02; Andrea Martínez 
(CAL) en 100 m tanques amb 17.76; Aina 
Rabadan (CAL) en alçada amb 1.52 (725 
punts); Arnau Monsech (LL) en 400 m 
amb 51.36 (798 punts); Adrià Puig (CAL) 
en perxa amb 4.50 m (839 punts); Gerard 
Puig (CAL) en triple amb 13.87 m (820 
punts); Ivan Tirado (CAL) en disc amb 
45.45 (790 punts). També van obtenir 
bones puntuacions Carla Moreno (CAL) 
2a en 1500 m amb 4:50.83 (831 punts) i 
el relleu 4x100 femení del CA Laietània 
(Múrcia, Ballesteros, Martín i Martínez) 
2n amb 50.83 (874 punts).

Catalunya, campiona 
d'Espanya sub 16 a Mataró

TERCERA
NACIONAL

L'Aliança continua 
sumant victòries
23a jornada (10 abril)
Montsant - Centelles ............................ 3-3
San Joan Vilassar - Lliçà d'Amunt ... 4-2
Premià de Mar - Pineda  ......................3-0
Cerdanyola - Santa Coloma  ..............4-4
Sagarra - Arenys de Munt ...................3-6
Parets - Arrels ........................................ 3-3
ALIANÇA MATARÓ - Vilassar Mar ....... 3-2
Penya Johan - Lloret ............................6-1

Classificació 
Cerdanyola 63; Centelles 45; ALIANÇA 
MATARÓ 43; Montsant i Lliçà d'Amunt  
39; San Joan Vilassar i Premià de Mar 
37; Arrels i Penya Johan 34; Vilassar 
de Mar 32; Pineda 26; Sagarra 25; 
Arenys de Munt 24; Santa Coloma 19; 
Parets 17 i Lloret 6.

24a jornada (16-17 d'abril)
Pineda - ALIANÇA MATARÓ 
Els mataronins necessiten guanyar si 
volen seguir apropant-se al Centelles.

Catalunya s'imposa a Mataró. | DANIEL FERRER

L'equip de relleus del CAL. | CEDIDA

Catalunya, amb un mataroní, 
guanya en un Teresa Maria 
Roca ple de gom a gom

Després de proclamar-se subcampi-
ons estatals sub 16 durant tres tem-
porades consecutives, Catalunya, es 
va proclamar campiona d’Espanya 
després de vèncer 5-2 a selecció de 
Madrid en la fi nal de la Fase Final 
del Campionat d’Espanya que ha or-
ganitzat amb èxit el Futsal Mataró.

El conjunt català que es va classifi -
car per a la fi nal després de derrotar 
de forma molt contundent el com-
binat gallec per 6 a 1 en semifi nals, 
comptava amb la presència del jove 
porter del conjunt mataroní, Adrià 
Lara. El Campionat es va disputar 
al Teresa Maria Roca mataroní, que 
va registrar una molt bona afl uència 
d'espectadors a l'esdeveniment. 

El Laietània guanya en la primera 
jornada de la lliga catalana

Demà la segona jornada
El dissabte dia 16 a la tarda es dispu-
tarà la 2a jornada, amb la resta de 
proves i que defi nirà les fi nals A, B 
i C del proper dia 24 d'abril. 

www.eltotesport.com |  P. 11POLIESPORTIU
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Un Sant Jordi de doble aniversari
Els 25 anys del Drac i els 40 del Llibre Gegant de Contes, protagonistes d'una festa 
immortalitzada en el cartell per Regina Bonamusa

Festes: Marta Gómez

  El programa de Sant Jordi ja és 
ofi cial i per aquesta ocasió en des-
taquen dos aniversaris, els 25 anys 
del Drac de Mataró i els 40 anys 
del Llibre Gegant de Contes. Prop 
d’una setantena d’actes són l’en-
granatge de la ciutat per a celebrar 
la Diada de Sant Jordi que, aquesta 
vegada, coincidirà en dissabte i es 
preveu més multitudinària que en 
anys anteriors. Els actes comen-
cen aquest divendres, 15 d’abril, i 
s’allargaran fi ns al 30 d’abril. El re-
gidor de Cultura, Quim Fernàndez, 
ha presentat aquesta setmana el 
conjunt del programa que s’en-
capçala amb el cartell pensat 
per la dissenyadora de l’Ajunta-
ment, Regina Bonamusa, i en el 
que es vol transmetre “la frescor 
de l’estiu”. 

Un quart de segle del Drac
Per celebrar el primer quart de 
segle de la fi gura del Drac s’ha 
organitzat un acte especial que 
es farà el dijous 21 d’abril a dos 

quarts de nou del vespre. Serà un 
recorregut pels carrers i places del 
centre de la ciutat per, diuen des 
de l’Ajuntament, “rememorar els 
moments importants d’aquests 
25 anys de la vida del Drac de 
Mataró”. En aquest recorregut 
també hi participarà el Dragalió, 
la Família Robafaves i la Víbria de 
Barcelona. 

El Drac i el Dragalió tornaran a 
ser protagonistes d’un dels actes 
més esperats, també, del Sant Jordi 
mataroní: La Fogonada. Aquest 
espectacle de foc interpreta de 
forma especial i diferent la lle-
genda de Sant Jordi que, un any 
més, tindran la participació de 
les Diablesses i els Tabalers do 
Maresme. Tot plegat acabarà a la 
Plaça de l’Ajuntament amb el Ball 
de Sant Jordi que, una vegada més, 
interpretarà La Coixinera. Pel fet 
de ser dissabte, acabat el concert 
hi haurà discjòqueis.

40 anys Llibre Gegant
El Llibre Gegant de Contes celebra 
els seus 40 anys. Per commemorar 

l’efemèride, l’acte es trasllada del 
Pati del Cafè Nou a la Plaça de 
Santa Anna, on ja s'havia fet tra-
dicionalment. “Ens van demanar 
tornar a la Plaça de Santa Anna de 
forma excepcional per poder ex-
plicar la seva història”, assegurava 
Fernàndez en la presentació del 
programa. La Comissió Ciutadana 
del Llibre Gegant, qui ha dema-
nat el canvi d’emplaçament per 
a aquest any, torna a organitzar 
aquest acte particular i únic a la 
ciutat de Mataró on, també per a la 
celebració de l’aniversari, compta-
rà amb la presència d’il·lustradors 
d’anys anteriors.

Variacions horàries
Pel fet de coincidir en dissabte, 
l’Ajuntament ha fet algunes va-
riacions horàries per dilatar més 
els actes. L’actuació castellera per 
part dels Capgrossos de Mataró 
començarà abans del què havia 
fet altres anys i ho farà a les 18 
hores davant de l’Ajuntament. La 
Fogonada contràriament  s’endar-
rereix a les 22 hores.

Daniel Ferrer 

CulturaCultura núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

El libro de la selva  12:00  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

 [dv.-dg.+dc.] 12:30  16:25  17:00  18:45  19:20  

 20:05  21:05  21:45  23:30  00:10

El heroe de Berlín  12:00  16:15  19:00  21:45  00:30

El secreto de una obsesión  12:15  16:30  19:00  21:30

El cazador y la reina de hielo 12:10  16:00  00:20

 [dj.] 18:00  20:20  22:40                [En català] 12:30

Julieta 12:20  15:50  18:20  20:30  22:40  00:50

Objetivo: Londres 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Hermanísimas           [dl.-dm. + dj.] 19:20    

Madame Marguerite  [dl.-dm. + dj.] 16:30  18:00

Norman del norte             12:15      Leal [dl.-dm.] 19:05

Altamira [dl.-dm.] 21:45            [dl.-dj.] 16:10             [dj.] 21:30

Kiki, el amor se hace 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Orgullo + Prejuicio + Zombis [dl.-dm.-dj.] 22:00

Batman vs Superman 16:00  19:00  22:00  00:00

Mi gran boda griega 2 [dl.-dm. + dj.] 17:00

El pregón 20:40  22:30  01:00    [dv.+dl.+dj.] 16:10     [dl.-dj.] 18:20    

Kung Fu Panda 3     12:15  15:50   [dv.-dg.+dc.] 18:00  

Cien años de perdón   [dl.-dm. + dj.] 20:35    [dv.-dg. + dc.] 22:20    

Zootrópolis           [dv.-dg.] 12:15  16:00  18:20

La reina de la zarzuela (zarzuela)           [dj.] 19:30

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

Del revés 17:00 (16 abril)           12:00  17:00 (17 abril)

Luces de París 19:00 (16 i 17 abril)

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

O los tres o ninguno 18:00  20:00 (17 i 18 abril)   

El abrazo de la serpiente (vo) 20:30 (21 abril)     

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

El secreto de una obsesión  16:10  18:15  20:20

El libro de la selva  16:15  18:20  19:15  20:30  22:30

Cantinflas  20:00  22:15

El heroe de Berlín  16:30  19:15  22:00

El cazador y la reina de hielo 16:00  18:10  20:20  22:30

Objetivo: Londres 16:20  18:20  20:30  22:25

Altamira 22:25

Kiki, el amor se hace 18:30  20:30  22:30

Madame Marguerite 16:00

Batman vs Superman  21:30

Kung Fu Panda 3 16:10  18:00

Zootrópolis 17:00

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

 Pel·lícula triomfadora en la dar-
rera edició del Festival de Cinema 
Fantàstic i de Terror de Sitges, par-
teix d’un episodi de període de dol 
per la desaparició tràgica d’un fi ll.

Lluny del terror fantàstic i a prop 
del terror que pot sorgir de la quo-
tidianitat, el fi lm s’endinsa en un 
format de thriller psicològic. Will, 
pare afl igit que encara no ha supe-
rat el trauma de la pèrdua del fi ll, 
s’endinsa en una trama d’intriga i 
misteri a través dels equívocs, in-
tuïcions i suposicions que sembla 

Ratonera

“La invitación” de Karyn Kusama

detectar en els seus hostes.
I comportant-se com un tras-

tocat, un paranoic, Will creu que 
ha caigut en un parany, li sembla 
trobar-se atrapat en una ratonera, 
en què la seva ex-dona i amics fan 
gala de comportaments estranys 
propis d’una secta alienada.

Així la vetllada s’anirà empu-
degant d’una atmosfera enrarida 
i sinistre en l’escenari únic de la 
casa, una localització hermètica. 
L’ambient esdevé progressivament 
claustrofòbic. El desenllaç amaga 
un cop d’efecte fi nal pertorbador 
absolutament sorprenent.

Un moment de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
Quin any es va estrenar la 
versió Diseny de 'El libro de la 
selva'?

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

Resposta del núm. 1713
‘Mad Max : Fury Road’

Guanyadors:
Roberto Carlos Curto Bellido.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
1 entrada doble

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com
...els sentits 
en una copa 

de vi
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h

@totmataro
twitter.com/totmataro

Cinemes Les estrenes núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016

EL LIBRO DE LA SELVA

Segueix la història de Mowgli, un nen 
que és criat per un grup de llops a la 
selva, i que s'embarca en un fascinant 
viatge d'autodescobriment quan es veu 
obligat a abandonar l'única llar que ha 
conegut en tota la seva vida. 
Direcció: Jon Favreau
Intèrprets: Neel Sethi, Bill Murray, Ben 
Kingsley, Idris Elba
105min

EL HÉROE DE BERLÍN

Narra la història de l'atleta Jesse Owens, 
que va saltar a la fama en els Jocs Olím-
pics de Berlín el 1936 i va deixar el món 
bocabadat amb espectaculars marques 
que van tirar per terra la teoria de Hitler 
sobre la supremacia de la raça ària.
Direcció: Stephen Hopkins
Intèrprets: Stephan James, Jason Su-
deikis, William Hurt
134min

EL SECRETO DE UNA...

