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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ

UN REGAL

TAN SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

Cèdula d’habitabilitat.
Certificat Energètic.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

253.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO-Z/MARÍTIMA: Piso 
95m2, buena imagen y pocos vecinos. Ascen-
sor,  Excelente estado. 4 hb ( 2 dobles) Salón de 
26 m2. Balcón exterior. Cocina office como nue-
va y equipada. Galería posterior. Baño comple-
to más aseo, Aire Acondicionado y calefacción 
eléctrica. Muy bien situado!!! 

T

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

368.000€

MAGNÍFICA OPORTUNIDAD
Ref. 12873 ARENYS DE MAR-JTO. MERCA-
DONA: Perfectamente emplazado, vistas pri-
vilegiadas. Casa unifamiliar, 1  pl. Parc.760m2 
totalmente plana! Jardín alrededor, solarium, 
barbacoa, aparcam. Gran salón comedor. Co-
cina. 4 dorm., 2  baños. Tza/solarium, jto al mar 
Difícilmente comparable!!!!

T

137.950€

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

T

199.000€

COMO UNA CASITA
Ref.12883 Z/CERDANYOLA: Vivienda tipo 
dúplex, 2 terrazas. 123m2. 1a pl. salón com., 
24 m2. Cocina abierta, 4 habit. (3 dob). Baño 
compl. Pl. sup. Baño completo y gran salón 
30m2, chimenea a las 2 terrazas 30 y 50 m2 
vistas a mar y montaña. Todo reformado. 
Como vivir en una casita. Venga a verlo!!!!

T159.000€

VIVIENDA REFORMADA
Ref. 12868 PERAMÀS: Espectacular vivien-
da, reformada. 97m2, 3 dormi. dobles. Salón 
con balcón a la calle. Baño con ducha refor-
mado. Cocina lacada, galería 6 m2. Muy buena 
presencia y con ascensor. Auténtica oportuni-
dad de mercado. El mejor piso de la zona.

T

129.900€

BUENAS CUALIDADES
Ref. 12891 CAMÍ DEL MIG: Ocasión! Vivien-
da 80m2, alto, bien orientado, ascensor. 
Vistas despejadas, jto accesos autopistas. 3 
dor. (2 dobles). Salón comedor amplio, bal-
cón. Cocina buenas medidas. Galería Baño. 
Excelente relación precio/características

T73.500€

OCASIÓN
Ref. 12869 ZONA CERDANYOLA: Piso 1/2 
altura perfecto estado, para entrar a vivir. En 
calle tranquila. 3 dorm. 2 amplios. Salón co-
medor luminoso. Cocina óptimo estado con 
galería. Baño con ducha. Suelos gres. Venta-
nas aluminio. Carpintería madera barnizada.

T

169.000€

CON PARKING Y TRASTERO
Ref. 12892 CERDANYOLA: Excelente piso 
grandes dimensiones. 4 dor.  Baño comple-
to y aseo. Amplia cocina, galería. Gran salón 
comedor con balcón Suelos gres. Ventanas 
aluminio. Calefac. Armarios empot. Edificio 
moderno, esqu. 2 calles. Piso reformado. 
Trastero 18m2 y parking incluidos!!

T

249.000€

CASA UNIFAMILIAR
Ref. 12821 ROCAFONDA: 275m2. 130m2 
de vivienda + 112 m2 garaje para 6 coches 
+ diversas terrazas/patios. 4 habit (3 dob) 
Salón com. 28 m2 con chimenea. 2 balcones 
amplios. Tza 12 m2 y terrado 100 m2. Baño 
comple. + aseo en garaje.  Posibil. 2 pl. más 
de 130 m2 c/u. Tiene vigas reforzadas.

T
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La Obesidad tiene solución

Balón de 6 meses
BIG

Balón de 1 año
BAS

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

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

Resultado: 98% de casos de éxito.

Nuestras claves:

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

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

MATARÓ · Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51

BARCELONA · TERRASSA · L'HOSPITALET

932 803 582
610 521 062

Hasta 1.000€
de Descuento

1ª visita médica gratuita.
Financiación personalizada.

Líderes en Catalunya

www.opcionmedica.com

Promociones válidas hasta el 30 de Abril. Consulta condiciones.
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Luter King serà recordat com un heroi, Madikizela-
Mandela com una radical que no va saber perdonar. 
I curiosament, va ser al primer al que van matar.

I si no saber perdonar fos el més normal? El perdó 
inunda els espais de debat internacionals quan es 
parla d’acabar amb un confl icte. Inclús quan es parla 
del terrorisme i el perdó a les víctimes. El discurs és 
que reconciliar-se ha de ser el nou punt de partida. 
Però no és fàcil, ni potser necessari.

S’ha utilitzat el perdó com una eina política – “fi ns 
que no demanin perdó...” – i tothom ha de passar 
pel tub. Però crec realment que tenim dret a no per-
donar i a no necessitar el perdó dels altres. Si ara el 
molt honorable Jordi Pujol surt a dir: “Perdó, allò 
de l’avi Florenci se’ns ha anat de les mans”, estarem 
tots més reconciliats?

En el meu cas no. Però clar, ja em perdonareu, però 
jo encara no he perdonat a Figo.

Opinió: Víctor Gonzàlez

 Ha mort Winnie Madikizela-Mandela. Dona, de 
classe baixa i negra. Activista contra l’Apartheid a 
Sud-àfrica i parella de Nelson Mandela durant molts 
anys (i no a l’inrevés). Amb ella marxa l’altra cara de la 
reconciliació al país dels bòers, la del distanciament 
del perdó i de passatges foscos de violència i odi. 

Tot i els problemes amb la justícia per la seva incri-
minació en casos de tortures i assassinats, ha estat 
un mirall per a molts sud-africans. Especialment 
per aquells que encara són víctimes d’un racisme 
social que els aparta de l’anomenada reconciliació, 
la paraula estrella de qualsevol fi nal d’un confl icte. 
Per coses del destí la seva mort coincideix amb el 
50è aniversari de l’assassinat de Martin Luter King, 
amb el que es va donar per iniciada una nova etapa 
on la segregació racial als EEUU quedava enrere, o 
això crèiem. Són dos personatges que lluitaven per 
una mateixa causa: el fi nal de règims que legitima-
ven el racisme com a forma d’organització social. 

Ja em perdonareu

L’ENQUESTA

T'agraden les processons 
de Setmana Santa?

56,8% Sí
28,4 % No
14,8 % Em són indiferents

PROCESSÓ INFANTIL

LA PREGUNTA

T'agraden les samarretes 
de Les Santes 2018?

FINANÇANT A DAESH

La Setmana Santa de Mataró va tornar a ser un esdeveniment 
d'assistència massiva, sobretot a la Processó General. Aquest era 
l'aspecte de la Plaça de Santa Maria en la sortida.

APLAUDIT:  Era la novetat d'aquest 
any i va ser possible gràcies a una 
setantena de petits confrares. Es 
consolidarà segur.

CASTIGAT: Si són certes les acu-
sacions a una trama amb ramifi ca-
cions a Argentona que fi nançava  
Estat Islàmic és un cas greu.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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MESTRES CAVALLS
Una empresa d’Argentona promociona 
l’aprenentatge amb aquests animals
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Setmana Santa de gent i pluja
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l’Esplanada, 72 · Mataró · T. 937 908 002
CAMINADA SOLIDÀRIA: fem esport, convivència, 

gaudim de la natura i ajudem a Càritas
Caminada curta: 12km // Caminada llarga: 20km

CAMINA
AMB LA

MATARÓMATARÓ

INSCRIPCIONS: UEC C. Nou, 29, Mataró · T 93 796 14 30
uecmataro@telefonica.net · www.cronowin.com

del 26/3 al 15/4 o 1h abans sortida
PREUS*: Socis 10€ / No socis 13€ / A la sortida tothom 16€

1€ de cada participant es destinarà a Càritas. També es poden portar aliments     

 Foto antiga Les portades

El dia de Rams de 1950

costar de reconèixer. On ara hi ha 
unes pilones, abans hi havia unes 
tanques que delimitaven el que 
era Plaça de la sagrera de la pròpia 
Basílica. Sí que es pot identifi car, 
al fons, la mateixa basta porta de 
fusta que mena a dalt del campa-
nar i que, com la resta d'edifi ci, no 
ha canviat mentre ho feia el seu 
espai del davant.  

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 No s'ha de fer 
Pasqua abans de Rams 
però sí que, superada 
la Quaresma, podem 
mirar enrere i recor-
dar un dels dies que 
antigament eren més 
especials del calen-
dari, el de la Palma. 
Concretament ho fem 
anant a la benedicció 
de palmes de la parrò-
quia de Santa Maria de 
l'any 1950, gràcies a la 
fotografi a feta i cedida 
per Emma Badia.

Els dos infants que sus-
tenten palmó i palma són l'Agustí 
i la Cèlia Lorenzo, els nebots de 
l'Emma Badia. El ritual de bene-
dicció de palmes i palmons es 
manté a la majoria de parròqui-
es però sens dubte ha perdut vis-
tositat i participació.

També és notori com ha canviat 
la Plaça de Santa Maria, que pot 

Foto antiga 1815.indd   1 04/04/2018   11:30





L'Eix Herrera desperta i es desenvolupa
PUMSA inicia les obres d'urbanització del sector, que ha de servir per convertir  
el carrer en un Passeig entre l'Escorxador i el Centre

Urbanisme: Cugat Comas

  L'Eix Herrera es desenvolupa. La 
zona de llevant de Mataró desper-
ta i, amb ella, ho fa un dels eixos 
urbanístics que es van dibuixar 
com a potents en el planejament 

urbanístic de mandats enrere. Les 
obres d'una gran parcel·la privada 
que aquest estiu acolliran una pro-
moció de pisos d'alt standing i que 
avancen a ritme ferotge ha servit 
de desllorigador perquè PUMSA 
iniciï les obres d'urbanització de 

l'àmbit ubicat entre la plaça de 
Joan Fiveller i el carrer de Francisco 
Pacheco. Les obres de la part mu-
nicipal serviran per  urbanitzar 
–ampliant voreres i redimensio-
nant l'espai públic– així estendre 
la xarxa elèctrica d'una superfície 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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L'àmbit urbanístic sobre el qual ara s'actua desenvolupant els 
carrers contempla tres grans solars. La part corresponent a ha-
bitatge protegit o de preu assequible l'assumirà el solar entre 
Floridablanca i la Plaça Fivaller, que és de propietat privada però 
PUMSA en té un 30 per cent. També serà després de les obres 
que l'Ajuntament podrà posar a disposició de la Generalitat el 
solar que toca a Prat de la Riba i on ha d'anar el futur Coromines.

Habitatge protegit i el solar 
del Coromines, a l'espera

viària i de zones verdes de 12.000 
metres quadrats de sòl. S'hi des-
tinaran més de 2 milions d'euros 
per a la pavimentació dels carrers, 
l'enllumenat públic, les xarxes de 
serveis de clavegueram, d'aigua 
potable, gas, electricitat i molts 
altres treballs. Tenen previst un 
termini d'execució de 8 mesos. Fins 
al novembre estarà potes enlaire.

Les obres iniciades pertanyen al 
polígon 1 de la unitat d’actuació 
Eix Herrera-Escorxador, i afecten 
les illes compreses entre els car-
rers de Franciso Herrera, de José 
Francisco Pacheco, d’Enric Prat de 
la Riba, de Floridablanca, d’Anto-
ni Viladomat i de Josep Sabater i 
Sust. És un àmbit que conté tres 
grans solars en el seu haver: en el 
que ja s'alça la promoció de pisos 
abans citada, el següent en el propi 
carrer Herrera, de propietat priva-
da, que podria desenvolupar-se a 
continuació amb més habitatge, 
comercial i la part de d'habitatge 
protecció oficial pertinent i, per 
últim, el solar superior: allà on ara 
hi ha un correcan i un aparcament 
i que l'Ajuntament vol posar a dis-
posició de la Generalitat en pocs 
mesos per acollir el futur edifici de 
l'escola Joan Coromines. 

De carrer a passeig
Les obres d'urbanització volen 
servir per canviar per complet la 
fisonomia de la zona. Els respon-
sables de PUMSA expliquen que 
s'han inspirat en el Passeig de Sant 

Joan de Barcelona per pensar un 
vial que volen que esdevingui un 
bulevard que connecti l'Escorxa-
dor amb el Centre, amb la vista a 
Santa Maria com a guia. “En tot 
l'àmbit les voreres passen a 22 me-
tres d'amples, guanyant espai el 
vianant i hi haurà una triple filera 
d'arbrat que servirà per delimitar 
les zones on hi haurà espais verds, 
zones de jocs o terrasses comerci-
als”, explica Jordi Humet, màxim 
responsable tècnic de l'empresa 

municipal. El regidor Juan Carlos 
Jerez afegeix que “amb la urbanit-
zació de la zona també es connec-
ta amb el desenvolupament de la 
zona de la Ronda Cervantes, que 
el proper pas serà que arribi fins 
a l'Avinguda del Maresme”.

A més de les obres del promotor 
immobiliari i les de desenvolu-
pament del sector, abans de final 
de mes s'adjudicaran les obres de 
restauració de la xemeneia fabril 
que es manté, catalogada, al sector.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018

Obertura 1-2 Eix Herrera.indd   3 04/04/2018   19:04



Un eix d'equipaments per relligar 
L'Ajuntament confia que amb la urbanització del sector es reactivi l'economia i es 
reforci l'atracció d'equipaments potents com els del sector de l'Escorxador

Urbanisme: Cugat Comas

  Herrera és nom de carrer però ja 
fa anys que, des de l'Ajuntament, 
ha acabat per denominar un "eix", 
entès com una zona d'infl uència 

en la que s'hi reparteixen dife-
rents equipaments d'usos cultu-
rals o terciaris que havien que-
dat per relligar, encara que fos 
urbanísticament. Comença a la 
Plaça Moragues on PUMSA hi té 

la Nau Miguell, actualment seu 
d'una acadèmia d'anglès i arriba 
fi ns la Ronda Cervantes. 

En aquest eix s'hi insereix des 
de pisos de protecció ofi cial de 
propietat municipal als Jardins 

El planejament de l'Eix Herrera amb els tres solars sobre els que s'actua ara Cedida 

Ciutat
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de l'Escorxador, amb la Biblioteca 
Antoni Comas, l'Escola Bressol Els 
Menuts i el local dels Capgrossos 
de Mataró, el centre de crea-
ció de Can Gassol, el futur Joan 
Coromines o, també, les ofi ci-
nes de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament.

Reactivar la zona
És un pol d'acció cultural i eco-
nòmica que, amb la urbanització 
i les noves promocions d'habitatge 
i comercial, ha de servir per reac-
tivar un espai que des de l'Ajunta-
ment reconeixen que li ha costat 
d'arrencar. “Quan pensem en la 
idea de passeig fi ns al Centre, que 
connecti també amb Cervantes, ho 
fem també pensant en què serveixi 
per reactivar àmbits com el de la 
Plaça Moragues o Can Gassol, que 
els hi ha costat”, explica Jerez. La 
idea és l'eix nuclear de la interven-
ció: si es desenvolupa un sector 
i s'hi fan habitatges, es guanya 
massa crítica per fer funcionar el 
teixit econòmic. Si s'hi sumen els 
equipaments que li donen "vida"; 
el llevant de la ciutat guanyarà 
tot un sector connectat, viu i po-
tent, que serveixi per estimular el 
"districte" d'Havana, Escorxador 
i Rocafonda.

La realització dels treballs comportarà afectacions importants 
al trànsit en funció de les fases. 

La primera fase està previst que duri quatre mesos i mig i estarà 
subdividida en tres subfases, la primera de les quals ja ha tingut 
lloc i ha durat aproximadament dues setmanes. En aquesta s'han 
tallat els carrers de Floridablanca i de José Francisco Pacheco, 
en els trams entre els carrers Herrera i Viladomat.

La segona subfase va començar el dilluns 26 i està prevista 
per les pròximes cinc setmanes. Aquesta mantindrà els talls 
anteriors i afegirà el tall del carrer Herrera entre els carrers de 
José Francisco Pacheco i de Floridablanca. La cruïlla entre els 
carrers Herrera i de Floridablanca estarà tallada de dilluns 26 
a dijous 29 de març, afectant el pas de l’autobús.

La tercera part de la primera fase durarà uns 2 mesos i mig 
i sumarà a les afectacions anteriors el tall del tram del carrer 
Herrera entre el carrer de Floridablanca i la plaça Fiveller. La 
línia 8 de Mataró Bus, amb parada a la plaça Fiveller, veurà 
afectat el seu recorregut.

La segona fase de les obres durarà uns tres mesos i mig i es 
preveu que els carrers de José Francisco Pacheco i Herrera 
quedin oberts al trànsit i les afectacions es traslladin als carrers 
de Floridablanca, d’Antoni Viladomat i Prat de la Riba.

El calendari i les afectacions 
al trànsit 

Cedida 

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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Societat: Redacció

 L’Ajuntament ha fi nalitzat les 
obres d’eixamplament de vore-
res i millora de la mobilitat al car-
rer de Josep Monserrat Cuadrada, 
una intervenció que naixia de la 
demanda ciutadana de garantir 
l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda. També volien 
millorar en general un carrer molt 
transitat per infants i famílies per 
la proximitat de diferents centres 
educatius. Aquesta actuació, però, 
no és l'única: l’Ajuntament preveu 
44 actuacions de millora de vore-
res i asfaltat aquest any.

Dels pressupostos participatius
Durant el 2018, el pressupost mu-
nicipal preveu la realització d’actu-
acions de manteniment i millora a 
la via pública per un import supe-
rior a 1,2 milions d’euros. Aquests 

L'Ajuntament enllesteix les obres del carrer Montserrat Cuadrada 
i programa noves actuacions durant tot l'any

diners està previst que es destinin a 
una millora de la pavimentació i al 
manteniment i millora de voreres. 
Cal destacar que el pla de millora 
de voreres ha incrementat enguany 
la dotació respecte a l’any passat 
per decisió dels veïns, ja que s’hi 
destinen 250.000  euros procedents 
dels pressupostos participatius.