Ray i Jess, dos investigadors de l'FBI, 
són rellevats del seu lloc juntament amb 
la supervisora   del fiscal del districte, 
quan apareix assassinada la filla de Jess. 
Després de tretze anys de recerca, Ray 
troba una pista per resoldre el cas.
Direcció: Billy Ray
Intèrprets: Chiwetel Ejiofor, Julia Ro-
berts, Nicole Kidman, Dean Norris
111min

VÍCTOR FRANKENSTEIN

Adaptació lliure de la història del cien-
tífic Victor Frankenstein (McAvoy) i el 
seu protegit Igor Strausman (Radcliffe). 
L'amistat que naixerà entre els dos serà 
tan efectiva com tòxica en el camí per 
crear vida del no-res. 
Direcció: Paul McGuigan
Intèrprets: Daniel Radcliffe, James McA-
voy, Jessica Brown Findlay
109min

THE LADY IN THE VAN

Un bon dia, la senyoreta Shepherd, 
aparca la seva furgoneta en una vorera 
de Londres, davant la casa de l'escriptor 
Alan Bennett. El que al principi havia de 
ser temporal, s'acaba convertint en una 
relació que els canviarà a tots dos. 
Direcció: Nicholas Hytner
Intèrprets: Maggie Smith, Alex Jen-
nings, Jim Broadbent, Dominic Cooper
104min

MI AMOR

La història segueix a Tony, qui està in-
gressada en un centre de rehabilitació 
després d'una greu caiguda esquiant. 
Dependent del personal mèdic i els anal-
gèsics, es pren el temps necessari per 
recordar la història amb Georgio. 
Direcció: Maïwenn Le Besco
Intèrprets: Vincent Cassel, Emmanuelle 
Bercot, Louis Garrel
130min
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Llibres d'autors locals a la Llibreria Dòria.  Daniel Ferrer 

"Era una idea latent". Amb aquesta afi rmació de la 
vicepresidenta d'Òmnium Cultural Mataró-Maresme, 
Laia Nonell, es resumeix el passat de la Nit de les 
Lletres Maresmenques que s'ha decidit, ara sí, tirar 
endavant. Precisament perquè era una idea latent 
s'havia anat postposant per diferents motius. "Hi 
havia voluntat d'organitzar algun acte com aquest, 
previ a Sant Jordi, però no ho havíem vist clar fi ns 
ara", explica Nonell al Tot Mataró.

La primera Nit de les Lletres Maresmenques, doncs, 
ja té data: serà aquest divendres. La intenció d'aquest 
esdeveniment és recollir tot el que s'ha publicat en 
el darrer any per part d'autors de la comarca del 
Maresme. "Volem que aquesta Nit sigui una eina 
per dinamitzar el sector local", assegura la mateixa 
font d'Òmnium. I, de fet, el que pretenen és "fer un 
viatge pel món del llibre al Maresme descobrint les 
novetats editorials de l'any, però donant veu també 
a tots els agents implicats: biblioteques, llibreries, 
editorials i entitats i col·lectius que treballen al vol-
tant del llibre en català", explica Òmnium en una 
nota de premsa enviada als mitjans. 

El món literari sembla que, per Sant 
Jordi, creixi exponencialment. Els au-
tors més mediàtics són els que en des-
taquen més. Però, i els autors locals 

més desconeguts?

  Òmnium Cultural Mataró-Maresme ha organit-
zat la primera Nit de les Lletres Maresmenques 
per valorar i reconèixer tot el sector de la 
comarca des dels autors fi ns a les bibliote-
ques, passant pels editors, les llibreries, etc.

Abans de Sant Jordi la cita organitzada per 
Òmnium Cultural pretén ser una eina perquè 
tots els agents literaris puguin compartir ex-
periències i obres del darrer any, creant -tam-
bé- un precedent. I és que la Nit de les Lletres 
Maresmenques neix ja amb l'objectiu de seguir 
evolucionant per consolidar-se com a una cita 
anual al programa de Sant Jordi de la ciutat 
de Mataró. 

Reconeixement
als autors localsREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Òmnium Cultural Mataró-Maresme organitza la 
primera Nit de les Lletres Maresmenques
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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 €
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 Daniel Ferrer 
Llibres d'autors de Mataró a la Llibreria Tramvia.

Prendre la temperatura

La primera edició de la Nit de les Lletres 
Maresmenques ha de servir per prendre la tem-
peratura al sector literari en l'àmbit local. Autors 
però també lectors, llibreries, editors, biblioteques 
i un llarg etcètera d'agents que s'involucren en 

tot aquest món, podran compartir la vetllada per 
analitzar la situació del llibre en paper i tot el que 
l'envolta, més enllà de la irrupció del món de la 
digitalització a les nostres vides. 

El llibre segueix mantenint el punt romàntic del 
paper, de les pàgines, les cobertes,... seguirà així?

Valoració del talent local

Els autors maresmencs de moment ja han vist la ini-
ciativa amb molt bons ulls. Tot i que asseguren que 
encara no es pot valorar objectivament fi ns que no 
hagi passat aquesta primera edició, creuen que, no-
més tirar-la endavant és un pas important. Així ho 
pensa, per exemple, l'autor mataroní Joan Safont, 
que per aquest Sant Jordi presenta "Capitans del 
Comerç. Explicats pels seus fi lls". Safont ha asse-
gurat al Tot Mataró que el fet d'organitzar la Nit de 
les Lletres Maresmenques és "posar en valor tot el 
talent que tenim a la comarca". L'autor mataroní ha 
volgut fer una refl exió més enllà de la celebració de 
la Nit i ha explicat que "els autors som una petita 
part del món literari que no seria possible sense tot 
el que ens envolta, per tant, aquesta Nit no només 
és per parlar dels autors sinó fer un homenatge a 
tots els agents implicats".

La mateixa visió la té la també mataronina Care 

Santos que presenta el seu "Diamant Blau" i que valora 
també molt positivament la iniciativa. En declaracions 
al Tot Mataró Santos ha assegurat que és important 
i molt valorable qualsevol cosa que s'organitzi per 
valorar les lletres. "Ara que parlem tant de productes 
de proximitat, aquests llibres i aquests autors, també 
ho són: productes de proximitat en la literatura", diu.

Proximitat amb els autors

Moltes vegades els autors són força coneguts als 
seus municipis més enllà de la transcendència me-
diàtica que puguin tenir fora d'aquests. "Sovint la 
relació és pròxima perquè som d'aquí, però no per 
això sempre tenim moments per xerrar", reivindica 
Joan Safont que segueix valorant la iniciativa. És una 
visió molt similar a la que també té la Care Santos 
que assegura que ara ella té "més transcendència 
mediàtica" però que "durant molts anys no ha es-
tat així" i ha vist com, en moltes ocasions, "no hi ha 
espai per a tothom".

Reportatge
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 Anna Aluart 

 Daniel Ferrer 

autors i en prestigi de l'acte per a reconèixer la feina 
del sector literari en clau local i comarcal. L'única 
condició és que siguin llibres escrits en català i, de 
moment, que no siguin d'autoedició, és a dir que 
hi hagi una editorial al darrere. De totes maneres 
aquesta primera edició determinarà tots els factors.

Per aquesta primera ocasió s'han detectat a la vora 
d'una cinquantena de llibres d'autors maresmencs 
publicats entre l'abril de 2015 i l'abril de 2016. Òmnium 
ha elaborat tota una llista en què els ha classifi cat 
en fi cció, no fi cció, poesia, teatre i infantil i juvenil.

La Nit, aquest divendres

La Nit de les Lletres Maresmenques, com dèiem, 
serà aquest divendres 15 d'abril a les vuit del vespre 
a la Biblioteca Antoni Comas. L'acte comptarà amb 
l'actuació de circ d'Home Idea i de dansa per part 
de MU/DA i estarà conduït per la periodista Estel 
Batet i l'actor Ferran Camps. Segons ha explicat la 
vicepresidenta d'Òmnium "no es tracta d'una pre-
sentació de llibre darrere un altre, ni tampoc hi ha 
cap premi, és simplement una trobada".

Per acudir a la primera edició de l'esdeveniment 
s'ha de recollir gratuïtament la invitació per poder 
gaudir d'aquest viatge pel món del llibre entre ciu-
tats i pobles de la comarca. 

Volem que aquesta 
Nit de les Lletres 
sigui una eina 
per dinamitzar 
el sector”

Prèvia a Sant Jordi

Sense dubte fer aquest acte a una setmana de Sant 
Jordi facilita moltes coses. En primer lloc l'assistència 
dels mateixos autors que durant la Diada acostumen a 
estar molt enfeinats venent i signant les seves obres. 
"És possible que no tots els autors puguem ser a la 
comarca el dia de Sant Jordi, per això penso que és 
bo fer-ho abans", assegura Joan Safont.

En segon lloc perquè llibreries i autors ho te-
nen pràcticament tot a punt i sembla que pugui 
ser el bon moment per a la refl exió de l'últim any.

Voluntat d'establir la cita

La primera Nit de les Lletres Maresmenques ja ha nas-
cut com a això, ser la primera de moltes. La voluntat 
d'Òmnium Cultural és fer créixer l'esdeveniment en 
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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 offi ce, amueblado................................750€ T.I.
REF. A-1443 Z. HABANA, Planta baja seminueva con terraza, 2hab. baño y aseo, pk inluido..............830€ T.I.

Arxiu 

Qui està obligat a presentar la declaració? 
La Gestoria Luis respon a un dels dubtes més freqüents cada campanya de la renda.

Opinió: GESTORIA LUIS

  Estan obligats a presentar la de-
claració del IRPF de l’any 2015, ja 
sigui mitjançant la presentació de 

l’autoliquidació o amb la confi r-
mació de l’esborrany, els contri-
buents que hagin obtingut rendes 
superiors a les quanties següents:

• Rendiments del treball que 

superin els 22.000 euros amb ca-
ràcter general.

• Els contribuents que hagin per-
cebut rendiments íntegres del tre-
ball per import superior als 12.000 
en els següents supòsits:

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria

DES DE LA GESTORIA

Empenta 1 i 2 1719 Luis.indd   2 13/4/16   10:44



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
C&M

GESTIONES INMOBILIARIASGESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423
www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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 offi ce, amueblado................................750€ T.I.
REF. A-1443 Z. HABANA, Planta baja seminueva con terraza, 2hab. baño y aseo, pk inluido..............830€ T.I.

• Quan aquests rendiments pro-
cedeixin de més d’un pagador, 
si la suma de les quantitats que 
procedeixen del segon i resta de 
pagadors supera els 1.500 euros.

• Quan es tracti de pensionistes 
amb diverses pensions que no han 
practicat les retencions determi-
nades per l’AEAT.

• Que es rebin pensions com-
pensatòries del cònjuge o anuali-
tats no exemptes. (Estan exemptes 
de l’IRPF les anualitats per ali-
ments percebudes dels pares en 
virtut de decisió judicial).

• Quan el pagador dels rendi-
ments del treball no estigui obli-
gat a retenir.

• Quan es percebin rendiments 
del treball subjectes a tipus fi x de 
retenció. Ho són els percebuts com 
a administradors o membres de 
consells d’administració de so-
cietats o els derivats d’impartir 
cursos o conferències i per l’ela-
boració d’obres literàries, artísti-
ques o científi ques.