Millora de la pavimentació
Es preveuen 25 actuacions de 

1,2 milions per millorar voreres i calçades

La nova vorera del carrer Josep Montserrat Cuadrada Cedida

reforç de l’asfalt, que afectaran 
una superfície total de 55.700 m², 
en carrers com el de Churruca, el 
d'Almeria, el Camí del Mig, el car-
rer de Pompeu Fabra, el carrer de 
l'Estadi, etc. 

A més, també hi ha previstes mi-
llorar les voreres de dinou carrers 
com són la Riera de Figuera Major, 
l'Avinguda de Lluís Companys, la 
Ronda de Frederic Mistral i mol-
tes d'altres.

25

En total són 25 les actu-
acions per millorar l'estat 
dels carrers

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

Les obres al carrer de Josep Monserrat Cuadrada van començar 
a finals de gener per un import previst de 70.000 euros. Estaven 
incloses dins de les actuacions de manteniment i millora de 
voreres pressupostades el 2017 i han afectat al tram comprès 
entre l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i el carrer d’Arnau 
Palau. L’Ajuntament té previst aquest any 2018 la renovació de 
l’asfalt del carrer.

Falta la renovació 
de l'asfalt
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Societat: Redacció

 Enguany les jornades 'Iludo + 
que jocs' arriben a la seva quarta 
edició, una cita anual que té com 
a protagonistes els jocs de rol i 
de taula i que se celebrarà aquest 
cap de setmana, dissabte 7 i diu-
menge 8 d'abril. L'edició d'aquest 
2018 incorpora l'experiència dels 
anys anteriors per oferir un cap 
de setmana ple de jocs clàssics i 
d'altres més innovadors i moderns 
a l'Espai Gatassa. Durant els dos 
dies es podran veure en directe 
demostracions fetes per autors 
novells, diferents campionats de 
jocs de taula i una ludoteca oberta, 
amb més de 350 jocs.

Un concurs de protojocs
Enguany l'Iludo + que jocs torna-
rà a comptar amb un concurs de 
protojocs en el qual els creadors 

Arriba la quarta edició d'aquesta cita anual que tindrà lloc aquest cap de setmana, 
a l'Espai Gatassa de Cerdanyola

de nous jocs podran presentar les 
seves idees. Aquesta iniciativa és 
molt positiva perquè ha permès 
als guanyadors de les darreres edi-
cions poder publicar la seva idea.

Una  taula rodona
Diumenge a les 12h el ponent Joan 
Josep Pons López, professor de 
Game Design del grau de creació 
de videojocs de la UPF i de ga-
mifi cació i cultura digital al CRAI 
de la UB, oferirà una conferència 

Jocs de rol i de taula amb 'Iludo + que jocs'

Un grup juga en una de les edicions passades d'Iludo + que jocs Arxiu

sobre Metodologia de playtesting 
profesional. El mateix diumenge a 
les 16h de la tarda es podrà assis-
tir a una taula rodona sota el títol 
Parlem de concursos de protojocs: 
història i futur. Els ponents seran 
Eloi Pujadas, dissenyador de Jocs 
de Taula i premi accèssit del con-
curs Ciutat de Granollers 2017, Pau 
Carles, editor de DMZ Games i, per 
últim, Oriol Comas, organitzador 
del DAU Barcelona i organitzador 
del Jugar x Jugar de Granollers.

4

Amb quatre edicions, 
Iludo s'ha consolidat per 
al gran públic

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

Totes les activitats són gratuïtes i d'accés obert i tindran lloc al 
Centre Cívic Espai Gatassa, situat al Carrer Josep Montserrat 
Cuadrada 1 de Mataró, els dies 7 i 8 d'abril des de les 11 del matí 
fins a les 20h del vespre. L’organització d'aquest esdeveniment 
va a càrrec de l’Associació Club de Rol Banshee Errante i comp-
ta amb la col·laboració dels Serveis de Joventut i Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró.

Des de les 11h 
fins a les 20h
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Primavera: 
esclat 
culinari!
Gastronomia: Redacció

 Amb la primavera ja consolidada no 
només en teoria sinó també amb el 
clima que notem dia a dia, amb el seu 
esclat natural també ampliem fronte-
res gastronòmiques i, sobretot a l'hora 
d'escollir ingredients al mercat o al co-
merç de confi ança, la paleta de colors 
s'estén. A poc a poc guanyen pes les 
primeres fruites dolces mentre també 
prenen el relleu del regne de les verdu-
res i les hortalisses nous protagonistes. 
Així diem pràcticament adéu als calçots 
–tot i que ja se sap que en temps d'hi-
vernacle, potser n'acabarem menjant 
al setembre i tot– i prenen el relleu els 
espinacs i els espàrrecs blancs. Són dos 
ingredients que ens poden donar molt 
de joc al plat, ja que com el color negre a 
l'hora de vestir, acaben lligant amb tot.

El popular calendari dels pagesos també 
ens diu que l'abril manté l'idil·li amb pe-
ces que no hauríem de deixar de banda 
en una alimentació equilibrada, com 
els alls tendres, la bleda, el bròquil i 
sobretot la fava i el pèsol. 

Els hem deixat al fi nal, a tots dos, però 
revesteixen d'importància. El pèsol, tan 
nostrat, i la fava tenen en aquest mes 
el punt central de la seva temporada. 
També els enciams, endívies o cebes 
agafen nou protagonisme a la parada: 
s'acosta una primavera potent!. 

A taula

taulataulaA taulataulataulataula
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LES MÚRGOLES

Les més buscadesLes més buscadesLes més buscades
De tots els exceŀ lents bolets de primavera hi ha un que 

és especialment preciós: La múrgola, una obra d’art dels 
boscos, com si fos una mena de rusc, d’aquí el seu nom  

en castellà  “colmenilla”.  

Hàbitat: A la primavera. Als camins, a la vora dels rius, 
sota freixes i oms, a les pistes forestals, boscos tallats, 
remoguts o cremats, normalment dos anys després, 

llocs amb molta matèria orgànica.

Com és? Té forma de rusc, el peu més claret,  és buida 
per dins, diferents tonalitats de color marronet

Comestible: Crua és tòxica. S’ha de cuinar.  Es pot con-
servar seca, podeu veure una foto molt maca de múr-
goles seques aquí. Aromatitza els arrossos, amanides i 

pasta, acompanya guisats de peix i carn. Són buides per 
dins, és per això que alguns xefs les presenten farcides.

L'hora de les prunes i 
els nespres
Encara en l'àmbit de les fruites, 
serà primavera completa quan tro-
bem les primeres nespres i prunes, 
que com tota la fruita de tempo-
rada és probable que, de primer 
moment, siguin escadusseres amb 
la dolçor. A nivell quotidià, no són 
pas poques les cases o terrenys 
maresmencs amb un nesprer in-
clòs: recollir-los a temps, perquè 
si no es fa, és un dels fruiters que 
empastifa més tot el seu voltant. 

Vinga, espinacs! 
Els espinacs de temporada són un 
autèntic tot-terreny de la nostra 
gastronomia. Un dels elements 
més bons per les amanides, fà-
cils de cuinar –els espinacs a la 
catalana és una recepta de tem-
po fast-food– i també fàcilment 
combinables en elaborats com 
truites, empanades o quixes. No 
cal esmentar-ho, però el gust de 
l'espinac fresc no té res a veure 
amb aquelles pastilles de la matei-
xa verdura, se suposa, congelada. 

Sabíeu que...
El popular "rotllet de Primavera" 
xinès pot tenir més que el nom 
relacionat amb l'estació? Prova 
de fer-ne aprofi tant la verdura de 
temporada!

Les novetats, a 
plaça i a taula

Les primeres maduixes
Amb l'abril més avançat arribaran les primeres 
maduixes de temporada, si bé les del Maresme 
s'acostumen a fer pregar i des d'un punt de vis-
ta clàssic arribaven més cap al maig. En tot cas, 
convé estar atents, ja que el gust d'una madui-
xa de temporada sempre serà molt millor que 
les que trobem, pràcticament, durant tot l'any. 
Les Jornades Gastronòmiques de la Maduixa al 
Maresme s'iniciaran passat Sant Jordi.
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RECOMANA:

totsitotataula

queraltsunyer anneta_83

guanya
el premi de
MUETA

guanya
el premi de
ESPINALER

guanya
el premi de
LA BURGUESA

"Bacallà amb carxofes, ous durs 
i pèsols, per Divendres Sant"

"La mona #sensegluten, trufa i xocolata" "Cassoleta d'escamarlans i lluç"

CONCURS

#totataula

Menú per a 2 persones, 
dissabte al migdia. 

Muralla de Sant Llorenç, 22r

Menú migdia 
per a 2 persones.

Plaça de les Tereses, 5

Tast de pernil i formatges per a 
2 persones.

Carrer Sant Francesc d'Assís, 12.

Aquesta setmana tenim tres premis més!

P articipar-hi és molt fàcil: només cal 
penjar fotos dels teus plats –fets per tu, 

d'un restaurant, d'on vulguis– a instagram i 
etiquetar-los amb l'etiqueta #totataula

Cada setmana som més els membres de la 
comunitat #totataula i més variades les foto-
grafi es que entren a optar als premis.

Des del jurat, conformat per l'equip de foto-
grafi a del Tot, valorem l'originalitat, la quali-
tat d'imatge i la pluralitat d'ingredients i ele-
ments visuals en les fotografi es. 

AA taula
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FAVES A

LA CATALANA

INGREDIENTS  
(4 PERSONES):
• 2 kg de faves tendres
• 300 g de cansalada viada
• 500 g de cansalada del coll 

confi tada
• 450 g de botifarra negra

TEMPS:

30'

DIFICULTAT:

Fàcil

recepta de: www.catalunya.com

LA RECEPTA
QUE NO FALLA

• 500 g de ceba tendra
• 150 g d'alls tendres
• 1 fulla de llorer
• 1 fulla de menta
• 1 branca de marduix
• 2 dl de vi dolç
• un raig d'oli d'oliva 

PREPARACIÓ:
1. Agafeu una cassola de ferro 

colat i poseu-hi un raig d'oli 
d'oliva.

2. Talleu la cansalada viada a 
tires. Poseu-la a la cassola 
perquè es vagi enrossint.

3. Quan sigui rossa, afegiu-hi 
l'all tendre tallat fi nament a 
rodelles, la ceba picada i les 
herbes aromàtiques. Deixeu-
ho coure deu minuts a foc 
suau.

4. Tot seguit, afegiu-hi les 
faves i la cansalada del coll 
confi tada tallada a trossos 
regulars. Tireu-hi també el 
vi dolç, tapeu la cassola i 
deixeu-ho coure lentament 
durant un quart d'hora, apro-
ximadament.

5. A l'últim instant, afegiu-hi la 
botifarra tallada a rodelles i 
comproveu el punt de sal.

CEVITXE HAPO 
Cevitxe de peix blanc amb ceba 
morada, tomàquets cirerols, 
coriandre i pebrot.

HAPO SUSHI A CASA

www.hapoweb.com 

Servei a domicili a: Mataró, 
Argentona, Cabrera / Llavaneres, 
Arenys de Mar / Arenys de Munt, 
Canetr / Caldetes i S. Vicenç..

ESCALIVADA A LA
BRASA AMB ANXOVES 

DEL CANTÀBRIC 
Gaudeix del nostre menú de mig-
dia entre semana, de 13h a 16H. 
Cuina d’elaboració i de proximitat!

ESPINALER

 937 502 521 
Av. del Progrés, 47 Pol. Ind. Els 

Garrofers. Vilassar de Mar

RECOMANA: RECOMANA:

TOT A TAULA 3,4 1815 BO.indd   3 04/04/2018   17:03



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

7 

de abril

0.30h // 
Sala Privat (c. Francesc 
Layret, 16. Mataró) // 
Anticipada: 6 euros.
Taquilla: 10 euros.  

TRIBUT A EL CANTO DEL LOCO,
POP ROCK ESPANYOL DE PRIMERA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Not Only Jazz
Divendres 6 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert íntim i de proximitat a càr-
rec de Therese Nour i Marc Martino, 
amb clàssics del jazz i el soul.

Joan Miquel Oliver
Divendres 6 abril / 22h /  Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Concert de presentació del seu 
nou àlbum 'Atlantis'.

Mostra de Musicacció!
Dissabte 7 abril / 11.30h / Plaça 
de la Muralla (Mataró)

Presentació de la iniciativa que 
es fa amb les escoles de primària 
i instituts amb gòspel, orquestra 
d'ukeleles i creativitat. Dins dels 
concerts de Primavera de l'EMMM.

Cita fl amenca
Dissabte 7 abril / 20h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Anticipada: 15€. Taquilla: 20€.
IV edició d'aquest concert amb 
artistes de primer nivell en cant, 
ball i guitarra fl amenca. 

Pele MacLeod
Dissabte 7 abril / 20h / L'Arc Cafè 
Cultural (c. d'en Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Concert de pop, rock i música con-
temporània, amb el seu 1r disc 
'Veritat Tossuda'.

Jazz a la plaça
Diumenge 8 abril / 11.30h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
Concert de la Big Band de l‘EMMM 
i la Dixie Rue del Percebe, banda 
saragossana de jazz tradicional. 
Inici del cicle 'A la Vora del Jazz'.

'Passió segons Sant Joan', de 
J. S. Bach
Diumenge 8 abril / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Concert de l'Orquestra Simfònica 
del Vallès i Cor Ciutat de Mataró, 
Cor Ciutat de Tarragona, Cor Lieder 
Camera i Orfeó Manresà.

Pele MacLeod
Diumenge 8 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert del bluesman rocker.

Guia cultural

POP ROCK ESPANYOL DE PRIMERA

Aquest dissabte, el concert 
tribut de Privat és a una de 

les grans bandes musicals de la 
música pop rock espanyola: el 
Canto del Loco. La banda farà 
una retrospectiva de totes les 
cançons i àlbums del grup des 
dels seus inicis, fi ns a la dissolu-
ció del grup musical. Amb aquest 
concert tribut el grup retrà 
homenatge amb les cançons 
que ens han fet vibrar al llarg 
dels anys com, per exemple, 
Zapatillas o Volverá.
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'El piano que cantava havaneres'
Dijous 12 abril / 19.30h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Concert d'Ali Rafael Durán i Laura 
Pujol. Dins la 'Setmana dels Indians'.

TEATRE I DANSA // 

'Billy Elliot'
Dies 7, 8, 14 i 15 abril / Dissabtes 
21h. Diumenges 18h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) 
/ Platea: 16€. Amfi teatre: 14€.
Conegut musical, de gran èxit a 
Londres i NY. Una producció de Sala 
Cabanyes, direcció Pere Vàzquez.
Josep M. Rabassa.

'Othelo'
Dissabte 7 abril / 20.30h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
15. Argentona) / Taquilla: 17€. 
Anticipada: 13€.
Quatre actors, especialistes en 
el teatre físic, el clown i la comè-
dia, interpreten la tragèdia de 
Shakespeare.

Dia del Teatre: 'Roig'
Dissabte 7 abril / 18.30h / La 
Riera (Mataró)
El teatre surt al carrer i omple la 
Riera de personatges. Acció que 
reivindica el despertar de les emo-
cions a través del teatre. 

'Lorca. Calor, alma y pasión'
Diumenge 8 abril / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
Representació teatral a càrrec 
d'Illets d'Abrera Grup Escènic. 14a 
Mostra de Teatre Amateur.

'El meu avi va anar a cuba'
Divendres 13 abril / 20h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 12€. Reduïda: 10€.
Obra teatral dirigida per Marcel 
Vilarós, centrada en les aventures 
d'un jove Mataroní forçat a marxar 
cap a Cuba 'a fer les Amèriques'. 
Dins de la 'Setmana dels Indians'.

MÚSICA /

'Gerard Nieto Reunion Three'
Dijous 12 abril / 21h / Casal l’Alian-
ça (c. Bonaire, 25. Mataró) / Ant.: 
12€. Taq.: 15€. Ab.: 40€.
Concert del projecte liderat pel pi-
anista Gerard Nieto i integrat per 
Kike Angulo a la guitarra i Pere 
Loewe al contrabaix. 

TEATRE /

'La visita de la vella dama'
Dissabte 7 abril / 20.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Platea: 17€. 
Amfi teatre: 14€.
Una obra de Friedrich Durrenmatt. 
Versió a càrrec Farrés Brothers i 
cia, dirigits per Jordi Palet i Puig.
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PRESENTACIÓ /

'Laietania 19'
Divendres 6 abril / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró)
Presentació del volum d’estudis 
d’arqueologia i d’història sobre la 
gènesi, fundació i període republicà 
de la ciutat romana d’Iluro.

'Mans'
Diumenge 8 abril / 17.30h / Ateneu 
Vilassanès (c. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar). 
Espectacle per als infants més pe-
tits de la casa, de 0 a 3 anys, de la 
companyia Fest-t’ho com vulguis.

'Atresorem el passat'
Diumenge 8 abril / 12h / Can Serra 
Museu (El Carreró, 17. Mataró)
Activitat familiar al voltant de la 
fi gura de Josep Puig i Cadafalch. 

Buc de contes
Dimecres 11 abril / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració del conte 'El gran llibre de 
les pessigolles' de Thierry Dedieu. 

XERRADES I LLIBRES /

2a Dòria Book Party
Dissabte 7 abril / D'11 a 20.30h / 
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró)
Festa gastronòmica i literària, amb 
la companyia d'autors, editors, il-
lustradors, traductors, poetes i, 
sobretot, lectors!

Vermut jove amb Anna Gual
Dissabte 7 abril / 12h / Òmnium 
Cultural (c. Argentona, 59. Mataró)
L'escriptora i poetessa, parlarà so-
bre la seva trajectòria professional.

Recital poètic
Diumenge 8 abril / 12h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)

Recital poètic dels rapsodes Carme 
Faja, Lluís Juvinyà i Carles Soriano. 
Amb l'acompanyament musical de 
Josep Lladó a l'acordió.

'Newton. L'òptica i el càlcul'
Dimarts 10 abril / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Parlem de 
Newton" a càrrec de Josep Lladó, 
químic i divulgador de la ciència.

'La història dels indians'
Dimarts 10 abril / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Conferència de Víctor Camprubí, 
dins la "Setmana dels Indians". 

'La composició, l'ànima de la 
sardana'
Dimecres 11 abril / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada a càrrec de Jordi Feliu, 
Lluís Alcalà i Ferran Carballido. 

El documental del mes: 'Les 
noies d'Alba Daurada'
Dimecres 11 abril / 21h / Cafè de 
Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) / 
Taquilla inversa
Documental de Havard Bustnes, 
sobre la situació de Grècia.

'Mataronins en la vida de 
Pompeu Fabra'
Dijous 12 abril / 19.30h / Ca l’Are-
nas Centre d’Art (c. Argentona, 
64. Mataró)

INFANTIL // 

Biblioteca Antoni Comas (c. 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 6 abril / 18h:  Laboratori 
de lectura en família "Naturalistes". 
Dissabte 7 abril / 11h: Cinema in-
fantil en català "Els barrufets: el 
poble amagat".
Dimecres 11 abril / 18h: La petita 
hora del conte "Farcell de contes", 
per a infants de 0 a 4 anys, de la 
Cia. Fes-t’ho Com Vulguis.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 6 abril / 17.30h:  El con-
te de la rotllana "La balena", de 
Benji Davies. 
Dimecres 11 abril / 17.30h: Art 
Time: 'La primavera'.
Dijous 12 abril / 17.30h: Els dijous 
a la biblio: 'tots som Wonder', de 
R. J. Palacio.

Biblioteca Pompeu Fabra (pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Divendres 6 abril / 18h:  "El Club 
dels Superagents Lectors", tertúlia 
literària de 9 a 12 anys.
Dimarts 10 abril / 18h: "Els empe-
radors d'Andersen", narració tea-
tralitzada amb alumnes del cicle 
formatiu d'edució infantil Institut 
Puig i Cadafalch.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 7 abril / 18h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Activitat lúdica, de 5 a 12 anys.

FAMILIAR /

'La Vaca que Canta'
Diumenge 8 abril / 18h / La Sala 
d'Argentona (Plaça Nova, 15. 
Argentona) / Entrada: 7€.
Espectacle familiar que combina 
el món del teatre i el de l’òpera, 
a càrrec de la companyia Poca 
Cosa Teatre.
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Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 8 abril / 11h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

FESTES I FIRES //

Teixim el lleure a Mataró
Dissabte 7 abril / 16h / Plaça de 
l'Ajuntament (Mataró)
Segona trobada festiva d'entitats 
de lleure de Mataró. 16h, activitats 
infantils i juvenils a diversos indrets. 
17.30h, berenar conjunt. 18h, lectu-
ra manifest i concert d’animació 
infantil a càrrec d’El Gripau Blau. 

XV Jornades Científi ques de 
Mataró
Dissabte 7 abril / 17h / Plaça de 
Santa Anna (Mataró)
Tradicional activitat de ciència al 
carrer amb la Fira de les Jornades 
i la X Gimcana Científi ca. 

Diada del local dels Capgrossos
Diumenge 8 abril / 12h / Jardins 
de l'Antic Escorxador (Mataró)
Diada castellera amb la Colla 
Castellera Capgrossos de Mataró 
i la Colla Jove de Barcelona.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Conferència d'Anna Comas i Valls, 
llicenciada en Filosofi a i Lletres.

'Puig i Cadafalch i Primo de 
Rivera' 
Dijous 12 abril / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Josep M. Roig i 
Rosich, professor emèrit de la URV.

'22 homes i un desig'
Divendres 6 abril / 20h / Saló de 
Pedra (c. Gran, 61. Argentona) 
- Dijous 12 abril / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre de Marta 
Romagosa, amb lectura dels 22 
contes intimistes que conté. 

RUTES I VISITES //

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 7 abril / 10h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,50€ 
/ gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 8 abril / 11.30 i 18h / 
Basílica Santa Maria (Mataró) / 
Preu: 8€. Inscripcions: 659.132.649. 
Visita guiada per descobrir  la 
Capella, la sagristia i la Sala de 
Juntes del conjunt barroc, obra 
del pintor Antoni Viladomat.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

 807 117 010
 De dl. a dv. de 8 a 19 h 
 Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:

> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47 

> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82  

>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25   

> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6 

> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

EMERGÈNCIES 112

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

FESTA /

1a Guerra de Coixins
Dissabte 7 abril / 18h / Plaça de 
les Tereses (Mataró)
Activitat divertida i diferent per 
a tots els públics, amenitzada 
amb música dj. Coincidint amb 
el Pillow Fight Day. Organitza: UBM 
i Costadescans.  

Agenda núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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'Els indians catalans'
Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). / 
Inauguració: divendres 6 d'abril a 
les 19h. Fins al 13 d'abril.
La petja dels catalans a les Antilles.

'Fotografi es del camí'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: divendres 6 d'abril 
a les 19h. Fins al 27 d'abril.
Fotografi es de Mary Lechuga sobre 
les quatre estacions de l'any.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 12 d’abril: 
• Mostra dels Llibres Gegants de la 
Ciutat de Mataró.
Fins al 20 d’abril: 
• Novena Mostra Eureka!, treballs de 
recerca i cartells originals. 

'Mataró viu l’esport 2017'
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29. 
Mataró) / Fins al 4 de maig.
Exposició de 115 fotografi es selec-
cionades del concurs d'Instagram.

'Racons del món'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 8 d'abril.
Recull d’aquarel·les recents de l'ar-
tista Lluís Grau.

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

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

'Els Dimarts del Llimoner. 25 
anys'
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Fins al 29 d'abril. 
Recorregut per la trajectòria artís-
tica i social del col·lectiu mataroní.

'Els mitjons Molfort's i la pu-
blicitat racional'
Can Marfà Museu Gènere de Punt 
(Passatge Can Marfà, 1. Mataró) 
/ Fins al 17 de juny.
Tècniques publicitàries de la marca 
mataronina creada el 1927. 

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

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

Eduard Alcoy. Art i Encanteri 
(1950 - 1987)
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 8 d'abril.
Exposició dedicada al reconegut 
artista català.

 INAUGURACIÓ /

'9 natures mortes i 1 retrat'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Mataró (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Inauguració: 
divendres 6 d'abril a les 19.30h. 
Fins al 29 d'abril.  
Obra recent de Pere Fradera, ar-
tista mataroní.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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 'Ritmes infi nits'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 8 
d'abril.
Escultures de l'artista mataroní 
Pere Casanovas.

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

'Federicco Martelacci'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Fins al 21 d'abril.
Exposició d'acrílics.

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

'Dones: quotidianitat 
nor  ma litzada'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 22 d'abril.
Fotografi es del grup "Una mirada 
particular" de Viladona.

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

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

ÚNICOS DÍAS SIN CITA PREVIA:
Premiá de Mar ................19 d’abril
Mataró ............................ 20 d’abril

DÍAS DE LA
IMPLANTOLOGÍA

dto.-25%
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MEDI AMBIENT: 'Causes, efec-
tes i vulnerabilitat enfront del 
canvi climàtic al Maresme'
Dimecres 11 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Joan Manuel Riera i Vidal (biòleg 
i educador ambiental).

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dijous 12 d'abril 17h, 
actuació del grup Play Back 'Cors 
Alegres' del Casal Jaume Terrades. 
• Excursions: Dijous 19 d'abril visita 
Imperial Tarraco - Torredembarra 
(preu 39€). Del 16 al 23 de juny Gran 
Creuer dels Fiords (preu 1389€). 
Dimecres 4 juliol, sortida a Andorra 
(2 dies) amb espectacle del "Circ 
Du Soleil" (preu 139€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

ACTIVITATS //

'Recordem històries de...' 
Dilluns 9 abril / De 10 a 12h / Sala 
d’Actes de Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Taller d’identifi cació de fotografi -
es del fons documental de l’Arxiu, 
obert a tothom.

'La pèrdua i els processos de 
dol'
Dimarts 10 abril / 18h / Casal mu-
nicipal de gent gran de la Llàntia 
(c. Nou de la Mercè, 60. Mataró)
Conferència a càrrec d'Ainhoa 
Videgain, psicòloga de la Fundació 
Hospital. 6è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

'El sexe es fa gran amb 
nosaltres'
Dimecres 11 abril / 17h / Casal muni-
cipal gent gran Santes-Escorxador 
(c. Floridablanca, 118. Mataró)
Conferència a càrrec d'Alba Llobera 
i de Montse Roig, psicòlogues i te-
rapeutes de parella. 6è cicle d’acti-
vitats formatives per a la gent gran.

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018

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

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sortides: Viatge a Itàlia del Nord.  
5 dies, sortida 27 de maig (690€). 
• Balls: Ball, cada diumenge i fes-
tius a les 17h. Sopar ball, segon 
dissabte del mes. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró. 

www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran
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Parlem de...

... Experiències úniques

En el camp turístic, cultural i d’oci 
cada vegada és més emprat el con-
cepte d’experiències úniques. Viure 
i sentir un producte fet a mida, per-
sonalitzat, diferenciat i segmentat. 
La gran diversitat de públics i les 
seves motivacions, preferències i 
objectius fan que s’hi hagi d’ofe-
rir allò que aquest demanda. No 
serveixen les elaboracions prefa-
bricades, fetes a l’engròs i, tossu-
dament, globalitzades. 

Mataró, de mica en mica, ofereix 
culturalment aquest tipus de pro-
ductes. La nostra ciutat va comp-
tant amb un ventall de possibilitats 
i de projectes que volen satisfer 
aquest tipus de demanda. 

Bons exemples els trobem en 
la Casa Coll i Regàs, conèixer el 
modernisme, la seva arquitectura i 
com vivia la burgesia del moment. 
La botiga de queviures la Confianza 
també se suma a aquesta propos-
ta.  Si ens agrada l’art contempo-
rani, la nau Gaudí o Ca l’Arenas 
ens ofereixen tallers, visites i al-
tres activitats per conèixer i viure 
l’avantguarda artística.

El patrimoni religiós, l’esglé-
sia de Santa Maria, la capella 
dels Dolors i la Sala de Juntes ens 
endinsen en el món del Barroc. 
El temps de la Reforma i la 
Contrareforma, de la teatralitat, 
de les llums i les ombres, etc.

El Museu de Mataró, restes 
in situ de l’Iluro romana com la 
muralla, o la vila romana de Torre 
Llauder ens poden fer reviure la 
cultura romana en les nostres 
contrades. 

El món del mar, per exemple 
l’ermita de Sant Simó o les cases 
del Callao, ens acosten a una re-
alitat propera i desconeguda. Les 
experiències mediterrànies han 
estat i són part de la nostra història.

El llegat industrial: Can Marfà, 
la nau Gaudí, Can Fàbregas i de 
Caralt (quan es recuperi), un munt 
de xemeneies, etc., ens pot fer re-
viure la vida d’empresaris i treba-
lladors abocats al tèxtil.

El món dels intangibles, del pa-
trimoni immaterial també ens pro-
posa des d’una diada de Castellers, 
el ball de gitanes o la Festa de les 
Santes. Segurament queden en el 
tinter altres exemples.

Un munt de propostes que si 
s’elaboren amb qualitat, poden 
fer reviure la història, les nostres 
tradicions i, a més a més, sumar 
oci i cultura. La nova màquina del 
temps no és només acadèmica, ha 
de fer viure moments irrepetibles 
i posar la pell de gallina al públic 
que la consumeix.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG             
Doctor, Historiador de l'Art i 
Gestor Cultural
    

 
 

Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540
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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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el suport del Servei d'Igualtat i 
Ciutadania de l'Ajuntament. És 
un espai de treball i intercanvi que 
ha servit per augmentar el conei-
xement i l'estructuració interna del 
sector associatiu i per millorar la 
preparació de les persones volun-
tàries que en formen part a partir 
d'accions formatives del Servei 
d'Igualtat i Ciutadania.

La formen dotze entitats ma-
taronines: Antoni Comas, Arrels, 
La Soca, Enlleura’t, Rabadà, 
Pampayuga, La Tribu, Mà Oberta 
- Cor Obert, l’Esplai CRAJEC de 
Creu Roja Mataró, Garbí, Olla de 
Grills i L’Erol.

Més que passar l'estona
Aquestes entitats compten amb 
unes 250 persones voluntàries que 
cada cap de setmana realitzen ac-
tivitats per a més de 1.000 infants, 
adolescents i joves. No només bus-
quen passar una bona estona, sinó 
que tot plegat té una intencionali-
tat pedagògica fora del currículum 
escolar i de l'àmbit familiar, per 
ajudar a adquirir competències i 
habilitats socials.| Laia Mulà

 La Taula d'Entitats de Lleure de 
Mataró és l'espai que aplega tots 
els esplais i agrupaments escol-
tes de la ciutat i que, per segona 
vegada, organitza una trobada de 
totes aquestes entitats mataro-
nines. Serà la tarda del dissabte 
7 d'abril i comptarà amb moltes 
activitats repartides per diverses 
places i espais de la ciutat: el Casal 
de Barri Les Esmandies, el Nou Parc 
Central, el Centre Social Casa de 
la Palmera i el Pati del Cafè Nou.

Després de començar la tarda 
amb activitats a diversos indrets 
de la ciutat, a les 17.30h totes les 
entitats i participants es trobaran 
a la plaça de l'Ajuntament. A les 
18h està prevista la lectura del ma-
nifest per part dels organitzadors, 
en el qual es vol ressaltar el treball 
d'educació en el lleure que es fa 
setmana a setmana. L'acte acabarà 
amb un concert del grup El Gripau 
Blau, que presentaran l'espectacle 
'Mou-te al màxim amb el Gripau'.

Dotze entitats mataronines
La Taula d'Entitats va ser cons-
tituïda l'any 2015 i compta amb 

Les entitats es trobaran el 7 d'abril amb la participació 
dels esplais i agrupament escoltes de la ciutat

Segona trobada de 'Teixim 
el lleure' a Mataró

 L'Ajuntament de Mataró ha reco-
llit un dels guardons que reconei-
xen als municipis per la implanta-
ció de l'administració digital en el 
marc del Congrés de Govern Digital 
Local. És el tercer any consecutiu 
que Mataró guanya la categoria de 
municipis de més de 50.000 habi-
tants, en aquests premis entregats 
pel Consorci Administració Oberta 
de Catalunya (AOC).

Durant el 2017 l'Ajuntament ha 
incorporat a l'Ofi cina Virtual el 
sistema Vàlid de l'AOC, que faci-
lita als interessats la identifi cació 
electrònica utilitzant certifi cats di-
gitals i altres sistemes de més fàcil 
accés. També es van iniciar elec-
trònicament per l'Ofi cina Virtual 
d'Atenció Ciutadana (OVAC) un 
total de 18.835 tramitacions, gai-
rebé un 40% més que el 2016. A 
més, l'Ajuntament també va in-
tensifi car la consulta de dades de 
ciutadans i persones jurídiques en 
altres administracions, evitant així 
desplaçaments durant els procedi-
ments administratius per aportar 
determinada documentació.

El Congrés de Govern Digital, 
organitzat pel Consorci OAC i 
Localret, és un fòrum de debat 
en l'àmbit de l'administració di-
gital. | Mireia Camacho

Guardó per a l'Ajuntament 
i els seus serveis

Reconeguts com a
"administració 
oberta"

Una trobada per posar en valor les entitats que treballen en el lleure

Bona nota per a l'Ajuntament  Arxiu 

 Daniel Ferrer 
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Sèniors

Assaig error

El Personalisme comunitari és una 
alternativa postcapitalista, basada 
en una societat civil autogestionada 
i organitzada en xarxa, que inicial-
ment, tot i funcionar de forma caò-
tica, en estar centrada en la llibertat 
imprevisible de les persones, acaba 
generant ordre.

En aquests tipus d'organització, 
és més important la innovació i cre-
ativitat personal, que la planificació 
prèviament programada, quina se-
qüència final, acaba essent generada 
per accions disruptives inicialment 
no previstes. L'acceptació d'aquest 
funcionament no exclou la prèvia 
elaboració d'un full de ruta, que tot 
i no acomplir-se del tot, és millor 
que no tenir res, que no tenir cap 
pla per on començar.

Un projecte tradicional per acon-
seguir els seus objectius, requereix 
una planificació que indiqui tots els 
passos necessaris per fer-ho possi-
ble. D'antuvi se sap on es vol anar, 
la qual cosa no succeeix amb una 
alternativa disruptiva com la del 
personalisme comunitari, que en-
dega un nou camí desconegut, que 
cal anar explorant fins a trobar un 
destí, el més semblant possible a 
l'inicialment desitjat.

Aquestes noves maneres, de po-
sar en marxa iniciatives noves en 
l'actual societat, són cada vegada 
més corrents. Els que no ho fan, per-
den el tren de la innovació. Es tracta 
d'anar avançant amb estratègies 
d'assaig error, de tirar-se a la piscina 
per aprendre a nedar, per endegar 
una nova idea, apostant clarament 
en primer lloc per la pràctica, que cal 
això si, anar reforçant amb la teoria 
necessària per continuar trobant el 
millor camí.  
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Pena /Orgull / Vergonya

PENA és una emoció no desit-
jable, però hi és. I si hi és, algu-
na funció té. Pot ser negativa: 
tenir-se llàstima; arrossegar-se: 
Una ànima en pena, es diu po-
pularment. Pot ser fruit d'una 
pèrdua, d'un acomiadament. No 
cal anticipar amb la imaginació 
fets que no han succeït o vindran 
més tard: Em fa molta pena.... És 
una forma forta de tristesa que 
cal superar amb coratge i ale-
gria. Un antídot és l'esperança 
en retrobar.