• Rendiments íntegres del 

capital mobiliari (dividends d’acci-
ons, interesos de comptes, dipòsits 
o valors) i guanys patrimonials (de 
fons d’inversió o premis) superiors 
a 1.600 euros.

• Quan la suma de les rendes 
immobiliàries imputades (per ser 
titular de béns immobles excep-
te l’habitatge habitual), els ren-
diments no subjectes a retenció 
derivats de Letras del Tesoro i les 
subvencions per l’adquisició de 
habitatge de protecció ofi cial o 
preu taxat, que superin els 1.000 
euros anuals. 

• Els contribuents titulars d’ac-
tivitats econòmiques quan els ren-
diments íntegres, juntament amb 
els del treball i del capital i dels 
guanys patrimonials, sigui supe-
rior als 1.000 euros anuals.

• Contribuents que hagin obtin-
gut guanys patrimonials no sub-
jectes a retenció o ingrés a compte 
quan l’import total o conjunta-
ment amb els rendiments del tre-
ball, del capital o d’activitats eco-
nòmiques superi els 1.000 euros 

anuals.
• Contribuents titulars d’immo-

bles llogats (pisos, locals, places 
de garatge) quan els rendiments 
totals d’aquests o conjuntament 
amb les rendiments del treball, del 
capital mobiliari, d’activitats eco-
nòmiques i guanys patrimonials 
excedeixi de 1000 euros anuals.

També hauran de presentar la 
declaració els contribuents que 
amb independència de la quantia i 
naturalesa o font de les rendes, tin-
guin dret a aplicar el règim transi-
tori de la deducció per inversió en 
habitatge habitual, la deducció 
per doble imposició internacio-
nal o hagin realitzat aportacions a 
patrimonis protegits de persones 
amb discapacitat, plans de pensi-
ons, plans de previsió assegurats, 
plans de previsió social d’empre-
sa, assegurances de dependència 
i mútues de previsió social. Qui 
hagi de sol·licitar la devolució de 
renda que li pugui correspondre, 
també,  haurà de fer la declaració. 
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Esteve Rovira, en un dels tallers d'interpretació Arxiu 

   Novetat important al programa 
de 'Taller de Ficcions'. El pròxim 
22 d’abril començarà el taller de 
Primavera “L’Actor i la Càmera” 
amb Esteve Rovira, director de 
serials televisius tan importants 
com La Riera, El Cor de la Ciutat 
o  Serrallonga.

L'actor i la càmera' es tracta 
d’un taller adreçat a persones a 
les quals els apassioni el món del 
cine o les sèries i vulguin practicar 
o reforçar les tècniques d'inter-
pretació davant de càmera amb 
un professorat d'altíssim nivell 
professional.

La metodologia és molt pràc-
tica. Al llarg de cinc sessions de 

Taller amb el 
director de 
La Riera

Taller de Ficcions 
programa un curs específic 
amb Esteve Rovira

tres hores cadascuna, els alum-
nes es preparen un breu monòleg 
i, dirigits per un professional de 
primeríssim nivell com el mateix 
Esteve Rovira, proven diferents re-
gistres i tècniques, adquirint així 
més recursos, experiència i segu-
retat davant de càmera.

En ser un taller pràctic en què cada 
alumne treballa els seus exercicis 
amb el director, només hi ha 15 
places disponibles.  

Per a més informació d'aquest 
i altres 'Taller de Ficcions' la gent 
es pot adreçar  al mail tallersde-
fi ccions@gmail.com

Empenta
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L'acte de presentació de l'equip Procercasa 42 Motorsport Cedida 

 El vigent Subcampió del Món de 
Moto2 Àlex Rins apadrina l'equip 
Procercasa 42Motorsport, mante-
nint així el seu compromís amb 
els joves talents del motociclisme 
nacional. Si fa un any Àlex Rins 
sorprenia amb una iniciativa de 
suport a la base del motociclis-
me espanyol, elw 2016 el pilot de 
Moto2 manté el seu compromís 
amb els més joves i al costat del seu 

El conjunt de l'empresa amb seu a Mataró competirà 
amb una 'wild' card' a Jérez en Moto3

equip, el Procercasa 42Motorsport, 
fa un pas més. Rins va presentar a 
Barcelona una estructura que re-
petirà l'alineació de tres pilots en el 
Campionat d'Espanya de Velocitat 
i cinc motos més en el Mundial 
Júnior de Moto3. A més, l'equip de-
butarà en el Campionat del Món de 
Moto3 amb dos wild card –Davide 
Pizzoli i Enzo Boulom– amb motiu 
del Gran Premi de Jerez.

Àlex Rins apadrina l'equip 
Procercasa 42Motorsport

L'equip Procercasa 42Motorsport, 
patrocinat per l'empresa amb seu 
a Mataró. tornarà a comptar amb 
un equip tècnic de primer nivell, 
posant a la disposició dels seus 
pilots les KTM M35 Factory amb 
les quals afrontaran la temporada. 
2016 serà l'any de la confi rmació 
del projecte iniciat fa una tempo-
rada, un projecte compromès amb 
la base del motociclisme.  | Red
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COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros. etc... 631.565.231 
COMPRO MUÑECAS ANTIGUAS años 
40, 50, 60, 70, y juguetes antiguos, 
paso a domicilio, sin, compromiso y 
pago al momento, máxima seriedad 
y valoracion. Teléfono de contacto 
627.937.101, preguntar por Silvia 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 

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. amplio 
salón comedor con salida a balcón 
con magnífi cas vistas, cocina de 
origen con salida a galería, baño y 
aseo, se dejan muebles, 90.000€. 
626.529.009 
R. BERENGUER. Piso alto con ascen-
sor, 90m2. 3h. grandes, amplio salón 
comedor, cocina con galería, baño, 
suelos de parket, ocasión, 90.000 
€. 651.862.517 
VENDA PÀRQUINGS GRANS dimen-
sions. Possibilitat de fi nançament 
preferent. President Tarradellas 90. 
Mataró. 636.178.739 /627.416.252 
COMPRO PISO EN zona La Habana, 
Eixample y Centro. De particular. 
625.101.154
¿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 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASO BAR EN casco antiguo 
617.527.788 
ALQUILO HABITACIÓN para chica 
responsable. 603.511.683 
LOCAL 80M2 .  400€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 
CERDANYOLA. Piso con ascensor, 
90m2. 4h. amplio salón comedor con 
salida a balcón, sol y vistas, cocina 
independiente con muebles nuevos, 
baño completo, amplia galería, buena 
ocasión, 575€. 651.862.517
CERDANYOLA. Local de 68m2, 
ideal cualquier actividad, 295€. 
626.529.009
LLOGO HABITACIÓ 687.308.170 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
SE TRASPASA BAR en Cirera a pleno 
rendimiento. Teléfono 679.247.824 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cuina. 
Zona privilegiada. 639.703.037 
LOCAL 250M2 .  550€/mes. 
93.798.81.06 /635.969.910 

TREBALL

EMPRESA EN MATARÓ. Busca con-
fección para mantelerías. Llamar al 
678.562.853 
SE PRECISAN PERSONAS que sepan 
coser a mano. Interesados llamar al 
93.759.83.38 o enviar currÍculum a 
C/ Sant Josep 66 Vilassar de mar 
BUSCO CHICA ESTUDIANTE mayor 
edad, venta rosas Sant Jordi. Tel. 
679.069.121 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

PRECISEM CAMBRERES /COMER-
CIALS. Dispensable bon tracte amb 
clients. Experiència. 625.511.066
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do mayores, niños. Experiencia. 
Referencias. 648.514.358 
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Interina. 688.302.271
SE BUSCA CHICA que hable inglés 
correctamente, para atender te-
léfono desde su propio domicilio. 
632.389.545 /602.124.374 
CONDUCTOR CARRETILLA RETRÀC-
TIL elevadores, toros. M’ofereixo. Tinc 
anys d’experiència. 630.865.863
AYUDANTE COCINA BUSCA trabajo. 
Tel. 674.784.577 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños o mayores, camarera, ayudante 
cocina... 612.537.410 
M’OFEREIXO: neteja, ajudant cuina. 
631.111.847 
CERCO FEINA AUX. INFERMERIA en 
geriatria, cuidar persones grans a do-
micili. Experiència 12 anys. 631.111.847   
SEÑOR BUSCA TRABAJO. 
Experiencia reciclaje y limpieza. 
697.843.599 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
persona mayor, camarera habitacio-
nes. Experiencia. 631.557.336 
TRANSPORTISTA CON EXPERIENCIA 
busca trabajo. Transporte nacional, 
internacional o chofer. 656.815.619 
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

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 al nostre web: www.
mestredaixa.com. o per correu a: 
havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790

núm. 1719 del 15 al 21 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

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 
P I N TO R  P R E S U P U E S TO S 
AJUSTADOS. 607.480.942
P E LU Q U E R O  D O M I C I L I O . 
634.792.469
A L BA Ñ I L E R Í A ,  P I N T U RA . 
653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
REFORMAS VARIAS. 661.711.239 
LAMPISTERIA, REPARACIONES, 
BOLETINES. 629.232.530 
REFORMES, OBRES, REPARACIONS, 
albañileria, electricitat, fontaneria, 
lampisteria, gas, pintura. Econòmic, 
670.232.977 
V E R T I V E R D :  T R E B A L L S 
ESPECIALITZATS en arbres. 
622.617.737 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
DECLARACIONES DE RENTA, precios 
económicos. 663.704.422

TAROT

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

VARIS

CHICO ESPAÑOL. 45 años, 1,70m. 
69kg. Soltero sin hijos, atractivo, 
simpático, culto, sano, cariñoso, edu-
cado, deportista, no fumador, buen 
físico, con trabajo fi jo, piso propio y 
la vida resuelta. Vivo en Badalona. 
Busco chica delgada y sincera para 
amor, formar pareja estable o vivir 
juntos. Abstenerse hipócritas y su-
perfi ciales. No tengo whatsapp. No 
contesto llamadas perdidas. No me 
desplazo lejos. 605.540.403 
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893

Econòmics
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CONTACTES

QUIERES SABERLO TODO? Llámame. 
93.419.03.49 www.srarius.com 
NOVEDAD TRAVESTI. Wendy. 
Bomboncito. 656.464.173 
NOVEDAD. EXUBERANTE, ATRACTIVA. 
Mulata culito respingón. Estrechita. 
25 años. Completísima. 666.090.642 
MADRE SEPARADA BUSCO ayu-
da económica. Máxima discreción. 
Particular. 602.337.770 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
QUIROMASATGISTA GUAPÍSIMA 
667.955.000 Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
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BEl programa es posa en marxa «no com una acció 
d’urgència, sinó com un desplegament del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019, l’eina principal que la 
Diputació posa a l’abast del territori», segons la pre-
sidenta de la Diputació, Mercè Conesa. 

Destinat a prop de 5.000 persones, el projecte no 
només proposa l’opció clàssica de generar llocs de 
treball sinó que també, segons Conesa, incorpora  
«una línia de formació» i «una altra de suport a em-
preses d’inserció sociolaboral, centres d’inserció i 
entitats del tercer sector perquè contractin persones 
de col·lectius especialment vulnerables».

Pel vicepresident primer de la corporació, Dionís 
Guiteras, aquest nou pla d'ocupació «és una rebol-
cada a la LRSAL», ja que «s'avança a una resolució 
del Tribunal Constitucional», donant «suport a les ne-
cessitats que tenen els municipis», independentment 
de les atribucions que els atorgui aquesta llei estatal.