ORGULL és una emoció molt 
primària i necessària que ben 
gestionada i compresa ens porta 
a una bona autoestima. Sentir-
se satisfet d'un mateix: Estic or-
gullós de mi mateix! Però quan 
supera uns límits raonables, es 
fa insuportable per als altres i un 
aïllament dels altres. Aleshores 
és un cegament sobre un mateix.

L'antídot és la humilitat, que 
és acceptar la realitat i la veritat; 
no matxucar-se. La paraula ac-
tual és NARCISISTA, un ego ben 
inflat i molt perillós.

VERGONYA és una emoció pri-
mària i ben necessària per a no 
fer coses malament. La vergonya 
permet veure que una persona 
no és perfecta, ni ho té tot. Hom 
exclama: Ni vergonya tens! A ve-
gades se'ns presenta i fa mal. No 
deixa actuar o parlar. Aleshores 
cal superar-la, vèncer-la. A vega-
des es confon amb la timidesa.

Les emocions hi són. Cal ac-
ceptar-les per tal de poder ges-
tionar-les. Totes són un element 
energètic.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril del 2018
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La Passió de Bach arriba al Monumental
El Teatre Monumental serà la sisena parada que podrà gaudir d’aquesta obra a càrrec 
de L’Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor Lieder Camara i el Cor Ciutat de Mataró

Música: Laia Mulà

 Com ja és tradició l'Orquestra Simfònica del Vallès 
(OSV) organitza la Gira de Setmana Santa amb la 
participació de diferents cors del territori. Enguany 
l'obra central del programa és una selecció de frag-
ments de La Passió segons Sant Joan, de J. S. Bach. 
L’obra es combina, per una banda, amb altres obres 
de dos compositors catalans: Bernat Vivancos i Josep 
Vila, i per l'altra, amb una obra d'Osvaldo Golijov. El 
muntatge s'ha pogut veure a un total de sis poblacions 
catalanes entre el 24 de març i el 8 d’abril, l’última 
parada de les quals serà al Teatre Monumental de 
Mataró a les 19h del vespre. 

S’hi podrà sentir l’OSV sota la direcció de Xavier 
Puig i acompanyada pel pel Cor Lieder Camara i el 
Cor Ciutat de Mataró dirigit per Jordi Lluch i Arenas.

L'obra, tot un clàssic
La Passió segons Sant Joan de Bach es va estrenar al 
segle XVIII a l'Església de Sant Nicolau de la ciutat de 
Leipzig i és una de les composicions més conegudes 
d'aquest eminent compositor. El concert comen-
çarà amb una obra de Bernat Vivancos, composta 

expressament per aquest programa i clourà amb 
els cors a capella que interpretaran ‘In Paradisum’, 
de Josep Vila.

El tradicional Concert de Setmana Santa
L’OSV va començar l’any 2012 el projecte del Concert 
de Setmana Santa, el qual va adreçat a diferents 
cors de tot Catalunya de totes les edats que vulguin 

participar en un esdeveniment cultural i artístic 
enriquidor tant a nivell musical com organitzatiu. 
El projecte té un valor musical, social, cultural i 
territorial. D’aquesta manera, els cors escollits per 
a cada repertori preparen una obra important del 
repertori i l’interpreten en gira per diferents ciutats.

La cita

El concert simfònic, 
inclòs dins la progra-
mació del Foment, 
aquest diumenge 8 a 
les 19h del vespre

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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 Les samarretes de Les Santes 
2018 ja tenen disseny. És el car-
tell de Jordi Prat però no en for-
mat reduït o centrat al pit, com 
els darrers anys, sinó estès en tot 
el frontal de la peça, que serà de 
color negre. El disseny, en el que 
ha contribuït el mateix artista del 
cartell, es completa a l'esquena 
amb la llegenda 'No n'hi ha prou!', 
crit molt propi dels dies de Festa 
Major. El disseny s'adjunta amb la 
convocatòria de la licitació dirigida 
als professionals per fabricar una 
samarreta que els darrers anys bat 
anualment rècords de vendes tant 
a la botiga física de Les Santes com 
en venda on-line.

Des de la Direcció de Cultura 
s'ha anticipat el procés de licitació 
perquè hi puguin concórrer empre-
ses mataronines. En la convocatò-
ria l'Ajuntament demana un mí-
nim de 7.000 samarretes més 800 
més per a ús intern de l'organit-
zació de la Festa Major. | Redacció

L'Ajuntament licita amb 
un disseny trencador

Així seran les 
samarretes de 
Les Santes 2018

El disseny de les samarretes

Dos models

Hi haurà doble model: de 
màniga curta en format 
unisex i el model entallat 
de dona, de tirants.

Cedida

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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Setmana Santa: Cugat Comas

 La Processó General és el gran 
acte de la Setmana Santa, sense cap 
mena de dubte. No només per la 
seva catalogació com a Patrimoni 
Cultural de la ciutat –que també ho 
són els Armats– sinó sobretot per 
la seva basta dimensió i enverga-
dura. Milers de persones de testi-
monis i una organització cada cop 
més acurada que per aquest 2018 
havia tocat redoble de canvis: es 
recuperava el carrer Bonaire com 
a primer tram, els passos sortien 
de dins de Santa Maria per deixar 
la Plaça al públic i es volia complir 
un horari estricte. 

La nota obtinguda en cadascun 
d'aquests objectius va ser alta, molt 
alta. La Processó va guanyar en fl u-
ïdesa en el seu inici i l'espai tancat 
de la Plaça de Santa Maria –potser 
excessiu, semblava un fi nal d'eta-
pa del Tour– permetia molt bones 
evolucions dels diferents passos.

Els Misteris, exposats
També va tenir bona acollida que 
al migdia ja tots els misteris fossin 
dins de Santa Maria i rebessin la 
visita de desenes de persones, en 
una mena d'exposició que es va 
mantenir com a punt de partida 

El ritual dins de Santa Maria garanteix una sortida fluïda dels misteris 
d'una Processó General molt concorreguda  

de l'acte a la tarda. 
La jugada s'arrodonia amb 

una senyora cobertura de Mataró 
Audiovisual, que –comentaris a 
banda– permetia als que no són 
confrares de veure què es coïa dins 
de Santa Maria abans de l'inici 
de l'estació. La vetusta nau de la 
Basílica era plena de gom a gom 
de confrares i el bisbe Toni Vadell 
comandava les intervencions diri-
gides a cada moment de la passió 
que es representava en els Misteris. 
Dels Armats a la Soledat la sortida 
se'n va anar, quasi, fi ns a les tres 
hores i l'expectació a la plaça no 
dequeia. Aquesta és l'envergadura 
de l'acte, des del ressol que acom-
panya els Soldats de pau a la fos-
cor en la que evoluciona, en tot el 
recorregut, la darrera Mare de Déu 
de les tres que surten al carrer el 
Divendres Sant.

Es compleixen els tempos
L'engranatge de la Processó va 
funcionar, amb bons detalls com 
ara l'alegria justifi cada entre els 
germans del Captiu i els Dolors de 
recuperar el duet en processó i no 
haver d'escollir com passava els 
últims anys. Al tron gran hi anava 
la Mare de Déu, abans anticipada 

Bona nota per les novetats de Divendres Sant 

La sortida dels passos de dins de Santa Maria, principal novetat Daniel Ferrer 

pel fi ll, que tenia majoria femenina 
entre els portants. Els dos passos 
rodats, Oració i Verònica, no desen-
tonaven en el marc d'una Setmana 
Santa que tendeix a sumar més 
presència i múscul al carrer, en 
un dia així. 

Ja la nit abans s'havien percebut 
les ganes de la Coronació d'Espines 
en l'any que en feia 30 de presèn-
cia ininterrompuda als carrers de 
Mataró. Sota els seus costals, un 
any més, hi havia l'Alcalde David 
Bote.

Lenta però no parada
A ulls d'espectador, la Processó 
General passa lenta però no s'atura 
i va d'una primera contenció en 
les formes a l'explosió dels darrers 
passos. També l'evolució dels dos 
Sant Crist en bossa semblen tallar 
l'ambient i imposar el silenci. És 
amb el Nazareno i l'Esperanza, 
plegats per una banda i la Soledat 
que tanca tanda quan emergeix 
també aquesta passió més desfer-
mada. Un any més de mestissatge 
i contrast entre maneres de fer 
Setmana Santa. A la mitjanit tots 
els passos ja eren a Santa Anna. I 
la Comissió es mirava el rellotge i 
assentia: tot havia anat bé

Cultura núm. 1815 del 6 al 12  d'abril de 2018
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 L’estiu està arribant i Global 
English us ofereix novament 
l’oportunitat de gaudir del seu 
programa d’estiu a Irlanda. Es trac-
ta d’una immersió lingüística de 
2 o 3 setmanes, on l’alumne s’en-
dinsarà en la vida i rutina d’una 
família típica irlandesa. 

Les famílies irlandeses desta-
quen per tenir una gran amabili-
tat, proximitat i bon tracte amb els 
estudiants. Així doncs, l’esforç de 
l’alumne per comunicar-se amb 
persones natives que només par-
len en anglès, li donarà la con-
fi ança sufi cient per desenvolu-
par-se oralment en qualsevol altra 
situació.

L’estada inclou un programa 
d’activitats socioculturals en grup 
així com un curs intensiu d’anglès, 
organitzat per nivells, en el que 
perfeccionarà el seu anglès. Els 
alumnes rebran un diploma en
fi nalitzar el curs.

Per garantir la vostra màxima 
confi ança i tranquil·litat, tots els
estudiants estaran supervisats per 
un monitor que els acompanyarà
en els vols d’anada i tornada, i du-
rant tota l’estada. Aquest serà el
responsable de què el programa 
funcioni correctament, fent-se 
càrrec dels alumnes en tot 
moment.

Finalment, cal remarcar que 
l’objectiu principal és que els 
alumnes gaudeixin de l’estada i 
passin la major part del temps en 
contacte amb persones natives, és 
per aquest motiu que estaran en 
pensió completa amb les famílies 
d’acollida.

Per a més informació poden con-
tactar amb nosaltres a través de la
web www.globalenglish.cat, a 
l’email info@globalenglish.cat o 
trucar al telèfon 93.757.33.16.

Estada a Irlanda a 
l’estiu per a alumnes 
a partir de 12 anys

Publicitat
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

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

#SoloUnoUnico

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

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58



www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL
FO

T
O
: D

A
N

IE
L
 F

E
R

R
E

R

 Els equips de la ciutat afronten el tram fi nal del campionat 

 MOMENTS DECISIUS 

núm. 1520
Del 6 al 12 d'abril de 2018

totel Esport
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C/ Estrasburg 5, Local 109B
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el Esporttot
Aina Florenza
CH Mataró Hoquei patinsEl Personatge

Parlem amb una peça clau 
en l’equip que inicia el 
camí de retorn a OK Lliga

Opinió Cugat Comas
Periodista

Aquest divendres se celebra la 63a 
Nit de l'Esport de Mataró. 63, en 
contra de la dita, no es diu pas 
aviat. No hi ha gaire iniciatives, al 
nostre voltant, que hagin sumat 
aquesta edat. Ha canviat i evolu-
cionat, però en essència és el que 
és: el reconeixement als millors de 
casa nostra. De totes les catego-
ries, com ha de ser. I de tots els 
esports, tot i que podria molt bé 
no ser així.
   Mireu, amb tots els premis que 
es donen és més fidedigne i real la 
foto de tots els nominats que no 
pas, només, la dels guanyadors. 
Per saber si ha estat un bon o mal 
any de cinema, per exemple, fixa't 
amb la totalitat de candidats a un 
Òscar. Per analitzar els mèrits dels 
mataronins, atén als 10 candidats 
al Mataroní de l'Any o per veure 
la flor i nata de l'esport mundial, 
precisament, contempla tots els 
candidats als Laureus.
   Si ens mirem els candidats a sortir 
aquest divendres del Monumental 
amb un premi o menció, hi veurem 

una evident pluralitat esportiva 
que és idiosincràtica de l'esport 
local. Segurament no som la repera 
en quasi res –ep, amb les notables 
excepcions dels qui opten al premi 
gros!– però tenim bons exemples, 
bons esportistes, notables equips 
en una diversitat cada cop més in-
gent d'esports.
   Mentre alguns remem pel reco-
neixement de la identitat polies-
portiva del país, indicis com la foto 
de família d'aspirants i premiats 
a la Nit de l'Esport de Mataró et 
reconcilien amb aquesta realitat 
que, a vegades, queda oculta sota 
una mateixa capa d'un sol color 
esportiu. 
   La capvuitada d'aquesta Nit de 
l'Esport, per exemple, tindrem de 
nou una Final Four a casa nostra 
amb les Sirenes amb ganes de se-
guir fent-lo grossa. I en cada cap de 
setmana, trobem cites que refor-
cen aquest pluralisme.
   Felicitem-nos, doncs, per tenir la 
realitat que tenim. I una cita que 
en 63 ocasions ho ha reconegut.

Visca el Mataró poliesportiu! 
La Nit de l'Esport serveix d'aparador de la pluralitat esportiva

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOVENTUT MATARÓ - ESPLUGUES
Dissabte 7 | 17 h | Pav. Teresa M. Roca
HANDBOL Plata Fem.
JOVENTUT MATARÓ - BM LA ROCA
Dissabte 7 | 19 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Catal. Fem.
CH MATARÓ - VILA-SANA B
Dissabte 7 | 19:15 h | Pav. Jaume Parera

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ PARC  BOET - QUART
Dissabte 7 | 20 h | Pav. Eusebi Millan
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
MAT.BOET DORI DORI- ALMEDA
Dissabte 7 | 17:45 h | Pav. Eusebi Millan
GRESS MATARÓ- CERDANYOLA
Diumenge 8 | 12:30 h | Palau Josep Mora

HOCKEY HERBA 2a Catalana Mas.
ILURO HC - JUNIOR FC
Diumenge 8 | 10:30 h | Mpal. Hockey

RUGBY 1a Catalana
RC MATARÓ- CRC TERRASSA
Dissabte 7 | 19:00 h | Mpal. Camí del mig

FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - ROCAFONDA 
Dissabte 7 | 16:30 h | Mpal. Camí del Mig
UD CIRERA - UD MOLINOS 
Diumenge 8 | 12:30 h | Camp Salesians
PLA D'EN BOET - CALELLA
Diumenge 8 | 12:30 h | Mpal. Pal d'en Boet

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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Es premien els més destacats 
esportistes de la ciutat de 
l’any 2017

Avui divendres 6 d'abril a partir de 
les 20 hores al Teatre Monumental, 
se celebrarà la gala de la 63a Nit de 
l'Esport. Una festa que va començar 
el gener de 1955 sota l'impuls de 
Josep Gomà i Carol, i que s’ha anat 
mantenint amb el pas dels anys. En 
el decurs de la vetllada es premi-
en els més destacats esportistes i 
equips de Mataró, així com altres 
persones i entitats relacionades 
amb el món de l'esport de la nostra 
ciutat, que s’intenta mantenir en 
secret fins al darrer instant.

Sí que es coneixen ja els fina-
listes en categories individuals i 
d’equips que el jurat qualificador 
ja ha triat, i que passem a detallar 
citats per ordre alfabètic.

FINALISTES INDIVIDUALS

Infantil femení: 
Abella, Etna (gimnàstica artística, CG 
Mataró)
Adjar, Sara (atletisme, GA Lluïsos Mataró)
Diarra, Nahawa (bàsquet, Femení Maresme)
Gassama, Fanta (bàsquet, Femení Maresme)
Montoro, Marta (taekwondo, CD Tonbal)

Infantil masculí: 
Anfruns, Jordi (patinatge, PA Mataró)
Blanch, Aniol (waterpolo, CN Mataró)
Casado, Manel (natació, CN Mataró)
Martín, Imanol (taekwondo, CD Tonbal)
Pratdepadua, Adrià (tennis, CT Mataró)

La foto de familía de la Nit de l'Esport 2017. | ARXIU

Cadet femení: 
Muñoz, Maria (handbol, BM Granollers)
Rabadan, Aina (atletisme, CA Laietània/FC 
Barcelona)
Ruiz, Hannah (atletisme, CA Laietània)
Tolrà, Anna (hockey herba, Iluro HC 
i Júnior FC)
Tomico, Júlia (natació, CN Mataró)

Cadet masculí: 
Fernàndez, Marc (atletisme, GA Lluïsos)
Grau, Sergi (tennis taula, CN Mataró)
Palou, Arnau (tir esportiu, TE Mataró)
Poza, Héctor (taekwondo, CD Tonbal)
Tenias, Biel (atletisme, CA Laietània)

Juvenil femení: 
Ballesteros, Martina (atletisme, CA 
Laietània)
Bonamusa, Alba (waterpolo, CN Mataró)
Calzada, Marta (taekwondo, CD Tonbal)
Martínez, Marina (natació, CN Mataró)
Rodríguez, Alba (atletisme, CA Laietània)

Juvenil masculí:
Aleñà, Carles (futbol, FC Barcelona)
Bertran, Lluc/ Ruiz, Samuel (waterpolo, CN 
Mataró)
Calle, Eduardo (handbol, FC Barcelona)

Avui és la “Nit de l’Esport 2018”
Gonzàlez, Mario (tir esportiu, TE Mataró)
Roure, Marc (snowboard, Gran-UEC)

Sènior femení: 
Bach, Marta (waterpolo, CN Mataró)
Dvorak, Gàlia (tennis taula, CN Mataró)
Ferreras, Berta (natació artística, CN 
Kallípolis)
Mestre, Irene (fotosub, SPAS Mataró)
Ouahabi, Leila/ Torrejon, Marta (futbol, FC 
Barcelona)

Sènior masculí: 
Blanco, Xavier (pesca submarina, SPAS 
Mataró)
Giralt, Jan (natació, CN Mataró)
Pujol, Guillem (natació, CN Mataró)
Rabassa, Roger (natació, CN Mataró)
Ramos, Albert (tennis, CT Mataró)

Disset modalitats
Per deixar clar el gran ventall de 
modalitats que tenim a la nostra 
ciutat dir que hi ha esportistes de 
17 especialitats diferents, mentre 
que per fer palès el gran ventall 
d’esportistes que tenim podem dir 
que quasi el 60% dels finalistes són 
nous respecte l’any passat.

Recordem que els millors espor-
tistes del 2016, amb esportistes 
de set especialitats entre els vuit 
guanyadors, van ser els següents: 
Aina Rabadan (atletisme) i Imanol Martín (tae-

kwondo) en categoria infantil. Marina Martínez 

(natació) i Eduardo Calle (handbol) en catego-

ria cadet. Alba Bonamusa (waterpolo) i Mario 

Gonzàlez (tir esportiu) en categoria juvenil. 

Raquel Gonzàlez (atletisme) i Albert Ramos 

(tennis) en categoria sènior.

La Sirena CNM, un altre cop entre les nominades a millor equip. | ARXIU
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el Esporttot NIT DE L'ESPORT

Els pares d'Albert Ramos recollint el guardó de la passada edició. | ARXIU

EQUIPS FINALISTES

Equips infantil
Centre Natació Mataró masculí (waterpolo)
Club Tennis Mataró masculí (tennis)
Futsal Mataró masculí (futbol sala)

Equips cadets
Centre Natació Mataró femení (natació)
Club Hoquei Mataró femení (hoquei patins)
Club Tennis Mataró masculí (tennis)

Equips juvenils
CN Mataró masculí (tennis taula)
Futsal Mataró femení (futbol sala)
Unió Esportiva Mataró masculí (bàsquet)

Equips sèniors
Centre Natació Mataró masc. (natació)

Centre Natació Mataró fem. (waterpolo)
Centre Natació Mataró mas. (waterpolo)

En el cas dels equips, cinc dels 12 nominats 
ja ho van ser l’any passat en el qual els 
guanyadors van ser: Club Escacs Mataró 
masculí en infantil, Club Hoquei Mataró fe-
mení en cadet i juvenil i CN Mataró waterpo-
lo femení en sènior.

ELS PREMIATS COM A 
MILLORS ABSOLUTS
L'any 1989, i corresponent a l'any 
1988, es va concedir per primera 
vegada el guardó al millor espor-
tista absolut de Mataró estigués o 
no en un club de la nostra ciutat i 
triat entre els guanyadors de les 

diferents categories. Aquell pri-
mer any es va concedir ex-aequo 
a Pere Robert (waterpolo) i Sílvia 
Parera (natació), que havien estat 
als Jocs Olímpics de Seul. 

La resta de guardonats han estat aquests:
1989 .........Joaquim Fernàndez (natació)
1990 ........... Jonathan Garrido (ciclisme)
1991 ..........Joaquim Fernàndez (natació)
1992 ...................... Sílvia Parera (natació)
1993 ...................... Sílvia Parera (natació)
1994 .........Joaquim Fernàndez (natació)
1995 ...................... Sílvia Parera (natació)
1996 .........Joaquim Fernàndez (natació)
1997 ........................Edu Pérez (atletisme)
1998 ........................Edu Pérez (atletisme)
1999 .................Núria Martínez (bàsquet)
2000 .......Marta Bartrés (hoquei patins)
2001 ................. Alba Planas (gimnàstica)
2002 .............Gàlia Dvorak (tennis taula)
2003 ................Núria Martínez (bàsquet)
2004 ................Núria Martínez (bàsquet)
2005 .............Gàlia Dvorak (tennis taula)
2006 ................. Jordi Garcia (waterpolo)
2007 ................Núria Martínez (bàsquet)
2008 ............Eduardo Gonzalo (ciclisme)
2009 .................. Mariona Ortiz (bàsquet)
2010 .................Núria Martínez (bàsquet)
2011 ................Roser Tarragó (waterpolo)
2012 .... R. Tarragó i M. Bach (waterpolo) 
2013 .... R. Tarragó i M. Bach (waterpolo)
2014 .................Núria Martínez (bàsquet)
2015 ........................ Clàudia Luna (triatló)
2016 ....................... Albert Ramos (tennis)

L'equip masculí del l'Iluro HC. | ARXIU

L’equip masculí de l’Iluro HC 
en la darrera jornada abans de 
Setmana Santa va superar el líder, 
el Castelldefels, per 3-0, en la que 

era la novena victòria consecutiva 
de la temporada, que l’ha situat en 
el segon lloc de la fase d’ascens a 1a 
Catalana, amb 22 punts, a només 3 

punts del líder.  Aquest diumenge a 
les 10:30 hores rep el Júnior FC (7è 
classificat, amb 6 punts) i sembla 
molt factible que pugui obtenir la 
desena victòria, i pugui continu-
ar lluitant per l’ascens a primera.

El femení visita el Catalònia
Per la seva part l’equip femení, 

que va començar molt bé la tem-
porada a 2a Catalana i també està 
disputant la fase d’ascens, ha anat 
baixant el seu rendiment i només 
ha fet un punt en les quatre últimes 
jornades. Està situat en 6è lloc amb 
11 punts, molt lluny dels primers (CD 
Terrassa 24 i Júnior B 20). En les 
quatre jornades que queden han 
d’intentar millorar la seva posició. 
Aquest dissabte juga al camp del 
Catalònia (4t amb 15 punts).

L’equip masculí  de l’Iluro HC lluita 
per l’ascens a 1a Catalana
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La Sirena CN Mataró està en la rec-
ta final del campionat de lliga de la 
Divisió d’Honor en la qual sembla 
que aquesta temporada, després de 
set temporades quedant en segon 
lloc, s’haurà de conformar amb el 
tercer lloc de la fase regular. Els 9 
punts d’avantatge del Sant Andreu, 
més el golaverage, quan falten qua-
tre partits per jugar, donen amb 
tota probabilitat el segon lloc a 
l’equip andreuenc, que encara que 
perdi amb el Sabadell en el darrer 
partit és poc probable que cedeixi 
cap més punt a Saragossa i a casa 
seva contra el Terrassa.

A l'equip de Florin Bonca d’aquí 
al final de la fase regular li queden 
quatre partits, ja que en té un de 
pendent. I curiosament són tots 
fora de casa. El primer, ajornat en 
el seu dia, l’haurà jugat ahir dijous 
a la piscina del Sant Feliu, davant el 
penúltim classificat. El dissabte a la 
tarda (17:30 hores) juga a la ciutat 
sevillana de Dos Hermanas, contra 
l’últim classificat. És ben probable 
que els dos partits acabin amb clara 
victòria mataronina.

El cap de setmana següent (14 i 15 
d’abril), l’equip mataroní afrontarà 
el que sembla, ara mateix, el gran 
repte de la temporada, ja que es 
disputarà al Complex Joan Serra 
la Final Four de la Copa LEN, i on 
intentarà repetir el títol aconseguit 

al Sorrall ara fa dos anys. El rival a 
semifinals serà el Dunajvaros hon-
garès i en cas de superar aquest 
repte a la final es trobarà amb el 
vencedor de l’altra semifinal en-
tre l’Olympiakos del Pireu grec i 
el Padova italià.

Després d’aquesta cita europea, 
La Sirena CN Mataró tancarà la lli-
ga amb dos partits lluny de casa. A 
la piscina de l’EWP Zaragoza (6è), 
en la penúltima jornada, i a la del 
Terrassa, en l’última jornada, en el 
partit més exigent fins al final i on 
l’equip egarenc es podria estar jugar 
la presència al “play-off”, sobretot si 
guanyen al Mediterrani en el partit 
d’aquest cap de setmana a Terrassa.

El Quadis CN Mataró 
no torna fins el dia 
14 d’abril
Per la seva part el masculí del 
Centre, no juga aquest cap de set-
mana, ja que la competició no torna 
fins el dissabte dia 14 d’abril, data 
en la qual jugarà el penúltim partit 
de la fase regular rebent l’Echeyde 
canari a les 18 hores, després de la 
disputa de les semifinals de la Copa 
LEN femenina. En aquest partit 
l’equip de Beto Fernàndez hauria 
de mantenir el quart lloc que os-
tenta amb dos punts d’avantatge 
sobre el CN Barcelona. A la vegada 

Ciara Gibson una de les puntals de La Sirena. | ARXIU

estarà pendent del resultat del CN 
Barcelona- Canoe, en el qual aniria 
bé una ensopegada de l’equip ce-
nebista. Perquè el Quadis tancarà 
la lliga a casa rebent el líder imba-
tut, l’Atlètic Barceloneta, mentre 
el CN Barcelona jugarà a Canàries 
contra l’Echeyde. I si arriben amb 
dos punts de diferència sembla 
molt probable que el Quadis pugui 
perdre el quart lloc.

Altres equips del Centre
L’equip B masculí del Centre va 
acabar en segon lloc del seu grup 
de la 2a Divisió Catalana amb 28 
punts, a dos del primer que ha es-
tat la Universitat Autònoma. Junt 
amb aquest equip, el CN Minorisa 
de Manresa i el GEiEG de Girona, 
està disputant el grup d’ascens a 
la 1a Divisió Catalana, i en el pri-
mer partit va guanyar el Minorisa 
per 15-3.

En categoria juvenil masculina 
l’equip de La Sirena CN Mataró va 
acabar en cinquè lloc de la 2a fase 
i aquest proper cap de setmana co-
mença la lluita final en el grup de 
l’1 al 8. L’equip juvenil femení per 
la seva part acabarà la competició 
en el 9è lloc.

Molt destacat també el paper del 
cadet masculí que figura en el 3r 
lloc del grup dels millors, per dar-
rere de CN Barcelona i Barceloneta.

La Sirena afronta dos partits 
còmodes abans de la F4 de la LEN

Mario Lloret davant el CNB. | ARXIU
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el Esporttot HOQUEI PATINS

Arriba l'hora de la veritat per 
al conjunt que dirigeix Abert 
Bou

Comença el play-off d’ascens 
aquest dissabte 7 d’abril amb la vi-
sita del Vila-sana B, que va disputar 

Aquesta setmana encara no hi ha 
jornada de Primera Estatal, que 
tornarà el dia 14 d’abril després 
d’una aturada de gairebé un mes, 
però l’equip de Quim López ja pre-
para la recta final de la competició, 
de la que queden sis jornades. Sis 
partits que poden ser sis finals i 
en els que no val a badar, ja que 
ara mateix el Mataró es troba a 
dos punts dels llocs d’ascens, però 
encara podria baixar si no fes els 
deures ja que la zona de descens 

es troba a vuit punts. La igualtat 
entre la tercera i dotzena posició 
és brutal, tot i que els dos últims 
llocs ja estan sentenciats –Jolaseta 
ha baixat i Rivas Las Lagunas és 
a punt– i els dos primers tenen un 
bon coixí de punts i si no fallen gai-
re tenen l’ascens a tocar –Calafell 
i Sant Cugat–.

Un punt positiu és que d’aquests 
sis partits, quatre els juguen a casa, 
tot i que precisament el primer 
és contra el líder, el Calafell, que 

la repesca contra el Manlleu impo-
sant-se per un 4-2 en el global de 
l’eliminatòria. Aquest play-off és 
al millor de tres partits, jugant-se 
els propers tres caps de setma-
na. A la fase anterior el Mataró va 

El CH Mataró vol celebrar la victòria i l'ascens. | ARXIU

Els de Quim López tenen un exigent tram final de tamporada. | ARXIU

El primer pas a OK Lliga femenina, 
aquest dissabte al Jaume Parera

imposar-se a l’equip lleidatà per 
4-2 a casa i 0-7 a camp contrari, i 
per tant és favorit clar per superar 
aquesta eliminatòria. Però atenció 
perquè a la repesca van eliminar 
el Manlleu B per 2-1.

Recordem que tan sols un equip 
assolirà l’ascens a OK Lliga, però 
dels vuit equips que disputen 
aquesta fase final, cinc són filials 
de clubs que ja tenen representa-
ció a la màxima categoria. Per tant, 
només el Mataró, l’Igualada i el 
Sant Cugat tenen opcions de pujar, 
però tot i això l’equip d’Albert Bou 
ha de pensar en fer-se amb el títol 
i no especular amb altres possibi-
litats. De moment el primer repte 
és aquest dissabte a les 19:15h al 
Jaume Parera i l’equip agrairà el 
suport de la seva afició, que ajudi 
a fer la primera passa cap al retorn 
a OK Lliga femenina.

El Mis Ibérica CHM tindrà un final 
de temporada dur i atractiu

visita el Jaume Parera el pròxim 14 
d’abril. Llavors repeteixen a casa 
amb el Maçanet, que està lluitant 
per sortir del descens i per tant serà 
un rival complicat, i seguidament 
van a la pista del Taradell, que va 
sorprendre al Mataró a domicili a 
la primera volta i es troba un punt 
per sobre a la taula. Després del 
pont de l’1 de maig els tres darrers 
partits són el Vilanova a casa, de 
moment també amb opcions d’as-
cens, el desplaçament a la pista 
del cuer, i l’Alcobendas a casa, ara 
mateix tercer classificat. Tots els 
enfrontaments que queden prome-
ten emocions fortes, ja que excepte 
el Jolaseta –amb el perill del que ja 
no té res a perdre– els altres rivals 
s’hi juguen molt.

La CLASSIFICACIÓ actual està 
així: Calafell 43, Sant Cugat 41, 
Alcobendas 34, Taradell 33, CH 
MATARÓ i Manlleu 32; Sant Feliu 
29, Tordera, Vilafranca i Vilanova 
27, Lleida Alpicat 26, Maçanet 24, 
Rivas 7, Jolaseta 6.
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HANDBOL www.eltotesport.com |  P. 7

Tarda d’handbol al Teresa M. Roca

El dissabte torna a ser tarda d’hand-
bol al Pavelló Teresa Maria Roca. 
Allà els dos equips sèniors del 
Joventut Handbol Mataró jugaran 
els seus partit de categoria estatal.
Primer a les 17 hores, el sènior mas-
culí intentarà trencar la seva mala 
ratxa de cinc partits sense guanyar 
a la 1a Estatal. Com havia passat a 
la primera volta l’equip mataroní 
ha passat el seu “Tourmalet” i no 
ha pogut guanyar davant Sarrià, 
Sant Martí Adrianenc, Granollers 
B, Sesrovires i Sant Quirze. Això sí, 
amb derrotes molt més ajustades 
que a la primera volta en tots els 
casos i fins i tot traient un punt 
davant l’Adrianenc. 

I aquest dissabte davant l’Es-
plugues, un equip que està tres 
punts per sota, els jugadors de 
Jordi Fernàndez haurien de retro-
bar-se amb el triomf, tal com van 
fer a la primera volta guanyant a 
la pista espluguina per 23-26. Fins 
ara s’han jugat nou partits a Mataró 
entre aquests dos equips a Estatal, 
amb 3 victòries visitants i 6 de 
locals, entre elles els tres últims 
partits, la temporada passada 34-31.

L’objectiu de l’equip mataroní de 
la temporada, el de la permanència, 
ja està aconseguit. Però interessa 
fer un bon final en els cinc partits 
que queden davant rivals força 
assequibles, per intentar mantenir 

el 8è lloc que ostenta l’equip groc-
i-negre i acabar així a la primera 
meitat de la taula.

El sènior femení tanca la lliga 
amb un partit ben atractiu
I després a les 19 hores jugarà 
l’equip femení en un matx de ri-
valitat davant el BM La Roca, que 
servirà per tancar la lliga de Divisió 
de Plata femenina.

L’equip de Rosi Hernàndez des-
prés d’aconseguir l’objectiu de la 
permanència ha encadenat qua-
tre derrotes seguides, en la que 
és la pitjor ratxa de la temporada, 
i està situat en el 9è lloc. Davant 
l’equip roquerol (6è amb 4 punts 
més) l’equip groc-i-negre intenta-
rà guanyar per mantenir aquesta 
plaça al final del campionat.

A la primera volta el partit va ser 
molt emocionant i no es va decidir 
fins a la darrera jugada, per donar 
el triomf a les vallesanes per 26-
25. Ara les mataronines volen la 
revenja. La darrera visita de l’equip 
roquerol en partit de lliga, en la 
Lliga Catalana, es va produir la 
temporada 2012-13 i el resultat va 
ser de 25-37 per a les visitants, que 
en acabar la temporada pujarien a 
divisió de Plata.

El sènior masculí buscarà la victòria davant l'Esplugues. | ARXIU

El primer dia de competició, el com-
binat espanyol es va imposar clara-
ment a Tunísia per un contundent 
marcador de 15-28.

En la segona jornada, la selecció 

Eduardo Calle en acció defensiva i rebent el guardó del subcampionat. | ARXIU

espanyola es va tornar a imposar, 
aquest cop contra Romania, per un 
altre contundent 23-37, on el pave-
lló municipal on es va disputar la 
competició va estar ple amb més 
de 3000 persones a les grades.

Al tercer i últim partit, on es 
decidia el guanyador del torneig, 
Espanya va perdre amb Portugal 
per 27-26.

Cal destacar l'actuació de Calle, 
que va ser una peça important al 
seu equip, amb una actuació defen-
siva destacable i aportant 11 gols 
per l'equip estatal.

Aquest torneig serveix de prepa-
ració pel Campionat d'Europa que 
es celebrarà a Croàcia el pròxim 
mes d'agost.

El jugador mataroní que milita al 
FC Barcelona va ser cridat per la 
selecció Espanyola juvenil d'hand-
bol per jugar el torneig de Pasqua 
a Porto.