Amb la voluntat de fomentar l'ocu-
pació a tota la demarcació de 
Barcelona atenent, de manera es-

pecífica, les necessitats dels col·lectius més 
vulnerables i en risc d'exclusió, la Diputació 
de Barcelona impulsa el nou programa com-
plementari de foment de l'ocupació i de 
suport a la integració social, valorat en 30 
milions d’euros.

El Programa està destinat als 
municipis de la demarcació 
i inclou dues línies de suport.

30 milions
d’euros per
al foment de
l'ocupació
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Línies de suport

El programa està destinat als municipis de la 
demarcació i a les quatre entitats municipals 
descentralitzades i compta amb dues línies de 
suport. La primera, amb una dotació de 7,5 mi-
lions d’euros, incorpora els clàssics plans d'ocu-
pació adreçats a aquelles persones inscrites als 
serveis d'ocupació i que estan en situació de 
vulnerabilitat. També aposta per poder donar 
ocupabilitat i formar a les persones, i fer pos-
sible que els municipis col·laborin amb les em-
preses del territori facilitant els procediments 
de contractació.

La segona línia de suport té una dotació de 22,5 
milions d’euros. Concebuda, principalment, per a 
les persones en risc d'exclusió social, aposta per 
la seva contractació per empreses d'inserció so-
ciolaboral, centres d'inserció i entitats del tercer 
sector. En aquest sentit, també es treballa per a 
la contractació pròpia per part dels ajuntaments, 
a través dels equips de serveis socials municipals.

 Gonzalo Sanguinetti / Diputació de Barcelona 

Distribució

Per distribuir aquests 30 milions d’euros entre els go-
verns locals, la corporació ha tingut com a referència 
el nombre d'habitants (a gener del 2015) i la mitjana de 
persones aturades durant un període de sis mesos, per 
evitar l'estacionalitat de les dades de l'atur (d'agost del 
2015 a gener del 2016).

Segons la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, el 
programa ofereix llibertat  als contractadors i defensa l'au-
tonomia local de cada ajuntament, ja que tindran «llibertat 
per fixar quantes persones vol contractar» i «autonomia 
per fixar quin és el salari», tot i que des de la Diputació 
es recomana un salari de 1.000 euros i un contracte mí-
nim de sis mesos.

Aprovat en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019", aquest nou programa també preveu una línia de 
suport específic als municipis de fins a 1.000 habitants, que 
comptaran amb l'assignació d'un import fix en el moment 
de calcular la distribució dels ajuts i tindran la possibili-
tat de demanar assistència tècnica i jurídica reforçada.

@economieslocals / @benestardiba
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Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Creu de Sant Jordi per a la Sala Cabanyes
La secció teatral del Centre Catòlic rebrà l'alta distinció catalana pel centenari dels 
Pastorets de Mataró, que també se celebra aquest any

Cultura: Redacció

  La Sala Cabanyes serà distingida amb la prestigi-
osa Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de 
Catalunya. Ho farà amb motiu del centenari de la 
primera representació d’Els Pastorets, que se cele-
brarà el pròxim Nadal, i que s’emmarca en el també 
aniversari dels 100 anys de l’entitat.

Aquest dijous 7 d’abril a la tarda, els perfi ls a les 
xarxes socials de Sala Cabanyes feien pública la no-
tícia, després que la Conselleria de 
Cultura els ho hagués comunicat. 
Una notifi cació que arriba un mes 
després que el ple municipal també 
decidís demanar al Departament de 
Cultura de la Generalitat que es do-
nés la Creu de Sant Jordi a l’entitat 
dedicada al teatre amateur per “la 
seva defensa de la llengua catalana 
i promoció de la cultura”.

Patrimoni Cultural des de 1981
La Sala Cabanyes rebrà la Creu de Sant Jordi enmig 
de la celebració del centenari, que compta amb 

diverses activitats per a commemorar-ho, entre les 
quals destaquen una exposició històrica sobre els 
Pastorets, una trobada de Satanasos, concerts i cinc 
estrenes teatrals.  

Patrimoni Cultural de la ciutat
L’Ajuntament de Mataró va declarar Els Pastorets 

de Mataró Patrimoni Cultural de la Ciutat l’any 1981 
en reconèixer la seva singularitat, els valors culturals 

i tradicionals que contenen, a la perse-
verança de diverses generacions de ma-
taronins i mataronines per mantenir-los 
vius al llarg de tants anys i, sobretot, el 
rigor de la seva execució.

La Sala Cabanyes és membre fun-
dador de la Coordinadora de Pastorets 
de Catalunya i també forma part de 
Federació de Grups de Teatre Amateurs 

de Catalunya. La programació anual, la tasca de for-
mació a diversos nivells (teatral, musical i tècnic) i 
la implicació en les festivitats locals contribueixen 
a situar la Sala Cabanyes com una referència en el 
teixit associatiu mataroní i en el món teatral nacional.

El Ple i nombroses 
signatures d'entitats i 
persones  havien 
secundat la petició

El President 
Puigdemont farà 
entrega de la Creu el 
pròxim 26 d'abril
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Potser et trobes frens a l’expansió 

personal. Agafa-t’ho com un aprenen-

tatge i un exercici de paciència i cer-

ca estratègies alternatives. Possible 

obligació de formar-te.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Desacord amb una amistat et pot 

posar de mal humor. Tot passa i les 

diferències són normals. Bones opor-

tunitats laborals que demanaran actu-

ar ràpidament i de manera concreta.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Podries trobar l’amor al carrer tot 

passejant o entre la gent del barri. Si 

ja tens parella, dies de millora de la 

comunicació i inici d’una nota etapa 

de cara al futur.

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

Pot ser que t’hagi tocat fer un pas 

enrere per seguir el teu camí. Estàs 

en un temps de transició i no tot són 

flors i violes. Però ets constant i això 

juga a favor teu.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

De bon humor i força comunicatiu. 

Sembla que ja deixes enrere un perí-

ode en què estaves més seriós. Però 

encara hi ha qüestions íntimes i pro-

fundes que et costa canviar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et relaciones amb naturalitat i això és 

quelcom que agrada força i et propor-

ciona noves amistats. A la feina pot 

haver-hi algun malentès. No deixis 

que es faci més gran.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Tasques domèstiques que se’t faran 

una mica feixugues però que són 

necessàries. A la feina renovació in-

formàtica i actualització de conei-

xements. Potser hauràs d’estudiar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Una nova responsabilitat es presenta 

a la teva vida. Per una banda no et fa 

massa gràcia però per l’altra saps que 

és bo pel teu futur. Per volar caldrà 

alleugerir el pes.

Bessons (21/5 al 21/6)

Et costa una mica expressar les teves 

emocions però en aquest conflicte 

pots trobar inspiració literària i una 

oportunitat per aclarir-te. Et ve de 

gust un canvi de casa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Contactes i converses amb l’estranger. 

Podria fins i tot donar-se un enamo-

rament a distància. Et sentiràs atret 

per la filosofia i algunes creences. 

Interès a estudiar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

L’amor va millor. Corre l’energia entre 

tu i una altra persona i pot iniciar-se 

una relació. Moment de gaudir de 

talents que no podies atendre per 

les teves obligacions.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Estàs una mica negatiu en algunes 

qüestions laborals i t’has posat en la 

pitjor de les situacions. A vegades les 

coses són més terribles al nostre cap 

que en el món real.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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En Santi, en dibuix

Un concert del cicle la passada tardor

Cedida 

Cedida 

Els concerts es realitzaran en terrats privats, desconeguts fins a 
24 hores abans. Els assistents s’inscriuen a través d’un formulari 
a la web del festival i 24 hores abans reben un correu electrònic 
amb la localització exacte on se celebra el concert escollit. El 
Vermut Sonat representa també una nova manera de plantejar la 
cultura: més independent, autogestionada, comunitària i propera.

Com funciona?

per amanir musicalment els ver-
muts d’aquesta segona edició són 
Pere Jou, un dels músics més per-
sonals del pop català que torna a 
la ciutat després d’anys de no ac-
tuar-hi; el músic d’Anímic Ferran 
Palau, que mostrarà en acústic el 
seu treball Santa Ferida, Premi 
Enderrock a Millor disc de cançó 
del 2015; i la cantant mataronina 
Lorien, una de les veus més desta-
cades de la música emergent local. 
Ells seran els tres grups escollits 
per omplir de música els terrats 
de Mataró. La música en direc-
te es completarà amb un servei 
de barra.

Vermut Sonat és una iniciativa 
de l’Associació Reviu i compta amb 
la col·laboració d’Estrella Damm, 
MICSBcn i Clack. | Redacció

 Va ser una de les grans notíci-
es de la passada tardor pel que 
fa a música i cultura a Mataró i 
no s'esperarà un any a tornar. El 
Vermut Sonat, el cicle de concerts 
els dissabtes al migdia en terrats i 
terrasses privades tornarà el mes 
de maig en versió primaveral i una 
programació amb noms destacats 
de la cançó catalana com són el de 
Pere Jou, cantant de Quart Primera 
i Ferran Palau. Precisament el grup 
del primer es va fer popular per fer 
concerts en terrats i cases parti-
culars, un dels exemples en què 
els impulsors del cicle mataroní 
es van fi xar.

L'aforament als vermuts –els 
dies 7, 14 i 21 de maig– és limitat 
i l'entrada és gratuïta amb taquilla 
inversa. Les propostes escollides 

Pere Jou, Ferran Palau i Lorien encapçalen la 
programació del segon cicle Vermut Sonat

El festival de concert-vermut a 
terrats privats tornarà el maig

  En Santi, l'entranyable fi gu-
ra que representa una icona pel 
col·lectiu de persones amb dis-
capacitat intel·lectual, vol tenir 
ara un capgròs propi. El personat-
ge més identifi cable de la ingent 
tasca de la Fundació Maresme ja 
ha estat símbol d'activitats com 
les Dissantes, mona solidària im-
pulsada per Nougat o element de 
materials pedagògics i marxan-
datge variat. Ara la Fundació tira 
endavant una campanya perquè 
prengui cos com a nou nan a la 
ciutat i busca a través de Verkami 
la suma de 3.500 euros. 

Durant el mes vinent es pot con-
tribuir, amb l'habitual sistema de 
recompenses segons l'aportació, 
a què el capgròs d'en Santi sigui 
una realitat ben aviat. 

Des de la Fundació expliquen 
que "les cercaviles festives creen  
moments de germanor, de vincles 
socials i de comunitat. Per això 
volem apropar-hi en Santi, per-
què les persones amb discapaci-
tat intel·lectual tampoc hi poden 
faltar!"|  Redacció

La nova figura busca 3.500 
euros d'aportacions

Un Verkami per 
finançar un nou nan 
d'en Santi
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Des d’un 5% interès mensual

Si estàs pagant més interès en una altra botiga
TRUCA i FAREM EL CANVI per tu

EMPEÑOSCOMPRO

Horari: de dilluns a divendres de
10 a 13:30h i de 16 a 20h.
Dissabtes de 10:30 a 13h

630 040 220 

www.masempeños.com/tienda

WhatsApp

www.masempeños.com

( Botiga OR segona mà )

Pl. Granollers

Rnd
a. 