Calle, subcampió amb Espanya al 
torneig Internacional de Pasqua

TOTESPORT 1520 (7-9).indd   1 04/04/2018   18:47



el Esporttot BÀSQUET

Ariño al partit de primera volta a 
casa contra el Castellbisbal. | D.F

El Mataró Feimat visita 
Castellbisbal amb l'aŀ licient de 
saber que una victòria certifi-
ca la permanència

El conjunt que dirigeix Charly Giralt, 
ja sense opcions d'accedir als 
playoffs d'ascens a lliga LEB Plata, 

Reben el Quart amb la permanència assegurada

Faronte Drakeford, l'MVP taronja d'aquesta temporada . | ARXIU

Volen obtenir la salvació 
fora de casa

El Mataró Parc Boet té molt 
lluny la possibilitat dels 
“play-o� "

El Mataró Parc Boet torna a la 

visitarà aquest dissabte 7 d'abril, a 
les 19:45, la pista del Castellbisbal. 
Els grocs són conscients que amb 
una victòria ja certifiquen mate-
màticament la permanència a lliga 
EBA una temporada més. Un repte 
que de ben segur buscaran acom-
plir, tenint present el record de la 
temporada anterior, on van haver de 
jugar-se la salvació a l'eliminatòria 
de permanència contra el Sitges, i 
amb factor pista en contra.

El seu rival, el Castellbisbal, a 
priori semblaria un candidat idoni 
per aconseguir la victòria, doncs 
ocupa la quarta posició per la cua, 
amb 7 victòries i 15 derrotes, amb 
tres triomfs menys que els mataro-
nins. I és precisament, per la seva 
posició a la taula, que els mares-
mencs farien bé de no refiar-se, 
considerant que els vallesans ne-
cessiten imperiosament la victòria 
per allunyar-se de les posicions 
de promoció de descens, i amb la 

pressió de la seva afició, ho con-
vertirà en un enfrontament molt 
complicat.

A la primera volta, els grocs ja 
van aconseguir una còmoda victò-
ria per 79 a 66, així que, fins i tot 
en el cas derrota, salvar el bàsquet 
average pot acabar garantint la 
permanència una temporada més 
a la Lliga EBA.

competició després de l'aturada 
de Setmana Santa, i ho fa rebent la 
visita del Quart aquest dissabte 7 
a les 8 del vespre a l'Eusebi Millán.

Els visitants ocupen el tercer lloc 
per la cua, empatats a sis victòries 
amb els altres dos equips que els 
vénen per darrere a la classifica-
ció i ocupant una de les places de 
promoció de descens. Per tant, els 
gironins visitaran Mataró amb un 
gran necessitat d'aconseguir la vic-
tòria, intentant salvar la categoria. 
Al partit d'anada el Boet ja es va 
imposar per 83 a 99

Amb la salvació al sac
Els taronges, ja amb la permanèn-
cia ja assegurada (amb 11 victòries 
i 11 derrotes), disputen les últimes 
quatre jornades de Lliga EBA sense 
amb tranquil·litat i pràcticament 
cap més alicient que el de seguir 
sumant victòries, més enllà d'una 
remota i pràcticament impossible 
possibilitat d'accedir a playoffs. 

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

Judy Jones, voldrà seguir liderant el seu equip cap a la Final a Quatre. | ARXIU

El Mataró Parc Dori Dori 
Boet rep la visita del Basket 
Almeda i el Gress Platges de 
Mataró al Cerdanyola

Torna la Copa Catalunya femenina 
de bàsquet després de l'aturada de 
Setmana Santa. Ho fa quan només 
queden quatre jornades per arribar 
a la Final a Quatre, on es determi-
naran les places que lluitaran per 
l'ascens a Lliga Femenina 2.

Per assolir aquest objectiu però, 

els dos conjunts mataronins tenen 
enfrontaments complicats a casa.

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
pot tenir a tocar l'accés a la F4
El conjunt que dirigeix Jordi 
Vízcaino, que actualment ocupa la 
segona plaça en solitari de la clas-
sificació, rebrà la visita del Basket 
Almeda el dissabte a les 17:45h. 
Les taronges, que ja van vèncer 
a domicili al seu rival per 49-57, 

Recta final en el grup d'ascens de 
Copa Catalunya femenina

Repte majúscul contra el líder. | ARXIU

poden pràcticament assegurar-se 
una plaça per la Final a Quatre si 
aconsegueixen la victòria.

Buscant la carambola 
"impossible"
El Gress Platges de Mataró, per 
la seva banda, ho té molt més 
complicat per aconseguir repetir 
Final-4 com la temporada passada. 
Necessita guanyar els quatre partits 
que queden i esperar que les seves 
rivals ho perdin tot. I per comen-
çar, reben la visita del Cerdanyola 
diumenge a les 12:30, el líder en 
solitari del grup.

Quan només queden cinc jorna-
des per finalitzar el campionat, els 
d'Albert Sabaté sumaran automà-
ticament els 3 punts (i un 5-0 al 
marcador) degut a la retirada del 

L'Aliança Mataró sumarà tres punts sense haver de disputar el partit. | ARXIU

Dènia de la competició, el rival con-
tra qui s'havien d'enfrontar aquest 
cap de setmana.

A la següent jornada, la 27a, els 
vermells rebran la visita del CN 
Sabadell al Teresa Maria Roca, rival 
directe a la zona mitja de la taula, 
actualment, i que es troba en una 
ratxa molt negativa de resultats 
amb quatre derrotes consecutives 
encaixades.

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
amb la permanència pràctica-
ment assegurada
Després que se suspengués el derbi 
de l'última jornada contra el Sant 
Joan de Vilassar, l'SPALL CFS Ciutat 
de Mataró vol acabar de certificar la 
permanència a 3a Divisió aquest diu-
menge a les 11:45, quan rep la visita 
del Sant Cugat. Els santcugatencs 
són quarts per la cua amb 23 punts.

El Futsal Aliança Mataró, amb la 
permanència ja assegurada en la 
temporada del seu retorn a Segona 
Divisió B, buscarà acabar el curs 
amb bones sensacions.

El Futsal Aliança allarga les 
vacances per retirada del Dènia
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El diumenge a les 12 hores el CE 
Mataró torna a la competició de la 
lliga de 2a Catalana amb un des-
plaçament, corresponent a la 27a 
jornada, que no és pas fàcil, al camp 
del Sant Pol. Fins ara el Mataró ha 

visitat dues vegades aquell camp 
amb victòria la temporada 2014-
15 per 1-3 i amb empat a 2 gols la 
temporada passada.

L’equip santpolenc ocupa la cin-
quena plaça, però fa tres partits que 

Imatge del partit contra el Sant Pol de la primera volta a Mataró. | ARXIU

El CE Mataró torna a la competició 
amb un altre derbi a Sant Pol

no guanya. Això sí al seu camp s’ha 
mostrat bastant fort, ja que només 
hi ha pogut guanyar l’Argentona 
per 1-2. El líder hi va perdre per 1-0, 
i l’Europa B va empatar-hi a 1 gol.

Recordem que la classificació 
en els seus primers llocs està 
així: Guineueta 58, CE MATARÓ 
55, ARGENTONA 50, Europa B 49; 
SANT POL 45, Districte 030 CE 44, 
MASNOU 43 [...]
Els altres equips maresmencs te-
nen aquests partits:

LLAVANERES – Besós BV, dissabte 18 hores
Montcada – ARGENTONA, diumenge 12 hores
Sant Andreu de la Barca - MASNOU, 
diumenge 12 hores
UD Parc - HERMES, diumenge 12 hores

I els altres implicats en la lluita per 
l’ascens aquests: 

Guineueta – Canyelles, diumenge 12 hores
Europa B- Districte 030 CE, diumenge 17h

ANÀLISI del que queda fins al final a 2a Catalana

Aparentment el líder és el que ho té 
millor, ja que juga 5 partits a casa i 
3 a fora, al revés que l’equip groc-i-
negre, que només en té tres a casa 
fins al final. I dels partits que té la 
Guineueta no n’hi ha cap que sem-
bli especialment complicat... però, 
clar, en l’última jornada abans de 
Setmana Santa va perdre per 4-0 
al camp del Hermes, un equip de 
la zona baixa, i s’ha d’esperar que 
li augmentin els dubtes.

Els dos pròxims partits seran 
claus per al Mataró amb despla-
çaments als camps de dos equips 
que a la primera volta van puntuar 
al Municipal del Centenari (2-2 el 
Sant Pol i 1-3 el Districte 030 CE, 
filial del Sant Andreu), mentre el 
líder juga a casa. I d’aquí a quatre 

setmanes hi haurà un altre der-
bi possiblement transcendental 
a Argentona, almenys per poder 
mantenir el segon lloc a la taula 
que dóna dret a jugar la promo-
ció d’ascens.

El que sembla clar és que l’equip 
d’Alberto Aybar ha d’anar a per to-
tes d’aquí fins al final: ha d’intentar 

guanyar tots els partits que resten, 
tot esperant una ensopegada de 
la Guineueta. En cas d’empat el 
golaverage particular afavoreix 
el CE Mataró (2-1 a casa i 1-1 a la 
Guineueta). L’equip groc-i-negre no 
es pot conformar amb la promoció. 
Tothom recorda la mala experiència 
de la temporada passada.

En majúscula figuren els partits que juguen a casa i en minúscula els que juguen fora de casa. | DADES FCF

L'Argentona es va imposar al Municipal del Centenari. | ARXIU
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Imatge de l'enfrontament de la primera volta entre Molinos i Cirera. | ARXIU

Destaca el que es juga el diu-
menge a Salesians entre els 
dos millors equips mataro-
nins de la categoria

La 27a jornada de la 3a Catalana 
ens porta dos derbis locals, amb 
especial interès en el que es dispu-
tarà al Camp del Salesians, on la UD 
Cirera juga els seus partits com a 
local degut a les obres que s’estan 
efectuant al Municipal de Cirera.

Allà el diumenge a les 12:30 ho-
res l’equip groc rep la UD Molinos, 
en un partit que enfronta els dos 
millors equips mataronins de la 
categoria. 

L’equip d’Antonio Gonzàlez fins 
ara ha guanyat tots els derbis lo-
cals... excepte un, el que va jugar 
al camp del Molinos, en el qual va 
perdre per 1-0. I per tant hi ha ga-
nes de revenja en l’equip groc, que 
fins ara és l’equip de la 3a Catalana 
que ha cedit menys punts a casa, ja 

que només hi ha pogut empatar el 
Lloreda. La resta han estat 11 vic-
tòries. I el Cirera està lluitant per 
l’ascens o com a mínim per poder 
jugar la promoció. Una lluita de la 
qual els molinencs han quedat una 
mica despenjats en haver perdut a 
casa en la darrera jornada abans 
de Setmana Santa.

Classificació actual: Young Talent Bada-
lona Sud 63, CIRERA 58, Singuerlín 55 (-1 
partit), MOLINOS 53, Lloreda 43 (-2 partits), 
Cabrils 41 (-1 p), MATARONESA 39 (-1 p), Pre-
mià Dalt 37, LA LLÀNTIA 35, Poble Sec 33, 
Santvicentí i Arenys Mar 31, Vilassar Mar B 
(-1 p) i La Salut 28, PLA D’EN BOET 24, Pomar 
i ROCAFONDA 22, Calella 19.

L’altre derbi al Camí del Mig 
el dissabte
L’altre derbi de la jornada es juga el 
dissabte a les 16:30 hores al Camí 
del Mig on la UD Mataronesa re-
brà el Rocafonda. En aquest partit 
l’equip local pot quasi certificar la 

seva permanència, que té molt ben 
encarrilada. Però l’equip rocafondí 
anirà a totes per sumar tres punts 
que li permetin sortir de la zona de 
descens. A la primera volta el re-
sultat va ser d’empat a 1 gol.

Els altres dos equips de la nos-
tra ciutat juguen el diumenge a les 
12:30 hores. El Pla d’en Boet ho fa a 
casa davant el Calella, en un partit 
també molt important per a la per-
manència dels dos equips. La AD La 
Llàntia es desplaça a Badalona per 
jugar al camp de La Salut, buscant 
tres punts que també els acostin a 
la permanència matemàtica.

Quarta Catalana

El millor equip mataroní de la ca-
tegoria és l’AEiLL Cerdanyola que 
està situat en segon lloc a dos punts 
del líder, el Premià de Dalt C. L’equip 
cerdanyolenc anava llançat i era 
líder, però en la darrera jornada 
abans de Setmana Santa va punxar 
inesperadament al camp de l’Ale-
lla, perdent el primer lloc. Aquest 
diumenge visita el Dosrius, cuer 
del grup, i s’ha de retrobar amb el 
triomf, tot esperant una ensope-
gada del nou líder.

Aquesta setmana tenim un derbi 
local a Rocafonda, on el Rocafonda 
B rep el Juventus, el dissabte a les 
17:30 hores.

2a Catalana Femenina
Un triomf segur i un altre 
molt probable

El CE Mataró, que és líder amb 
52 punts, aquest cap de setmana 
guanya el seu partit per retirada 
del Bufalà, i continua la seva marxa 
cap a la 1a Catalana.

La UD Molinos, segon classificat 
amb 39 punts, però amb 2 partits 
pendents, rep (diumenge 16 hores) 
l’Incresa At., que és el penúltim 
classificat. I per tant també sembla 
probable que l’equip blanc-i-blau 
podrà sumar els tres punts.La Mataronesa rebrà el Rocafonda al Camí del Mig. | ARXIU

Torna la Tercera Catalana 
amb dos derbis locals
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el Esporttot POLIESPORTIU

El passat 10 de març es va disputar 
a Gijón el Campionat d'Espanya de 
lluita sambo, on hi va participar 
el mataroní d'origen cubà Oreste 
Alfaro Sosa.

El lluitador, que debutava en la 
categoria de més de 90 quilos, va 
aconseguir el subcampionat d'Es-
panya de la categoria, penjant-se 
la medalla de plata al final de la 
competició.

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas no formarà part de l'equip 
espanyol que disputarà la prope-
ra eliminatòria de quarts de final 
de la Copa Davis del 6 al 8 d'abril 
contra Alemanya. L'equip, que ca-
pitaneja Sergi Bruguera, el forma-
naran Rafa Nadal, Roberto Bautista, 
Pablo Carreño, Feliciano López i 
David Ferrer.

Ramos en un partit de la Davis. | GETTY

Després del parèntesi de la 
Setmana Santa, l’equip del Rugby 
Club Mataró  té una papereta di-
fícil en partit de la 1a Catalana, ja 
que rep el líder el CRC Terrassa 
el dissabte dia 7 a les 19 hores al 
Municipal del Camí del Mig.

L’equip mataroní, que en la dar-
rera jornada va guanyar al camp 
del Poble Nou B, intentarà trencar 
la ratxa de l’equip egarenc, que 

Partit de màxima exigència al Municipal del Camí del Mig. | ARXIU

porta cinc victòries seguides. El 
Terrassa s'ha situat al capdavant de 
la classificació amb 39 punts, 12 més 
que els mataronins, que ocupen la 
6a posició d’un grup de 12 equips. 
Enmig Spartans Granollers (36) –
que és l’únic equip que segueix les 
petjades del líder– i Castelldefels i 
Sabadell (29) i Torroella Senglars 
(28), que estan tots tres a tret del 
RC Mataró.

Les culers, amb Marta Torrejón, saludant al final del partit . | FCBARCELONA.CAT

Les mataronines Marta Torrejón 
i Leila Ouahabi, que juguen amb 
el primer equip del Futbol Club 
Barcelona Femení, no van poder 
superar els quarts de final de la 
màxima competició continental, 
la Champions League, després de 
caure el·liminades davant de l'Olym-
pique de Lió francès, vigent campió 
de les dues últimes edicions de la 

competició.
Les blaugranes, que no podran 

repetir l'accés a semifinals de la 
temporada passada, havien perdut 
al partit d'anada a Lió per 2 gols a 
1. A la tornada, al Miniestadi davant 
de 12000 espectadors, les noies 
que entrena Fran Sánchez van tenir 
l'eliminatòria oberta, fins que les 
franceses van anotar al minut 70.

Torrejón i Ouahabi cauen als 
quarts de final de la Champions

Ramos no anirà a 
la Copa Davis

Oreste Alfaro, sub-
campió d'Espanya

El Rugby Club Mataró rep el líder 
de la 1a Catalana

Oreste al podi de la competició. | CED.
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

  La Llar d’Infants Anca és co-
neguda per ser l’única a Mataró 
que treballa amb anglès en tot el 
període de 0 a 3 anys. No és però, 
aquesta, l'única divisa de l'esco-
la sinó que també fa una aposta 
decidida per la màxima transpa-
rència de manera que les mares 
i pares poden accedir a l'escola 
amb la seva targeta electrònica 
quan ho desitgin. Quan vulguin. 
De forma exclusiva. D'aquesta ma-
nera els pares tenen la màxima 
tranquil·litat i la potestat de veure 
en tot moment el que estan fent 
els seus fills.

No només això, a Anca fan aquest 
dissabte, dia 7 d'abril, una jor-
nada de portes obertes perquè 
mares i pares vegin de primera 
mà el funcionament d'un cen-
tre amb 13 anys d’experiència en 
la docència per a infants en edat 
preescolar. D'aquesta manera, els 
pares podran comprovar el  pro-
grama d’aprenentatge persona-
litzat a cada infant, molt familiar, 
que prioritza un bon domini de 
la llengua anglesa. D’aquesta llar 
d’infants els alumnes en surten 
perfectament preparats per a una 
educació trilingüe.

Màxima transparència
en el dia a dia de 
l'escola bressol

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

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

La muerte de Stalin  20:00 (7 abril) - 17:00 i 19:00 (8 abril)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Juego de ladrones  16:00  19:45  22:30

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

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

El justiciero 16:00  20:30  22:40 

 [dv.+dl.-dj.] 20:15  22:20

Ready player one 16:00  18:00  19:00  20:45  22:00

Pacifi c Rim: Insurrección 16:00  22:40       [dv.+dl.-dj.] 22:30

Peter Rabbit 16:00  17:45  18:15       [dv.+dl.-dj.] 18:00

Tomb Raider 18:10      [dv.+dl.-dj.] 18:00

La Tribu 16:00  18:30  20:45      [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:30

Un pliegue en el tiempo 15:45      [dv.+dl.-dj.] 17:45

Winchester 22:40      [dv.+dl.-dj.] 22:30

Gorrión rojo 20:00  22:30      [dv.+dl.-dj.] 19:45  22:15

La forma del agua   17:45  20:15      [dv.+dl.-dj.] 20:10

Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Inmersión  12:00  16:30  19:00  00:00

 [exc. dm.] 21:30          [dm. VOSE] 21:30

Juego de ladrones  12:00  16:00  18:50  21:40  23:30

Campeones  12:10  16:00  18:20  20:05  22:40  00:00

Coco 12:15  16:30

El justiciero 12:15  16:20  21:30  00:30

Ready player one 

 12:00  12:30  16:10  18:00  19:05  21:00  22:00  00:00

 [exc. dm.] 21:00          [dm. VOSE] 21:00          [VOSE] 12:20

El aviso 01:00         [exc. ds-dg.] 15:50

Pacifi c Rim: Insurrección 19:00  00:40

Peter Rabbit 12:15  15:50  18:00  19:10        [dv.-dg.] 17:00

Tomb Raider 16:30  21:30  00:30          [dm. VOSE] 18:45

La Tribu 12:15  16:00  18:35  20:35  22:40 

Maria Magdalena 12:10

Un pliegue en el tiempo 16:00  18:00

El hijo de Bigfoot 12:15  16:00

Gorrión rojo 18:50  21:40  00:00        [dl.-dj.] 16:00

Sin rodeos 20:20       [dv.+dl.-dj.] 16:00

Black panter 21:20  00:10

La forma del agua  [dl.-dj.] 16:30       [exc. dm.] 18:45   

El cuaderno de Sara         00:30       Winchester 22:20

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

The Party dilluns 9 abril - 18:00 (espectador) i 20:00  (VOSE)

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  El documental del mes, el qual 
es podrà veure l'11 d'abril a les 19h 
al Cafè del Mar, posa en aquest 
cas de manifest l'abisme entre la 
realitat i la imatge que ofereix el 
partit grec neonazi Alba Daurada. 
Només començar el documental, 
titulat Les Noies de l'Alba Daurada, 
el cineasta Håvard Bustnes és pre-
gunta en veu alta què ha passat 
a Grècia i comença un recull in-
quietant d'imatges i fets sobre el 
costat depravat del partit polític. 
La imatge d’un país amb platges 
assolellades i gent amigable ha 
quedat enfosquida per ideologies 
properes al nazisme que s’encar-
nen en Alba Daurada, el partit que 

Les noies de l'Alba Daurada

a les eleccions del 2012 va aconse-
guir 21 escons al Parlament grec.
A més, després de l'empresona-
ment de líders del partit, les se-
ves dones i la fi lla del líder Nikos 
Michaloliakos, van agafar les reg-
nes de la formació per seguir pro-
pagant el seu missatge. Tot i que 
eviten amb destresa les escletxes 
en el discurs ofi cial i s’asseguren 
que les entrevistes siguin tal com 
volen, en un moment de distracció, 
el director marxa corrents amb la 
càmera i aconsegueix enregistrar 
imatges compromeses del partit 
neonazi. Un documental intens i 
inquietant que es podrà veure a 
Mataró per només 3 euros. 

  

Pregunta de la setmana
Quina coneguda sèrie de 
Movistar té a Javier Gutiérrez de 
protagonista?

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

Resposta del núm. 1813
"El evangelio según Mateo"

Guanyadors:
· Joana Ruiz i Oller
· Hernan Barco Alonso

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

El documental d'una Grècia enfosquida pel neonazisme

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018

CAMPEONES

En Marco és un entrenador professional 
de bàsquet que es troba enmig d'una 
crisi personal mentre entrena un equip 
compost per persones amb discapacitat 
intel·lectual. L'experiència s'acaba con-
vertint en una lliçó de vida.  
Direcció: Javier Fesser
Intèrprets: Javier Gutiérrez, Daniel 
Freire, Luisa Gavasa
100min

JUEGO DE LADRONES

Una pel·lícula d'acció en la qual un grup 
de lladres experimentats es proposa un 
gran robatori final de ni més ni menys 
que 120 milions. El departament del 
Sheriff de Los Ángeles, però, liderada pel 
gran Nick, no els ho posarà gens fàcil. 
Direcció: Christian Gudegast
Intèrprets: Gerard Butler, Pablo Schrei-
ber, O'Shea Jackson Jr.
140min

INMERSIÓN

En James ha estat pres com a ostatge 
per uns terroristes jihadistes. Mentres-
tant la Danny, una biomatemàtica amb la 
que estan enamorats, comença una pe-
rillosa immersió a l'oceà de Groenlàndia 
sense saber si en James és viu. 
Direcció: Wim Wenders
Intèrprets: James McAvoy, Alicia Vikan-
der, Alexander Siddig
111min

UN SOL INTERIOR

La Isabelle és una artista i mare soltera 
divorciada amb un fill, que viu a la cer-
ca de l'amor de veritat, però es troba 
constants decepcions. Una adaptació 
de la novel·la 'Fragments d'un discurs 
amorós'. 
Direcció: Claire Denis
Intèrprets: Juliette Binoche, Gérard De-
pardieu, Valeria Bruni Tedeschi
94min

HAVE A NICE DAY

En un intent desesperat per trobar di-
ners per salvar la cirurgia plàstica de 
la seva promesa, en Xiao Zhang, roba 
un milió de iuans al seu cap. La notícia 
s'estén amb rapidesa i tothom busca al 
lladre i als diners desapareguts sense 
parar. 
Direcció: Liu Jian
Intèrprets: Animació
75min

MAREA HUMANA

Més de 65 milions de persones han ha-
gut de marxar de la seva llar per escapar 
de la fam, el canvi climàtic i la guerra. 
Un viatge èpic conduït per Ai Weiwei, 
ofereix una expressió visual d'aquesta 
migració humana massiva, la més gran 
després de la Segona Guerra Mundial. 
Direcció: Ai Weiwei
Intèrprets: Documental
144min
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 Del 5 al 29 d’abril torna El Des-
pertar de la Primavera, un musi-
cal pop-rock que parla de l’amor 
adolescent, la repressió, la por, la 
incomprensió i l’abús de poder. En 
aquest cas es podrà veure al gran 
Teatre Victòria de Barcelona, de 
nou amb el mataroní Marc Flynn 
de protagonista, amb algun petit 
canvi en el repartiment, en el que 
s’incorporen actors com la Clara 
Altarriba o en Guido Balzaretti.

L’espectacle, que va acollir el 
Teatre Gaudí durant diversos me-
sos i va tenir una molt bona rebuda 
pel públic, va rebre dos Premis de la 
Crítica, tres premis Teatro Musical de 
Madrid, dos premis Broadwayworld 
i dues nominacions als Butaca.

També a Mataró
El pròxim dilluns 21 de maig, cone-
gut com el dilluns de fi ra, el Teatre 
Monumental de Mataró acollirà El 
Despertar de la Primavera en un 
únic passi. | Redacció

Fa temporada aquest abril 
després del seu èxit

El Despertar de la 
Primavera, amb Marc 
Flynn, al Victòria

Marc Flynn, protagonista

A Mataró

El musical que protago-
nitza el mataroní també 
es podrà veure el maig 
al Teatre Monumental

Cedida

Cultura
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Jordi o Jorge Carrión, a punt de publicar un nou llibre

D'on neix el teu interès per les llengües, el qual 
et va portar a estudiar Humanitats i a dedicar-te 
a l’escriptura?
Vaig tenir la sort de fer la secundària a l'IES Alexandre 
Satorras de Mataró, on donaven classes Llorenç 
Soldevila, de literatura catalana, i Pilar Vidal, de 
literatura espanyola. Eren dos professors radical-
ment diferents, però rarament complementaris. La 
meva passió per escriure i llegir, que carrego des 
de la infància, va trobar en ells una passió recípro-
ca i, sobretot, un sistema. Era natural que estudiés 
després humanitats. Vaig ser molt afortunat, de se-
guida vaig començar a donar classes i a publicar en 
diaris i revistes. Amb 22 anys ja era un professional 
de la literatura.

Ets autor de novel·les de fi cció, d'assajos, traduc-
cions, literatura de viatges, crítiques culturals, 
entre altres gèneres. La llista és molt llarga. Hi 
ha alguna constant comuna en tot el que escrius?
Tot allò que he escrit està travessat pel tema del 
viatge i de la literatura. És a dir, per la pregunta de 
com convertim en text l'experiència viscuda o llegida. 

Uns el coneixen com a Jordi i d'altres 
com a Jorge però, sigui com sigui, es 
tracta d'un escriptor de cap a peus 
d'allò més polifacètic. Aglutinar en 

un paràgraf la llista de textos i projectes que ha 
portat a terme és especialment difícil: publica 
regularment a mitjans de comunicació, és autor 
de crítiques culturals de pel·lícules i sèries de 
televisió, de novel·les de fi cció, de llibres de no 
fi cció, de literatura de viatges, entre molts altres 
gèneres. Jordi Carrión ha viscut a cavall entre 
Barcelona i Mataró i és doctor en humanitats 
per la UPF i director del seu Màster de Creació 
Literària. Traduïdes a deu idiomes diferents, les 
seves obres tenen gairebé sempre en comú el 
viatge, la literatura i el moviment.

“Sóc periodista i
 professor però,
 sobretot, escriptor” 

REPORTATGE
Text: Laia Mulà

Fotos: Cedides i Arxiu

Parlem amb el mataroní Jordi Carrión de la seva 
llarga i variada trajectòria editorial

Tot reportatge entrevista carrión.indd   2 04/04/2018   10:20
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I, més enllà, la meva obsessió ha estat sempre el 
moviment. Sóc fi ll d'immigrants d'Andalusia que van 
arribar a Mataró durant l'adolescència, i la migració 
m'interessa molt i m'interpel·la. Però el moviment 
universal de les persones encara em sembla més 
fascinant. El moviment que necessitem com l'aire 
o la llum.

Has viatjat i has viscut a altres llocs del món com 
Buenos Aires o Chicago. Què t'atrau de moure't 
i conèixer altres cultures i com plasmes després 
la vivència al paper?
Malgrat que busco la conversa, la descoberta i el con-
trast, potser allò que persegueixo més insistentment 
és el canvi de context. És automàtic: ja en l'autobús de 
camí a l'aeroport el pensament i la mirada s'activen 
d'una manera particular. Recordo, per exemple, en 
els vols que em van portar a Melbourne fa deu anys, 
llegir ‘El Projecte dels Passatges’ de Walter Benjamin, 
amb una concentració que és molt difícil de trobar 
en el dia a dia. Mai no saps com una experiència 
es transformarà en un text. Aquella lectura em va 
portar a escriure ‘Barcelona. Llibre dels passatges’. 
I aquelles altres setmanes que vaig passar a Egipte 
es van convertir en uns capítols de ‘Los turistas’ i 
en unes línies de ‘Librerías’. Mai no saps, quan vius 
o llegeixes, quina serà l'alquímia que transformarà 
allò en prosa futura.

Com a escriptor de fi cció, has escrit llibres com 
Los Muertos, Los Difuntos, Los Turistas, Los 
Huérfanos, els quals formen una tetralogia, a més 
d'altres novel·les. Pel que dius, les vivències per-
sonals es traslladen en la història?
Sens dubte. Perquè llegir també és viure. Per exem-
ple, aquest projecte que esmentes va sorgir d'un 
viatge a Israel i d'una lectura, la de ‘Véase: amor’, 
de David Grossman. Però en realitat després hi van 
convergir tot de lectures prèvies com, per exemple, 
Paul Celan, ‘Blade Runner’ o ‘La muntanya màgica’, 
i molts viatges. A "Los huérfanos", per exemple, tot 
passa a un búnquer de Pequín que vaig visitar.

Entre els llibres de no fi cció has publicat 'Barcelona. 
Llibre dels passatges', en el que passes per un 
gran nombre de racons de Barcelona per ac-
cedir a una dimensió inexplorada de la ciutat. 
Com vas descobrir tots aquests passatges des-
coneguts i els vas plasmar al paper per narrar 
la ciutat?
Va ser un viatge fascinant, d'anys, pels 400 passat-
ges de la ciutat. Hi vaig descobrir moltes històries, 
una ciutat infi nita. L'altre dia recordava que quan era 
molt més jove ja imaginava un llibre sobre Mataró 
que fos el resultat de trepitjar tots els seus carrers. 
Amb Barcelona seria impossible, per això vaig optar 
pels seus passatges, que són màquines del temps.

Reportatge

Tot reportatge entrevista carrión.indd   4 04/04/2018   19:19



"Mataró és per 
mi la infància i 
l'adolescència"

D'entre tot el que has escrit sobre altres cultures 
i viatges pel món, quin text destacaries i per què?
‘Librerías’ m'ha canviat la vida. Quan l'escrivia no 
podia saber que aquella volta al món (els viatges 
pels cinc continents buscant les millors llibreries) 
i aquella història cultural (del llibre, la literatura, la 
biblioteca i la llibreria) tindria tant de recorregut. 
Les traduccions a dotze idiomes m'han convertit en 
un escriptor que té lectors arreu. No molts, però sí 
bons: amants dels llibres.

Ets professor del Màster en Creació Literària de 
la BSM-UPF, has impartit cursos a espais com 
l'Ateneu de Barcelona, entre altres. Per què et 
vas interessar per la docència i què creus que és 
el més important que els alumnes poden absorbir 
de les teves classes?
Crec que és la millor manera de fer una operació 
doble fonamental: sovintejar els clàssics i no perdre 
el vincle amb el present, amb els vells i els joves. 
Intento que els alumnes entenguin que la literatura 
és una vocació, però també que és una disciplina, 
i que surtin de classe amb moltes ganes de llegir, i 
no només llibres.

Vas estar al capdavant de la revista Quimera. 
També has escrit crítica literària i de sèries de 
televisió, crític cultural pel New York Times en 
Espanyol i altres col·laboracions com a crític cul-
tural. Vist això, consideres que també has exercit 
com a periodista o ets més aviat un escriptor que 
ha publicat en mitjans de comunicació?
Amb quinze anys dirigia el Provisional, una revista 

del Satorras que era més aviat un fanzine gamberro. 
Després vaig escriure al Capgròs i vaig guanyar el 
premi de contes Fernando Rodríguez del Tot Mataró. 
I vaig entrar a Lateral i a l'Avui. Des de llavors no he 
deixat mai de publicar en premsa, de manera que sí, 
sóc periodista i professor. Però dins el meu cervell 
sóc, sobretot, un escriptor.

Com definiries la teva manera d'escriure? És la 
mateixa en els diversos gèneres?
La meva ficció és també assaig. I el meu periodisme 
i el meu assaig són narratius. Fins ara he treballat 
sobretot la prosa. No em considero poeta, però en 
els darrers anys també estic explorant com la prosa 
es desfà en poema.

Se't coneix com a Jordi i com a Jorge, en quina 
situació té pes cada nom i en què et bases per 
presentar-te d'una manera o altra?
Segons l'idioma en què es publica el text, firmo com 
a Jorge o com a Jordi. Jorge és el nom de la famí-
lia i el legal i el d'alguns amics; Jordi és el nom que 
utilitzo més habitualment. Per a mi el bilingüisme i 
el doble nom són apostes polítiques que he viscut 
sempre amb naturalitat. Però ara mateix és difícil no 
sentir-se incòmode tant amb un nom com amb l'altre.

Tot i ser nascut a Tarragona, has passat molt 
temps a Mataró. Quina és la teva implicació amb 
la ciutat de Mataró? Ha inspirat algun text?
Mataró és, sobretot, la infància i l'adolescència. La 
cito a "Ene" i a "Australia. Un viaje". M'interessa molt 
l'obra d'artistes mataronins de prestigi internacional, 
com ara Domènec o Martí Ansón, amb qui vaig col-
laborar en un projecte sobre la Caixa Laietana. La 
seva biblioteca, i la Carme, van ser molt importants 
en la meva formació com a lector.

Tens nous projectes entre mans o a punt de 
publicar?
Ara publico "Gòtic", el meu segon còmic de no ficció, 
amb Sagar. El primer es titulava "Barcelona. Los va-
gabundos de la chatarra". A més, marxo a Argentina 
i Uruguai per presentar "Barcelona. Libro de los pa-
sajes". Es tracta de no parar mai quiet i que ningú no 
pugui preveure el teu pròxim moviment.
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● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17
● Aïllaments tèrmics (SATE)
   (aplicadors homologats)
● Obra i pintura en general
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A la cerca d'una economia social 
i solidària al Maresme
Celebren la primera taula territorial de l'economia social organitzada per l'Ateneu 
Cooperatiu del Maresme amb una trentena d'assistents

Cooperativisme: Laia Mulà  

 Fa pocs dies va tenir lloc la pri-
mera taula territorial de l'econo-
mia social i solidària del Maresme, 
una iniciativa que vol ser un espai 
de trobada dels agents implicats en 
aquest tipus d'economia per ana-
litzar i diagnosticar la seva situació 
en el territori. També esperen que 
la taula serveixi per elaborar pro-
postes d'actuacions per l'Ateneu 
Cooperatiu del Maresme, els quals 

són els organitzadors de la jorna-
da que va tenir lloc al Cafè de Mar 
de Mataró. Més d'una trentena de 
persones entre cooperativistes, 
docents i entitats, van assistir en 
aquest primer acte públic de la 
segona edició del projecte.