O’Don
ne

ll

Avda. Puig i Cadafalch

Rnda. Prim

Cam
í d

e la
 Geg

an
ta 

93 576 85 39Rda. O’Donnell, 86 · Mataró
Truca’ns i t’informarem

Paguem més que ningú al Maresme.
Comprem i empenyorem Or.
Empenyorament articles tecnològics.
Confiança: Més de 15 anys d’experiència.
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Un moment de l'espectacle

El 9 de 7 dels Capgrossos al Parc de l'Escorxador

Cedida 

Daniel, Ferrer 

abans a aquestes alçades de tem-
porada. El 9 va permetre desple-
gar recursos de tronc per la colla 
–que treballa i vol tenir recorregut 
amb aquesta estructura– i greixar 
la màquina de cara al 4 de 8 i el 
2 de 7. L'estructura composta va 
evolucionar bé a la majoria de ni-
vells, amb les lògiques vacil·lacions 
del tres central i alguna torre no 
ben quadrada. Castell sodomitzat.

El 4 de 8 de segona tanda va ser 
el millor castell de la jornada i els 
Capgrossos el van plantar de forma 
força funcionarial, sense acabar 
de treballar harmònicament però 
amb cada pis fent que l'empresa en 
cap moment perillés el més mínim. 
La  torre de 7 a plaça de la tercera 
ronda va permetre a l'estructura 
treure el nas a plaça mentre que 
els dos pilars de 5 i els 10 de 4 van 
servir de colofó pels amfi trions..

Sant Jordi en dissabte
Els Capgrossos descansen aquest 
cap de setmana pel que fa a actu-
acions però a assaig prepararan el 
doble compromís dels dies 23 i 24, 
Sant Jordi a Mataró i a Montgat. 
| Redacció

 El Parc de l'Escorxador de 
Mataró, just al costat del local 
dels Capgrossos, va ser testimo-
ni aquest diumenge del segon 4 de 
8 dels de la camisa blava aquest 
2016. Quasi dos mesos després del 
primer, que es va veure per Santa 
Eulàlia, el carro gros va ser el cas-
tell més destacat d'una actuació 
despatxada amb sobrietat pels 
maresmencs, acompanyat per la 
primera torre de 7 d'aquest curs i 
un 9 de 7 interessant per matiner. 
Van acompanyar els locals en una 
diada plàcida de rodatge, propí-
cia a rodar estructures, la Jove de 
Barcelona amb el seu segon 4 de 
7 amb l'agulla de millor cromo i 
els Castellers del Poble Sec, amb 
el 5 de 7 de millor nota.

El mes d'abril suposa entrar 
una nova marxa a nivell general 
del món casteller i els Capgrossos 
de Mataró van ensenyar rodatge 
i maneres en la seva diada del lo-
cal, vuitè aniversari des de la seva 
inauguració.

9 de recursos
Els blaus van obrir plaça amb un 
9 de 7 que no havien atacat mai 

Els mataronins també  estrenen la torre de 7 i el 9 de 7 
al costat del seu local

Segon 4 de 8 de l'any 
dels Capgrossos

  El Centre Artesà Tradicionàrius 
(CAT) de Gràcia clourà aquest diu-
menge dia 17 la programació de 
l’Any Ovidi amb l’espectacle Avui 
Ovidi, una producció de l’espai 
cultural El Públic i la delegació 
maresmenca d’Òmnium Cultural. 
De l’espectacle, estrenat a l’espai 
de Can Xammar  el 15 de novem-
bre de l’any passat, se’n faran dos 
passis, a les 18.15 h i a les 20.15 h.

Avui Ovidi és un espectacle mul-
tidisciplinari d’una nova genera-
ció d’artistes que inclou cançons, 
poesia i textos d’Ovidi Montllor, 
però també de poetes com Vicent 
Andrés Estellés, Víctor Alexandre, 
Núria Cadenas o Pere Gimferrer. 

100 per cent mataroní
L’espectacle està dirigit per Marc 
Ràmia i Eloi Aymerich i compta 
amb la participació de diferents 
músics i actors de la seva (nova) 
generació: l’actriu Jèssica Pérez, 
l’actor Pol Martínez, la cantant 
Laia Mulà i Jo Jet, acompanyats del 
músic Isidre Caro i la poeta Maria 
Antònia Grau.|  Redacció

La producció d'Òmnium i 
El Públic arriba a la capital

El CAT de Gràcia 
acull l'Avui Ovidi de 
factura mataronina

CulturaCultura núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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Sèniors

Postfordisme 

Els caminants de l’actual socie-
tat, es caracteritzen per portar una 
motxilla en la qual el seu contingut 
varia ràpidament, incorporant tots 
els processos de canvis recollits en 
el seu camí cap a una nova societat, 
en el que el món del treball no en 
queda exclòs. Els models de produc-
ció predominants pocs any enrere, 
eren coneguts com a “fordistes”, 
prenent el nom de la famosa frase 
del constructor de cotxes Ford-T, 
que deia que els seus compradors 
podien escollir el color del cotxe, 
sempre que aquest fos el negre. 
També plenament retratat en la 
pel·lícula “Tiempos Modernos” 

d’en Charlot.
En l’actualitat ens trobem amb 

l’anomenat “postfordisme”, que bà-
sicament consisteix en nous models 
de producció de petites sèries, que 
tenen en compte les peticions indi-
viduals dels compradors. Aquests 
recents models de producció, fets 
més a mida per atendre a diferents 
consumidors, permeten la utilitza-
ció de tecnologies intermèdies, en 
les que les inversions necessàries 
per a produccions a gran escala, 
deixen de ser importants. Aquesta 
circumstància permet recuperar 
de nou la relocalització, en àm-
bits locals de productes fabricats 
en petites sèries, que no requerei-
xen grans inversions. Necessiten 

treballadors més qualificats, que 
sumin a la seva aportació manual, 
el saber fer amb nivells més alts de 
qualificació basats en nous conei-
xements tecnològics, que permetin 
compensar la manca de mecanit-
zació automatitzada, amb apor-
tacions més laborioses humanes. 
Això fa possible avançar cap a l'au-
tosuficiència territorial.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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Fabrizio Bosso

Un moment del passi de 'Ni cap ni peus'

Cedida 

ACN 

De fet, en Jordi i en David es coneixen des de fa temps, ja que tots 
dos van estudiar a l'Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona i 
han compartit espai d'entrenament a l'associació de circ Cronopis 
de Mataró. Després d'haver fet algunes accions conjuntes, fa dos 
anys van decidir començar aquest projecte i crear la companyia 
de Circ Vermut.

La companyia

Tot i que no porten el nas vermell, 
en David Candelich i en Jordi Mas 
es defi neixen com dos pallassos 
que tenen l'objectiu de "fer riure 
a la gent". Amb aquesta premissa 
han elaborat el seu primer mun-
tatge plegats, 'Ni cap ni peus'. "El 
nostre objectiu és que la gent s'ho 
passi bé, tant petits com grans, i 
que passin una bona estona", asse-
gura Mas. Així doncs, l'espectacle 
consta de diferents números de 
circ que fan servir l'humor absurd 
per dinamitzar-lo. 

L'espectacle compta amb les 
diferents disciplines de circ com 
la roda, els malabars o el pal xinès, 
que els dos protagonistes dominen 
a la perfecció gràcies a la seva ex-
tensa formació en aquest camp.| 

Redacció- ACN

 La companyia mataronina Circ 
Vermut va estrenar divendres pas-
sat a la Mostra d'Igualada el seu 
primer espectacle, 'Ni cap ni peus'. 
En David Candelich i en Jordi Mas 
fa anys que compartien espai d'en-
trenament a l'associació de circ 
Cronopis de Mataró fi ns que fa dos 
anys van decidir engegar aquest 
projecte i elaborar el seu primer 
espectacle conjunt. Mas assegura 
que a 'Ni cap ni peus' els especta-
dors veuran "moltes tonteries", ja 
que "el nostre objectiu és que la 
gent rigui i s'ho passi bé". 

Durant la funció, els dos perso-
natges van superant entrebancs 
que ells mateixos es busquen amb 
accions quotidianes com pot ser 
seure en una cadira, penjar una 
jaqueta o pintar un quadre.

Els mataronins David Candelich i Jordi Mas dominen 
disciplines com la roda, els malabars o el pal xinès

La companyia Circ Vermut 
triomfa a Igualada

  Dijous que ve, dia 21, el cicle 'A 
la vora del jazz' programa el seu 
concert de més lustre, presentat 
tant en la roda de premsa com en 
el programa com l'indiscutible 
cap de cartell d'aquesta edició 
del cicle musical. El trompetista 
Fabrizio Bosso és un músic enèr-
gic i espectacular de primer nivell 
de l’escena europea i mundial. 
Habitual dels segells discogràfi cs 
Blue Note, Verve (Universal) i EMI, 
actuarà en format de quartet. Un 
equip de quatre músics italians 
capaços de portar el públic per 
mil racons musicals, amb un con-
cepte obert i transversal del jazz.

Xerrada i sorpresa
La programació del cicle A la vora 
del Jazz no deixa caps de setmana 
de pausa i, abans de la gran cita 
de dijous, programa dues activi-
tats més aquest cap de setmana. 
Dissabte a les 12h El Públic acollirà 
una edició del Club de l'Escolta 
"El jazz en 10 discs" i diumenge el 
grup 'I also play de bass' oferirà un 
concert-sorpresa. On serà? |  Red

El trompetista actuarà 
dijous que ve al Casal

Torn per Fabrizio 
Bosso, cap de cartell 
d'A la vora del Jazz
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Actriu de pedra picada
Una gran Clara Segura compensa les mancances de ‘Conillet’

Crítica de teatre: Comas Soler

   La Sala d’Argentona prosse-
gueix la seva programació estable 
de teatre, música, dansa i espec-
tacles familiars amb un seguit de 
propostes que la fan realment in-
teressant. Dissabte passat, amb el 
teatre ple a vessar, va ser el torn 
de ‘Conillet’, un monòleg que fa 
mesos es va estrenar al festival 
Temporada Alta, que després va 
estar en cartell al Teatre Lliure i que 
ara fa gira per Catalunya.

Per dir-ho ras i curt, tot l’atrac-
tiu de l’obra resideix en la vàlua 
de qui la interpreta: Clara Segura. 
Que ella és una actriu de l’alçada 
d’un campanar està sobradament 
demostrat, sigui a l’escena, al cine-
ma o a la televisió (com ara, amb la 
sèrie ‘Nit i dia’, d’èxit notable). Però 
el que fa a ‘Conillet’ no és només 
d’admirar, sinó de plànyer, perquè 
aguanta tota sola durant una hora 
i mitja ben llarga una funció amb 
un text d’una vacuïtat superlativa. 

Adaptació a mida
‘Conillet’ es basa en una peça pre-
existent, que amb el títol ’El co-
nejito del tambor de Duracell’ ha-
via escrit l’any 2006 Marta Galán, 
una autora i directora de projectes 

escènics, culturals i comunitaris, 
i que ja s’havia utilitzat també per 
a un espectacle anterior. El text 
pretén ser un compendi de refl e-
xions, expressades amb una xerre-
ra exuberant i sense seguir un fi l 
narratiu connex, entorn a la difícil 
quotidianitat d’una dona que ha 
de repartir el seu temps diari a fer 
de mare, d’esposa, de treballado-
ra i d’unes quantes facetes més, 
sense renunciar a poder disposar 
d’una vida pròpia i a mantenir el 
bon humor. Amb aquest material, 
la mateixa Marta Galán i el direc-
tor del muntatge, Marc Martínez, 
n’han dut a terme una reescriptura 
feta a mida per a Clara Segura amb 
la fi nalitat que s’hi llueixi. I ella ho 
fa amb un doll de generositat tan 
manifesta, que es posa el públic 
a la butxaca.

Vivacitat excepcional
Teatralment parlant, dels monò-
legs s’ha dit que són com un túnel 
que l’intèrpret ha d’atacar sense 
excessos. Actualment, però, hi ha 
obres escrites per a una sola veu, 
massa infl uenciades per l’estil en 
voga en el mitjà televisiu, que es 
converteixen en un encadenament 
exagerat d’ocurrències i de facècies 

per obtenir la riallada de l’especta-
dor, única recompensa que sembla 
que satisfà als guionistes de torn 
perquè és la mesura de la seva 
efi càcia. D’aquesta manera, sense 
trama i sense rèpliques, el que s’hi 
explica no passa de l’anecdotari 
recurrent. Això és en bona part el 
que succeeix a ‘Conillet’. Sort que 
hi ha la Clara Segura, tota una bès-
tia escènica, que s’hi deixa la pell 
i desplega un assortit de recursos, 
de registres i d’energia amb una 
vivacitat fora mida. Salta, balla, 
crida, canta, xiuxiueja, interpel-
la, renega i buida el pap en un si-
mulacre de confessió que, ai las, 
és com l’estofat de llenties que es 
menja al fi nal de l’obra: un guisat 
que no es pot acabar de creure.

Cedida

2

La programació de La 
Sala d'Argentona 
segueix encara amb dos 
espectacles més. Aquest 
dissabte 16 hi haurà el 
concert de Coetus i el 
8 de maig dansa amb 
Réfugieé Poetique
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Concerts de primavera EMMM, el pati del Cafè 
Nou dissabte va tenir una gran assistència de públic 
tant al matí amb "Peramàs convida", com  a la tarda 
amb "Envia'm un xou".

XVIII Trobada de Gegants, una seixantena de fi -
gures d'escoles d'arreu de Catalunya, diumenge van 
recórrer els carrers de la ciutat, tot coincidint amb 
el 50è aniversari de l'Escola Anxaneta.

Concert-vermut, al Celler Castellví es va poder gau-
dir d'un espectacle de jazz, soul i funk amb temes 
originals i càssics del grup Hammond Organ Trio,  a  
més d'un bon vermut i una copeta de vi.

Diada castellera, acompanyats de la colla Jove de 
Barcelona i els Castellers de Poble Sec, els Capgrossos 
van actuar  als Jardins de l'Escorxador amb una bona 
actuació i destacant sobretot el 4 de 8.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 RETRANSM. ESPORTIVA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 RETRANSM. ESPORTIVA
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 HIPSTERLAND
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

Dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA

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
 ESTRENA
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 RESUM SETMANAL
19:00 RETRANSM. ESPORTIVA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 DEBAT TERTÚLIA 
 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 RETRANSM. ESPORTIVA
16:00 1MÓN.CAT

15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DEBAT TERTÚLIA
  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 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
 Tertúlia 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 DEBAT TERTÚLIA 
 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

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
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 LA SETMANA
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El Saló de Pedra de l'Ajuntament d'Argentona

Anna Aluart 

Adreça web del banner invertit:

www.drpereperez.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
CRISTINA GUTIÉRREZ CAMARERO

concursos

L'alcalde, Eudald Calvo, confia que la denúncia no tindrà recorregut i adverteix que no 
facilitarà la informació de la moció "perquè és pública" 

Argentona rep el requeriment de l'Audiència 
Nacional per la moció de suport al 9N

  Argentona també haurà de do-
nar explicacions al jutge per haver 
aprovat una moció en favor del 9N. 
L’alcalde, Eudald Calvo (CUP), va 
rebre dilluns de mans dels mos-
sos el requeriment de l'Audiència 
Nacional. Calvo va afi rmar que "no 
troben necessari facilitar la infor-
mació" que els demana l'Audiència 
,ja que aquesta està íntegrament 

publicada al web municipal. 
Per altra banda, l'alcalde es va 

mostrar tranquil i confi at davant 
la imputació. Considera que la 
denúncia no tindrà recorregut i 
que la moció que va aprovar el 
consistori compta amb el suport 
majoritari dels argentonins."Els 
delictes de sedició i rebel·lió estan 
contemplats en el codi penal d'una 

manera limitada. Hi ha d'haver un 
alçament tumultuós perquè s'in-
compleixi la llei", va dir.

Calvo considera que imputant 
els municipis s’està atacant la bau-
la més feble de la cadena, tant fun-
cionaris com càrrecs electes. No 
obstant això, s’ha mostrat ferm a 
l’hora de considerar que el món 
local ha perdut la por. | Red-A.C.

núm. 1.719 del 15 al 21 d'abril de 2016Argentona
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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

77.500€

¡ATENCIÓN, EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12452 JUNTO CTRA. MATA: 2º piso de altura asequible 
y totalmente reformado . Sea propietario y pague menos que 
un alquiler. 70m2. 3 dor. ( act 2). Salón comedor ampliado. Co-
cina actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

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. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016
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Foto de família després de l'assemblea Una imatge d'arxiu Cedida 

 L'alcalde d´Argentona, Eudald 
Calvo, ha estat escollit com a 
nou vicepresident segon de 
l'Associació de Municipis per la 
Independència, l'AMI, a l'assem-
blea general celebrada divendres 
passat a l'Ateneu de Cerdanyola 
del Vallès.

Calvo integrarà la nova direc-
ció de l'Associació, presidida per 
Neus Lloveras, qui substitueix 
Josep Andreu, el qual ocupava 
provisionalment el càrrec després 
que Carles Puigdemont assumís 

 El procés del Pressupost 
Participatiu ha recollit més de 
250 propostes per defi nir el destí 
de 500.000 euros del pressupost 
municipal 2017.

Les iniciatives més repetides per 
la ciutadania són l'arranjament de 
places públiques i zones de joc, la 
coberta de la piscina municipal, la 
millora de la riera i d'altres espais 
verds de l'entorn del municipi, així 
com nous espais per a dinamitzar 
activitats educatives, culturals i 
artístiques.| A.C.

L'assemblea general va aprovar les línies d'actuació de 
l'AMI en els pròxims mesos

Un nou procés decidirà el 
destí de 500.000 euros

la presidència de la Generalitat 
de Catalunya.

L'Assemblea General ha aprovat 
l'informe de gestió del darrer exer-
cici i ha fi xat les línies d'actuació 
de l'AMI en els pròxims mesos.

La nova Comissió Executiva, 
el màxim òrgan polític de l'AMI, 
vol mostrar, segons la seva nova 
presidenta, la pluralitat política 
i diversitat territorial de les ins-
titucions públiques adherides a 
l'associació. L'AMI té 836 organis-
mes associats a hores d'ara. | A.C

L'alcalde Eudald Calvo, nou 
vicepresident segon de l'AMI 

Més de 250 
propostes per al  
pressupost municipal

núm. 1719 del 15 al 21 d'abril de 2016

Cedida 

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró 
T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5242. MATARÓ-PAÏSOS CATA-
LANS:  Local en lloguer de 90m2. 
Façana de 6m. Bany amb plat de 
dutxa. Fals sostre. Preu i condicions 
a convenir.

Ref. 4928. MATARÓ-BALANÇO I 
BOTER: Nau industrial en lloguer de 
450m2 + 100m2 d’altells. Ofi cines 
condicionades. Apte disseny o simi-
lars. Muntacàrregues, instal·lació 
elèctrica, 2 banys i vestidor. 

REF. 5305. MATARÓ: Nau industrial 
en venda de 1400m2 de superfície 
en planta baixa. Alçada de 8 metres. 
Molt ben ubicada, bon accés amb 
autopista. Informi's.

Argentona
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La comissaria de la Policia Local de Mataró La imatge promocional Cedida  Cedida 

  Agents del Grup de delinqüència 
Urbana de Mataró en col·laboració 
amb la Unitat d’Investigació de 
Premià de Mar van detenir el pas-
sat 4 d’abril un home de 23 anys 
i dues dones de 19 i 34 anys, tots 
veïns de Madrid i de nacionalitat 
romanesa, com a presumptes au-
tors d’un furt a una dona d’edat 
avançada. El grup va enganyar la 
víctima amb abraçades i agraï-
ments per distreure-la i prendre-li 
la joia que duia al coll.

Concretament, la dona esta-
va passejant amb la seva parella 
pel Masnou, pels volts de les deu 
del matí, quan es va acostar un 
cotxe ocupat per un home i dues 
dones. Sense baixar del vehicle, 
li van demanar per l’adreça d’un 
ambulatori, ja que tenien una ur-
gència mèdica. 

Un regal per distreure
Després que la dona els fes les 
indicacions pertinents, una de les 
ocupants va baixar del vehicle i li 
va explicar que eren estrangers i 
s’havien perdut. Com a mostra 
d’agraïment, la va abraçar amb for-
ça malgrat l’oposició de la víctima.

Aprofi tant el desconcert de la 
dona, una de les detingudes li va 
dir que li regalava una creu de 

 El grup triava dones grans, els regalava un collaret de 
poc valor i aprofitava per sostreure el de la víctima 

Detinguts per robar joies a 
víctimes mentre les abraçaven 

 El parc de Ca l'Alfaro es tornarà 
a convertir el cap de setmana del 
16 i 17 d'abril en un gran mercat a 
l'aire lliure. Un mercat per comprar 
pèsol garrofal de Llavaneres, pro-
tegit amb la marca de garantia de 
qualitat, i per gaudir d'un extens 
programa d'activitats, que arriba 
amb novetats. La visita a la fi ra es 
pot completar durant tot el cap de 
setmana amb la degustació d'al-
guns dels menús de la 17a Mostra 
Gastronòmica del Pèsol Garrofal.

Activitats diverses 
Diumenge al migdia, a més del tra-
dicional tastet de pèsol, es podrà 
gaudir d'una pesolada popular 
que permetrà als visitants dinar en 
el recinte fi ral. Dissabte, es repe-
tirà el tast de vins i s'estrenarà el 
concurs de cuina LlavamasterXef. 

A més, durant tot el cap de set-
mana, s'organitzaran activitats in-
fantils: hi haurà jocs de cucanya, 
hora del conte, passejada en poni 
i taller de circ pel carrer de Munt. 

La Festa del Pèsol l'organitza la 
Regidoria de Promoció Econòmica 
de Llavaneres, Empresa, Comerç 
i Turisme amb el suport dels pro-
ductors de pèsol garrofal, i dels 
restauradors i comerciants locals. 
| Redacció

La festa és un aparador pel 
món de la restauració

Pesolada popular i 
concurs de cuina, les 
novetats de la Festa 
del Pèsol 2016 

Caravaca com a mostra de gratitud 
per haver-los ajudat i que li dona-
ria sort. Va ser en aquell moment 
quan li va posar el collaret de poc 
valor al voltant del coll i, simul-
tàniament, li va tallar el penjoll 
d’or que duia amb unes alicates. 
La víctima no es va adonar que 
havia patit el robatori fi ns que el 
grup ja havia fugit.

Més robatoris 
Poca estona després i gràcies a la 
descripció facilitada per la dona, el 
Grup de Delinqüència Urbana de 
Mataró va localitzar el vehicle i el 
grup mentre intentava realitzar un 
furt similar a la mateixa població.

Durant l’escorcoll del vehicle 
els agents hi van trobar bosses de 
plàstic amb diverses cadenes i pen-
jolls de baix cost com el que van 
regalar a la víctima. També hi havia 
peces de roba i gomes de cabell 
que utilitzaven per evitar que les 
reconeguessin. Davant d’aquests 
indicis els agents van detenir les 
persones que integraven el grup.

La Unitat d'Investigació de 
Premià es va fer càrrec del cas, 
que segueix obert. Els arrestats 
van passar a disposició judicial el 
5 d’abril i el jutge en va decretar 
la llibertat amb càrrecs. |Red- ACN
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FINANCIACIÓN
HIPOTECARIA
A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD

83.000€
Ref. 2292: Z. CERDAÑOLA NORTE: Piso 
refor. en comunidad reducida, 2 hab., coci-
na indep. y galería, salón com., balcón, 1 baño. 
Oportunidad por precio/características.

85.000€
Ref. 2285: ZONA LA ESPERANZA: 1er piso 
para actualizar a su gusto, 3 hab.(2 dobles), 
1 baño, cocina indep., galería. Zona muy 
tranquila. Exterior y soleado.

90.000€
Ref. 2304: Z. CIRERA: Primer piso en co-
munidad de sólo 2 vecinos, 80m2, 3 hab. 
(2 dobles), cocina indep. y galería. Sin gas-
tos de comunidad, vistas despejadas.

135.000€
Ref. 2274: Z. RDA. CERVANTES: Piso alto 
con ascensor y reformado, 3 hab. (2 do-
bles), 2 baños, cocina nueva, salón comedor 
con balcón. Parking incluido en el precio.

132.000€
Ref. 2298: Z. EL SORRALL: Espectacular 
piso con ascensor, 3 hab., 1 baño, cocina 
indep., patio cerrado, calefacción. Muy 
soleado, vistas y posibilidad parking.

127.000€
Ref. 2259: Z. CERDAÑOLA: Casa para en-
trar a vivir, terraza de 85m2, 3 hab. dobles, 
cocina indep., salón comedor con balcón. 
Zona tranquila y todos los servicios.

165.000€
Ref. 2302: Z.PZA.CANYAMARS: Especta 
cular piso con ascensor, reformado. 3 hab., 
cocina indep., salón, balcón/terraza, 2 baños, 
gres, calefacción. Terraza y trastero.

 

139.000€
Ref. 2305: ZONA CENTRO-HAVANA: Piso 
grandes dimensiones con ascensor, 3 hab. 
(antes 4), 2 baños, cocina indep., galería, am-
plio salón, balcón/terraza. Exterior y soleado.

177.000€
Ref. 2303: ZONA CIRERA: Piso de gran-
des dimensiones reformado y comu-
nidad reducida, 3 hab., cocina indep. 
y galería, amplio salón comedor, suelos 
gres. Vistas despejadas y muy soleado.

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. 2305: ZONA CENTRO-HAVANA:
grandes dimensiones con ascensor,
(antes 4), 2 baños, cocina indep., galería, am-
plio salón, balcón/terraza. 
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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€

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

GL10599 ZONA CIRERA: Primer 
piso con entrada independiente. Sólo 1 
vecino. Salón amplio, cocina de fórmica 
apta para mesa, 3 habitaciones, terraza a 
nivel de 30 m² más terraza superior de 
60 m². ! (C.E. =T)  PRECIO: 135.500€

GL14335 ZONA CENTRO: Piso gran-
des dimensiones, entrar a vivir, 115m2.,  
4 hab. (3 dobles), salón com. 28m2 con  
amplio balcón, 2 baños, calefacción, 
cocina off.10m2,patio de 15m2. 
Buen piso a buen precio! (C.E. =T)  
PRECIO: 195.000€

GL14196 Z. MOLINOS: Piso con 
entrada independ. en calle muy tranquila. 
60 m2 ., 2 grandes hab. salón+cocina 
anexa a estrenar, baño a estrenar. Terraza 
a nivel 15 m2 + terraza super. 60 m2. 
Posibilidad edifi car estudio en parte 
superior!! (C.E. = T) PREU: 96.000€

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

GL14324 ZONA CERDANYOLA: 
Piso con ascensor y orientado a sol, con 
vistas espectaculares a zona verde. Salón 
con balcón a la calle, cocina actualizada, 
3 habitaciones, baño en perfecto estado. 
Imagen moderna y juvenil. Parking 
incluido. ! (C.E. =T)  PREU: 127.000€

GL11213 ZONA ESCORXADOR: 
Piso de 1/2 altura para entrar a vivir. 
Salón luminoso, 3 habit. (2 dobles), 
cocina de fórmica y baño. Ventanas 
de aluminio y suelos de parket. Exce-
lente relación precio-vivienda.
(C.E. =T) PREU: 55.000€

GL14311 Z. MOLINOS: Piso alto 
con ascensor, reformado 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€

GL14342 Z. LA CORNISA:
Atención! Torre en la parte alta de 
Mataró, vistas espectaculares 
de ciudad y el litoral, parcela 800m2 
y edifi c. 300m2, amplia zona de 
jardínposibilidad y espacio para 
piscina, barbacoa, actualmente 5 
hab., 2 baños y 1 aseo, cocina, salón 
muy amplio, galería de servicio y 
amplia buhardilla de 45m2 aprox. 
PIDA INFORMACIÓN! (C.E. = T) 
PRECIO: 275.000€
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Esteve Guardiola és un dels membres de la llibreria 'Buc de Llibres'  Daniel Ferrer 

Esteve Guardiola
relats per descobrir

 Mireia Biel

 Entrar a una llibreria pot arribar a convertir-se 
en tota una experiència. Un univers paral·lel que 
trenca amb la fi losofi a de viure de pressa que s’ha 
instaurat a la societat i que, per un moment, et fa 
aturar per devorar una història, per deixar-te-la ex-
plicar. Esteve Guardiola s’endinsa cada dia a Buc de 
Llibres, en un viatge al món dels llibres que fa anys 
que el va captivar. 

I és que entrar a Buc de Llibres demana no pensar 
en el temps i així deixar-se endur per l’olor de llibres 
i les històries que s’amaguen entre les seves pàgines. 
Guardiola recorda com van crear l’espai, juntament 
amb Lourdes Mora i Judit Bosch, “des de l’estima” i 
amb l’ajuda “d’amics, familiars i gent anònima”, que 
van contribuir a equipar la botiga, “potser no amb 
els millors mobles, però amb espai per a encabir-hi 
llibres”. D’això ja fa gairebé dos anys i Guardiola mira 
enrere satisfet “de la feina de formigueta que hem 
anat fent i que ens ha permès establir una estreta 
relació amb els clients”.  

Uns clients que van des del més petit fi ns al més 
gran, passant per aquell a qui no acaba d’enganxar 
cap llibre o el que només el vol per aprendre a cuinar. 
“Creiem que s’ha de seduir els infants perquè són 
el planter de lectors del futur”, reconeix Guardiola. 
Es tracta, doncs, d’ensenyar-los tot el que t’aporta 
un llibre. 

Precisament això és el que va captivar Guardiola. 

“Llegir et fa reproduir les sensacions i emocions 
d’allò que s’explica”, assegura. “És una experiència 
que tothom ha de provar”, encara que només sigui 
per “viatjar a llocs on no pots anar o sentir olors que 
es desprenen de les receptes d’un llibre de cuina”. 
Al cap i a la fi , per a què és la lectura si no per viure 
allò que d’una altra manera no viuríem? 

La lectura, un plaer per no perdre

“Potser hauríem de pensar què ens passa, per-
què crec que ni per Sant Jordi llegim", lamenta 
Guardiola

Nadal i Sant Jordi són dates en què els llibres són 
sempre un bon regal. Però, llegim prou? Guardiola 
cita Empar Moliner en una presentació, "hi ha gent 
que no es mereix llegir” per explicar que “tot i que 
comprem molts llibres, potser ni per Sant Jordi 
llegim". Per això, "cal pensar com posar-hi solució 
des de les llibreries, les escoles i les institucions".  

QUÈ LLEGIR PER SANT JORDI?

Dos llibres per a infants: 'Què s'amaga dins del bosc?' 

d'Aina Bestard i 'Max el valent' d'Ed Vere

Dos títols per a adolescents: 'Mimi' de John Newman 

i 'Duna. Diari d'un estiu' de Muriel Villanueva

Dues històries pels més grans: 'Tot això ho faig 

perquè tinc molta por' d'Empar Moliner i 'El rossinyol' 

de Kristin Hannah  

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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80.000�

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
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F.1
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3
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F. 
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31

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

€
158.000€

REF. 4417 CERDANYOLA 
ALTA. Reformado y con 
ascensor, 3 hab., baño 
con ducha, cocina con 
galería anexa, a.a con 
bomba de calor, balcón 
exterior con vistas a zona 
ajardinada.

106.000€ 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

106.000€

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. 

65.900€
C.E. en trámite C.E. en trámite

REF. 5052 CIRERA. OCA-

SIÓN. Primer piso de 3 
hab., baño reformado 
con ducha, cocina fórmi-
ca, balcón exterior. Co-
munidad reducida.

86.900€

C.E. en trámite

165.000€
C.E. en trámite

RE
F. 

22
31

bomba de calor, balcón 
exterior con vistas a zona 
ajardinada.

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

REF. 5090 ZONA CIRERA. 
Piso con entrada inde-
pendiente, 3 hab. mas 
estudio con aseo en 
terraza, 2 baños com-
pletos, cocina offi ce de 
roble con acceso a patio 
de 12m2, salón comedor 
de 28m2, tipo casita.

EXCLUSIVA. PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLUIDO. Total-
mente exterior 2 balcones 1 exterior tipo terraza, 3 hab. 2 
dobles, cocina offi ce y galería, 2 baños completos 1 en suite, 
calefacción y a.a ascensor. (ANTES 234.000€)

C.E. en trámite
224.000€REF. 2433 - VIA EUROPA

REF. 21380 ZONA HABANA. 
Excelente piso seminuevo 
con pk y trastero, ascen-
sor, calefacción, 4 hab. 2 
dobles,  1 tipo suite, 2 ba-
ños completos, balcón ex-
terior, vistas al mar, terrado 
comuni- tario.

218.900€

terior, vistas al mar, terrado 
comuni- tario.

T. 937 965 148

218.900€
C.E. en trámite

178.900€
C.E. en trámite

REF. 2428 ZONA EIXAM-
PLE // JU8ZGADOS. Gran 
oportunidad. Piso total-
mente reformado  y ex-
terior, pk incluido, muy 
bien distribuido, 3 hab.,2 
baños 1 en suite, cocina 
de diseño moderno. Muy 
cerca del centro y de la 
playa.

224.000€Ahora:

1P C&M.indd   2 13/4/16   12:15



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

T1.09829 - Mataró. El Rengle. Espectacular pis 
en exclusiva pels nostres clients. De 95m², 3 
habitacions, 2 banys complets, cuina indepen-
dent, saló menjador molt lluminós, 2 balcons 
tipus terrassa, aa/cc, terres de parquet, tan-
caments d’alumini, pàrquing i traster opcional.
Zona comunitària amb piscina. Amb unes mag-
nífi ques vistes !!!                                       225.000€

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

Tercer pis tot exterior  100m², 3 habita-
cions (2 dobles), bany complet, cuina 
offi ce de 20m², saló menjador ampli 
amb balcó, galeria, calefacció, tan-
caments d’alumini, vistes a muntanya 
¡¡Terrat comunitari!!           137.500€

T1.50773 - MATARÓ. CIRERA

Fantàstic pis seminou tot moblat de 
60m², 2 habit (1 suitte amb vestidor), 
cuina offi ce, saló menjador amb sorti-
da a balcó, galeria, aa/cc, tancaments 
d’alumini, ascensor, pàrquing, traster, 
vistes a mar i muntanya!!      202.260€

T1.05249 - MATARÓ. PARC CENTRAL

Magnífi ca casa adossada de 240m², 4 
habitacions + altell de 30m², 2 banys 
complets + 1 de servei, cuina offi ce, 
saló menjador amb llar de foc, galeria, 
4 balcons, 2 terrasses de 15 i 30m², aa/
cc, tancaments d’alumini, pàrquing, 
traster, jardí de 30m² ¡¡Vistes a mar!!
                                                283.500€                                                  

T2.50195 - MATARÓ. VISTA ALEGRE

Planta baixa de 65 m², consta d’1 
habitació, bany complert, saló-men-
jador, amb sortida directa a la terras-
sa de 25 m². Zona comunitària amb 
piscina!! Plaça de pàrquing i traster 
inclòs!!                                  169.900€

T1.08874 - MATARÓ. CENTRE

Pis de 85m², 3 habitacions (2 do-
bles), 1 bany, saló de 23m², cuina 
offi ce amb sortida a terrassa de 
30m², galeria, tancaments d’alumini.
Ben ubicat!!                        122.300€

T1.50669 - MATARÓ. ELS MOLINS

Pis d’imatge impecablede 80m², 3 ha-
bitacions (2 dobles), 2 banys complets, 
cuina offi ce, saló menjador ampli i 
lluminós, galeria, aa/cc, terres de par-
quet, tancaments d’alumini, ascensor, 
pàrquing, traster, terrassa a nivell de 
20m²!!!                                238.349€

T1.50926 - MATARÓ. VIA EUROPA
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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

Planta baja de 65 m² con 3 
habitaciones, tiene 2 baños, 
cocina offi ce, parquet y cie-
rres de aluminio. Vivienda de 
techos altos y patio de 20 m². 
Soleada!!!             675€/Mes

T1.10270 - MATARÓ-CENTRE

Magnífi co piso de 120m², 
3 habitaciones, 2 lavabos 
completos, 1 aseo, cocina 
offi ce equipada, calefac-
ción, parquet y 2 terrazas. 
Jardin, piscina y 2 plazas de 
parking incluidas!! Semi- 
reformado!!         900€/Mes

T1.10264 - ST. VICENÇ DE MONTALT

Espectacular casa de 635m2, 
sup. 1.008m2. Salón com. 
50m2, cocina off., 6 hab.dobl 
con baño. 1ª pl. suitte con ves-
tidor y baño, estudio; zona de 
relax. Sótano gran habitación 
polivalente y garage para 3-4 
coches. Jardín de 1.000m2 
con piscina.        4.300€/Mes

T2.02749 - MATARÓ- URBANITZACIONS

Cases i pisos de lloguer
T1.03284 Mataró. Havana. Loft de 40m² 1 ambiente, 
comedor y dormitorio, aa / cc, suelos de parquet, balcón, 
carpintería de aluminio, ascensor, amueblado muy aco-
gedor para entrar a vivir !!!                                 400€/Mes

T1.10269 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² todo en un 
ambiente, 1 baño completo, salón comedor con cocina 
integrada, aa/cc, ventanas de aluminio, ascensor, piso 
muy luminoso!!!                                                  400€/Mes

T1.50553 Arenys de Munt. Piso 60m², 2 habit,1 baño 
compl, salón comedor, cocina americana, balcón, clima-
tiz. frío y calor, cerr. aluminio, ascensor, parking opc. bue-
na distribución y muy soleado!!                         450€/Mes

T1.10318 Mataró. Cerdanyola Norte. Apartamento 
seminuevo de 45 m² dispone de 1 habitación indepen-
diente, baño, cocina americana, aa/cc, los uelos de gres, 
cierres de aluminio, ascensor y balcón grande con toldo. 
Parking incluido. Muy soleado!!!!                   475€/Mes

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

T1.03340 Mataró. Centre. Dúplex semi amueblado, 
50m², 1 habit., baño, cocina americana con electrodo-
mésticos, aa/cc, parquet, cierres de aluminio, ascensor y 
2 balcones. Muy luminoso!!                              500€/Mes

T1.02177 Mataró. Cerdanyola. Piso de 85 m² con 2 habi-
taciones, baño completo, cocina offi ce, suelos de gres, cie-
rres de aluminio, galeria y balcón de 10 m². TOTALMENTE 
AMUEBLADO!!! SOLEADO!!!                                   525€/Mes 

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

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

T1.10315 Mataró. Centro. Piso de 70 m² dispone de 3 ha-
bitaciones, baño y cocina reformados, cierres de aluminio, 
balcón , galeria y ascensor. Muy luminoso!!!            600/Mes

T1.10102 Caldetes. Centre. Piso 100m² sin amueblar, 4 
habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, calefacción, 
cierres de madera, lavadero, parking opcional 2 terrazas de 
15m²,muy soleado!!!                                               650€/Mes

T1.10273 Arenys de Munt. Gran piso de 112 m² 4 habit, 1 
baño, cocina independiente, calefacción, galeria, ascensor 
y zona comunitaria con piscina!!!                              670€/Mes

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

T1.07260 Mataró. Zona Jardiland. Piso de 85m², 3 habit. 
(2 dobles), 2 baños , salon con balcon terracita, ascensor 
y pl parking incluida en el precio!!!                     750€/Mes

T1.10319 Mataró. Centre. Piso de 100 m², de 3 habit. 
baño y cocina reformados, bomba calor, suelos antiguos 
y terraza de 50m².  Buena situacion!!                800€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva 65m², 2 ha-
bit. 1 baño con ducha, cocina americ. equipada, aa/cc 
y calor por bomba de aire, aislamiento térmico, placas 
solares y ascensor. Preciosa tza 60 m²!           900€/Mes

T1.06772 Mataró. Parc Central. Piso de 100m², dispo-
ne de 4 habitaciones, 2 baños completos, cocina offi ce 
totalmente equipada con electrodomésticos, luminoso 
salón comedor, galer galería, con calefacción, cierres ex-
teriores de aluminio, ascensor, parking, todo amueblado 
para entrar a vivir!!!                                             975€/Mes

T1.1316 Mataró. Centre. Magnífi co triplex de diseño con 
120 m² . Acabadados de primera calidad! Comunidad 
con solo dos vecinos!!!                                    1.200€/Mes

Cerca de la Riera. En tras-
paso. Restaurante en pleno 
funcionamiento. Està to-
talmente equipado. Diseño 
muy actual!!!        PRECIO A 
CONSULTAR

T3.02846 - MATARÓ - C/PUJOL

TR
ASPASO EN 

EXCLU
SIVA

Loft de 40 m² de superfi cie, 
dispone de cocina americana, 
aa/cc, cierres exteriores de 
aluminio, ascensor y parking 
opcional!!! Piso semi nue-
vo!!!!                       450€/Mes

T1.10306 - MATARÓ-CENTRO
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Judicials

MATARÓ -  Centre R 16737

Ampli pis de 3 habitacions dobles i gran 
cuina amb sortida a balcó. Ascensor. 
139.000 €

MATARÓ - Ctra. Mata R 16838

8è pis d’alçada amb ascensor, 3 dormito-
ris, totalment exterior, amb molta llum.
70.450 €

MATARÓ - Rocafonda R 16322

Acollidor pis de 3 habs, cuina indep., 
saló, gran balcó. Totalment reformat.
59.900 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Camí Serra R 40458

Casa d’estil anglés, excel·lents acabats, 
330m2., 4 hab.+estudi, 2 tsses., garatge.
334.000 €

MATARÓ - Llàntia R 16022

Gran pis amb vistes panoràmiques 
de 4 habitacions. Per entrar a viure.
79.000 €

MATARÓ - Centre R 16812

Preciós pis tot reformat, de 80m2., 3 
habs., saló amb sortida a balcó, parquet. 

100.000 €

ARGENTONA - El Cros R 16530

Pis lluminós amb ascensor, 3 habs., ampli 
saló amb terrasseta amb vistes. 

107.260 €

MATARÓ - Parc Central R 16198

Pis semi nou de 3 habs., z. comunitaria 
amb piscin, parquing i traster. 
193.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Centre

Pis ampli de 4 habitac., 2 banys, gran 
cuina i esplèndid saló amb terrasseta.

R 16346

199.000 €

MATARÓ - Pl. Cuba R 40880

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

MATARÓ - Via Europa R 16617

Pl. baixa de 3 habs., àmplia cuina, jardí 
amb piscina privada. Parquing i traster.
299.000 €

MATARÓ - Z. Pintor Cusachs R 16841

Planta baixa de recent construcció, 3 
dormit. amb pati de 25m2.Oportunitat!
118.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

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, 
fi nestres 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 16652MATARÓ - Z. Rda. Cervantes

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

LLOGUERS

Caseta amb molt d’encant totalment 
reformada de 3 habitacions. Gran Opor-
tunitat! (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola N R 23111

460€/mes

Impecable pis amb saló-menjador amb 
balcó, cuina independent, amb 2 habs 
+ vestidor. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins R 23074

Apartament seminou d’1 hab. doble 
amb terrassa a nivell de 30m2. Situa-
ció immillorable. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola N R 23114

525€/mes

500€/mes

1er reformat, completament moblat i 
equipat, molt d’encant, 3 habs, cuina i 
menjador amb balcó. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Centre històric R 21705

R 23101

MATARÓ - Via Europa

550€/mes

550€/mes

700€/mes

Pis de 4 habs, 2 banys, galeria, balcó, 
a/a, calefacció, moblat amb armaris 
encastats. (CEE Tràmit).

R 22999

MATARÓ - Pla d’en Boet
Pis cantoner, semi-reformat, gran cuina, 
amb 3 habitacions. Molt lluminós, orien-
tat a mar. (CEE Tràmit).

Local 160m2, tot reformat, instal·lacions 
noves, 4 despatxos, mobiliari ofi cina 
opcional. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Via Europa R 22186

R 22765

MATARÓ - Fornenca

800€/mes

Pis amb 60m2. de terrassa, 2 habit.,
1 bany, cuina independent, aire fred i 
calent. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Z. Marítima

900€/mes

Espectacular casa totalment moblada a 
4 vents, en parcel·la de 540m2., jardí i 
piscina. (CEE Tràmit).

R 23013

1.800€/mes

OCASIÓ! 113.000€
Pis ampli reformat, 4 habs., saló amb balcó exterior, i cuina offi ce amb galeria. 
Amb portes de cirerer, terres marbre, fusteria alumini i calefacció. Pocs veïns.
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 60 viviendas exclusivas, parkings,
 trasteros, oficinas y locales comerciales
 de obra nueva.

 2,3 y 4 dormitorios, grandes terrazas
 con vistas al mar.

 Zona comunitaria con piscina, jardín
 y zona infantil.

 Posibilidad de personalizar su vivienda.

 Vivienda concertada desde:
  156.000€ + IVA

 Vivienda libre desde:
 198.000€ + IVA

Información y ventas:
Tel. 93 566 00 63 - 671 742 566
inmobiliaria@sorigue.com

Construye y promueve:

Calle de Tordera, 12, Mataró

TORRE EL RENGLE

www.sorigue.com

sorigue

TORRE EL RENGLE
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