Durant l'acte es va posar l'accent 
en la necessitat que l'Ateneu sigui 
un recurs per a la consolidació 
d'iniciatives de l'economia so-
cial i solidària (ESS), com també 
de les xarxes d'intercooperació. 

També van presentar els objectius 
i les principals accions de l'Ate-
neu, de la qual es destaquen els 
tallers i formacions, l'establiment 
de punts d'informació al llarg de 
la comarca, l'acompanyament a 
les iniciatives i les col·laboracions 
amb el moviment educatiu.

Grups de treball
Durant la trobada, els assistents es 
van separar en grups de treball per 
abordar els objectius de l'Ateneu 

AMB EMPENTA
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L'any passat es va realitzar un estudi sobre les difi cultats de l'eco-
nomia social i solidària a la comarca  i van concloure que hi ha 
un total de 110 cooperatives que es dediquen, principalment al 
treball associat i al sector serveis. Enguany es proposen incorpo-
rar al 'mapeig' altres iniciatives socioeconòmiques del territori en 
àmbits diferents d'aquests.

Les conclusions 
de la diagnosi

Els impulsors

L’Ateneu Cooperatiu del 
Maresme és un pro-
jecte promogut per la 
Generalitat, Impulsat 
per la Fundació Unió de 
Cooperadors de Mataró, 
Xarxa d’Economia 
Solidària (XES) de Mataró, 
la Càtedra d’Economia 
Social del TecnoCampus-
UPF, Facto Assessors 
SCCL i L’Esberla SCCL 

d'acord amb les necessitats detec-
tades. Els reptes tractats van ser: 
el reconeixement i visibilització, 
la creació d'iniciatives, la conso-
lidació, la promoció de l'ESS al 
món educatiu de la comarca i la 
intercooperació.  Seguidament, es 
van posar en comú les propostes 
treballades per extreure'n un co-
neixement comú i compartit de 
com hauria de ser l'ESS a la co-
marca en diferents sectors.

 núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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Amb Empenta

Arrenca la campanya de la renda 2017
La possibilitat de fer-la amb l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària espanyola 
és la gran novetat d'aquest any

Renda: Redacció

 La campanya de la renda 
del 2017 ha començat aquesta 

setmana per a la presentació de 
les declaracions per Internet i per 
telèfon i per sol·licitar cita prèvia 
per al nou pla "Li Truquem", pel 

qual l'Agència Tributària (AEAT) 
trucarà als contribuents per con-
feccionar la seva declaració, així 
com per fer-les a través de la nova 

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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aplicació, una de les principals 
novetats de la campanya.

Fins al 2 de juliol
La campanya, que s'estendrà fins 
al pròxim 2 de juliol, arrenca per 
a la presentació d'esborranys a 
través de Renda Web per Internet, 
que el passat exercici van suposar 
el 88% del total, i per via telefòni-
ca, i s'activaran les trucades en-
trants i sortints per confirmar les 
declaracions.

També es podran presentar 
declaracions a través de les dues 
grans novetats de la campanya: 
amb la nova aplicació mòbil de 
l'Agència Tributària, que es pot 
descarregar des del passat 15 de 
març en els 'markets' d'Apple i 
Android; i sol·licitant cita prèvia 
per al Pla "Li Truquem", pel qual 
l'AEAT trucarà als contribuents i 
els confeccionarà i presentarà la 
declaració per telèfon.

Per tercera campanya de 
la Renda consecutiva, els 

contribuents disposaran del sis-
tema 'Renda AEB', després de 
generalitzar-se per a tots els de-
clarants, i per accedir-hi caldrà 

identificar-se de la manera habitu-
al –DNI electrònic, clau i nombre 
de referència– sempre a través de 
la via telemàtica.

 
El termini de la campanya del 2017 finalitza el 2 de juliol en 
general, si bé conclourà amb anterioritat, el 27 de juny, en els 
casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació 
en compte. En la campanya del 2016 es van presentar 19,72 
milions de declaracions, unes 176.000 més que l'any abans.

El calendari

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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COMPRA-VENDA

VENC COL·LECCIÓ PLAQUES de ca-
va. 637.336.449

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
TEIÀ. Nau en venda de 324m2 amb 
75m2 d’ofi cines. Diàfana accès per 
camions, pàrquing. Oportunitat!! 
93.798.00.50
MATARÓ CENTRE. Pis en Venda 
56m2, 3 hab . Ascensor . 119.000€. 
Informi´s. 93.780.00.50
PREMIÀ. Nau en venda o lloguer de 
300m2 diàfans. Única per zona i 
preu, 93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
SE ALQUILA HABITACIÓN . 
650.919.205
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
LLOGO PÀRQUING. Jaume Recoder. 
Cotxe petit. 50€. 610.595.079

TREBALL

COMPAÑÍA CREADA EN el 2009 
con más de 50 personas en planti-
lla, busca personal para crecen en 
todos los departamentos. Alta SS 
y formación a cargo de la empresa 
si quieres un gran futuro llama al 
691.238.805
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar 
un dinero extra. Buscamos chicas 
de 16-50 años para formarlas en el 
departamento de atención al cliente 
en nuestra compañía. No se requiere 
experiencia, sólo ganas de aprender. 
692.307.221 Sra. Isabel Gallego
URGE ENCARGADA en Mataró. Piso 
de muchos años, clientes fi jos. Edad 
entre 40 y 50 años. Contrato más 
comisiones. Turnos , fi nes de sema-
na, festivos. 655.226.610
SE PRECISAN ENCARGADAS para pi-
so de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad, turnos ro-
tativos, fi nes de semana y festivos. 
Alta en la S.S. Buen sueldo más co-
misiones. 625.511.066
HAMBURGUESERIA PRECISA 
COCINERO. Dejar CV C/Esteve Albert 
47. De 13:00 a 16:00h.
BUSCO CHICA ESTUDIANTE mayor 
de edad venta rosas Sant Jordi telf. 
679.069.121
S'OFEREIX NOIA per fer de cangur 
als matins. Disponibilitat setmana 
Santa tot el dia. 654.628.332
SE OFRECE SEÑORA para limpieza 
con referencias. 673.554.298
S'OFEREIX NOIA per fer de cangur 
als matins. 654.628.332
CERCO FEINA neteja i cuidar perso-
nes grans a domicili. Experiència 13 
anys. 663.592.162
SRA. RESPONSABLE BUSCA trabajo 
interna. 698.394.928
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
mayores. 667-800-673
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
niños y mayores. 617.742.370

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT 1815.indd   6 04/04/2018   16:56



   

  

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 

PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
R E F O R M A S ,  O B R A S , 

REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, fontanería, gas, pintura. 
Económico 670.232.977
DETECTIVES ZEPOL L.369 

Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61

núm. 1815 del 6 al 12 d'abril del 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

 EL TOT 1815.indd   7 04/04/2018   16:56



 

PROFESSIONALS

MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
698.645.233 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR PINTURA EN general y de-
coración. Económico 635.106.282 
Salvador
PALETA. 697.685.580  
ADVOCAT Jordi-Joan Calàbia i Rei-
xachs Abogado. jcalabia@icab.cat. 
689.507.937
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
BOLETINES, LAMPISTERÍA , 
PALETERÍA. 629.232.530
MUDANCES ECONÒMIQUES. 

692.021.141

TAROT

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

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

Econòmics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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

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

LI AVANCEM ELS DINERS
QUE LI CALEN 

NO MALVENGUI EL SEU PIS...

TAMBÉ SI VOL LLOGAR

NO MALVENGUI EL SEU PIS...

CONTACTES

JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
RUSA 27 AÑOS, preciosa rubia, del-
gadita, elegante, dulce, cariñosa, 
simpática, servicios completitos. 
693.966.031
CINCUENTONA delgadita, 110 pecho, 
cariñosa, implicada, besucona, 
completa, 688.253.126. Particular
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MADURITA. Todos los servicios. 
640.337.594
PATRICIA, sensual, buenas curvas, 
100 pecho, educada, elegante. 
Independiente. 640.729.626
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NUEVA APERTURA CENTRO masaje 
cuerpo entero. Descuentos espe-
ciales por inauguración en marzo. 
También a domicilio. Rocafonda. 
688.019.796
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
688.019.809
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. 
Mataró. 667.955.000
MASAJISTA CATALANA. Un bombón 
654.930.681
MASAJISTA VENEZOLANA. Servicio 
completo. 698.624.767
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 

MATARÓ 625.555.824
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Castells: Laia Mulà

 Els Capgrossos de Mataró es 
proposen, un any més, celebrar 
la Diada del Local, dia en el qual 
commemoren l’aniversari de la 
inauguració del seu local i espai 
d’assaig. Aquesta és, però, una oca-
sió especial: és el desè aniversari 
d’aquest espai casteller mataroní 
per excel·lència. 

Situat al Passatge Mariona 
Galindo, al costat del conegut 
Escorxador de Mataró i de la 
Biblioteca Antoni Comas, el local 
de la Colla Castellera Capgrossos 
de Mataró fa una dècada que acull 
els assajos setmanals de la Colla 
Castellera Capgrossos de Mataró, 
a més d’un gran nombre d’activi-
tats de tipus social.

Específicament casteller
Els Capgrossos de Mataró van ser 
la primera colla a tenir un local 
d’assaig construït específi cament 
i exclusivament per aquesta acti-
vitat. Després d’haver assajat a 
espais com el Joanot Martorell 
o a la nau de Can Marfà, la colla 
va poder construir l’any 2008 un 
edifi ci adequat a totes les seves 
necessitats.

Per determinar què calia que 

Els Capgrossos de Mataró van ser la primera colla a disposar d'un local construit 
específicament per als castells  

l’espai tingués, els impulsors van 
fi xar-se en el funcionament d’una 
colla, les necessitats d’espai i en els 
aspectes en els quals es basava la 
seva activitat. Així ho explica Jordi 
Fornells, casteller i arquitecte, el 
qual es va encarregar de coordinar 
aquest projecte i que era el tècnic 
al capdavant de les obres. En pri-
mer lloc, van determinar que calia 
una zona per al treball tècnic amb 
una sala d’assaig interior d’uns 10 
metres de diàmetre, capaç d’acollir 
una pinya de castells de 9 pisos, i 
un espai exterior per a fer castells, 
la funció principal del local. També 
van detectar la necessitat de tenir 
un espai exclusiu per a la canalla 
de la colla.

Deu anys amb un espai d'assaig de primera 

El local dels Capgrossos, vist des del carrer Herrera o el pati d'assaig, des dels Jardins de l'Escorxador Daniel Ferrer 

En paral·lel, Fornells té clar 
que “calia un espai per la part 
Administrativa amb un despatx, 
ofi cines, una Biblioteca i una 
Sala de Juntes”. A més, també van 
destinar un espai als grallers i a 
l’equip de sanitaris, per tal que 
ambdós col·lectius disposessin de 
zones pròpies per treballar amb 
comoditat.

Per últim, també van detectar 
que la colla té i tenia una “part so-
cial importantíssima” i, per tant, 
van optar per posar-hi un bar que 
funciona autònomament i que es-
devé un espai de trobada. “Des de 
la colla teníem molt clar que calia 
que els Capgrossos s’obrissin a la 
ciutat”, conclou Fornells.

Diumenge castells

La Diada del Local serà 
aquest diumenge 8 d’abril 
de 2018 a les 12h del 
migdia i comptarà amb 
una colla convidada: la 
Colla Jove de Barcelona

Els Capgrossos hi podrien 
fer els primers castells de 
8 de l'any

Cultura núm. 1815 del 6 al 12  d'abril de 2018
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FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

TUBS D'ALUMINI EN 
DIVERSOS ACABATS 

MIDES I COLORS

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

La fàbrica de les finestres
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la carpintería d'alumini i tancaments fruit de la seva dilatada experiència en el 
sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² 
d'instal·lacions, tallers, magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments

per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

Que no t’enredin
Demana el certificat energètic

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.esT. 93 756 05 05
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Sota el lema “Si arriba el foc, estàs preparat?”, aquest 
hivern ha començat la campanya per fomentar les me·
sures d’autoprotecció contra els incendis forestals a les 
urbanitzacions i habitatges aïllats. Impulsada per la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat, també hi col·
laborem els ajuntaments i els consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona, així com les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF) i els Agents Rurals. 

Les accions parteixen de la necessitat d’una gestió fores·
tal clara i continuada, que integri totes les mesures de 
prevenció necessàries per evitar danys a les persones i 
als nuclis de població en cas d’incendi. Tot plegat, tenint 
en compte la singularitat del territori, on la superfície 
forestal ocupa més d’un 60% del total. 

Partint d’aquesta realitat, i de la consciència que els focs 
s’apaguen sobretot a l’hivern, la campanya té com a prin·
cipal objectiu crear consciència del risc, la necessitat i 
la importància de disposar de franges d’autoprotecció 
en tots els nuclis de població, urbanitzacions i cases 
aïllades situades al costa del bosc.

A més, la Llei d’incendis forestals estableix que en les ur·
banitzacions i nuclis de població s’han d’implantar me·
sures de prevenció d’incendis amb condicions tècniques 
específiques, com són la creació d’una franja perimetral 

al voltant dels nuclis i un tractament de la vegetació a les 
parcel·les interiors d’aquests nuclis de població, per tal 
d’evitar tant danys personals en cas d’incendi.

Ajuts als ajuntaments per a l’obertura 
de franges de protecció

La Diputació de Barcelona destina tant recursos econòmics 
com tècnics per a que els ajuntaments puguin obrir les 
franges perimetrals de protecció i, també, per als treballs 
forestals a les parcel·les no edificades i a les zones verdes. 
Des del punt de vista econòmic, la Diputació dona ajuts 
als ajuntaments per a les obertures de franges perimetrals, 
i en quant a recursos tècnics, elabora projectes de reducció 
de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc tant en 
la franja perimetral com en les parcel·les públiques. En el 
període 2016·2018, la Diputació de Barcelona ha destinat 
a aquest programa un total de 3.050.000 d’euros.

Les accions que es realitzen es centren en l’obertura de 
franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i en 
el tractament de vegetació de les parcel·les interiors de les 
urbanitzacions de titularitat pública. Els treballs es basen 
en la reducció de la massa i vegetació forestal creant franges 
perimetrals en els vials i en la neteja vegetal de les parcel·
les interiors. El conjunt d’aquestes accions suposen una 

La Diputació de Barcelona reforça les mesures d’autoprotecció 
en urbanitzacions contra incendis forestals

La Llei d’incendis forestals obliga a disposar de franges perimetrals netes de vegetació 
al voltant dels nuclis de població situats a prop del bosc

Si arriba el foc, estàs preparat?

Crèdit: Diputació de Barcelona
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millora en la seguretat de persones i béns davant d’incendis 
forestals i una millora de les condicions de seguretat que 
tindran els equips d’extinció en cas d’incendi.

Accions de conscienciació a la 
població 

La campanya, en la que  també hi participen els Agents Rurals 
i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), comporta la 
realització d’accions adreçades a propietaris d’edificacions, 
ajuntaments, instal·lacions, parcel·les i veïns d’urbanitza·
cions, amb l’objectiu que tots preguin consciència del risc 
que suposa tenir edificacions o nuclis de població situats 
en zones properes al bosc en cas d’un incendi forestal.

En aquest sentit, en els municipis que ho sol·licitin es duran 
a terme xerrades a càrrec de personal tècnic de la Diputació 
de Barcelona i Agents Rurals, amb la finalitat de transmetre 
la idea que els ciutadans són els primers responsables de 
la seva seguretat i, per tant, han de ser conscients del risc 
de viure en zones forestals i de les mesures d’autoprotec·
ció que tenen a l’abast per fer front als incendis forestals. 

A més de les xerrades, també es preveuen trobades als con·
sells comarcals de la demarcació de Barcelona adreçades a 
alcaldes, regidors, tècnics municipals i responsables de les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). També es realit·
zarà una difusió massiva via EACAT a tots els ajuntaments 
de la demarcació de Barcelona del material informatiu 
que s’ha elaborat per la campanya.  Per la seva part, les 

ADF contribuiran a difondre el material de la campanya 
formada per vídeos, cartells i flyers, a les xarxes socials i 
als seus territoris.

Ordenances reguladores pel mante-
niment de les franges de protecció

Una altra de les eines que la Diputació de Barcelona posa 
a disposició dels ajuntaments és el model d’ordenances 
reguladores d’establiment i prestació del servei públic 
de manteniment de les franges de protecció i parcel·les 
de les urbanitzacions i nuclis de població per a la pre·
venció d’incendis.

Amb l’aprovació d’aquestes ordenances, els ajuntaments 
disposaran d’uns instruments que els permetran pro·
cedir al cobrament del preu públic, als propietaris de 
la urbanització i nuclis de població, suficient per cobrir 
com a mínim el cost de manteniment a prestar per part 
de l’ajuntament.

L’import mitjà que s’ha calculat haurà de pagar cada pro·
pietari d’una parcel·la en una urbanització per al man·
teniment de la vegetació al voltant de la urbanització i 
de les parcel·les interiors existents, està estimat entre 25 
i 50 euros l’any, dependent de l’extensió de cada finca. 
D’aquesta manera, tant l’ajuntament com els propietari 
de les urbanitzacions, s’asseguren poder mantenir en con·
dicions optimes les seves parcel·les, de cara a evitar danys 
importants en els seus habitatges en cas d’incendi forestal.

Crèdit: Diputació de BarcelonaCreació d’una franja de protecció en una urbanització de Cervelló
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

No et deixaran fer la teva i això pot 

generar algun moment tens entre tu 

i els altres. Ja fa uns dies que has de 

lluitar més del normal per assolir els 

teus objectius.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La relació amb el pare o figura d'au-

toritat masculina es pot posar tensa 

perquè teniu interessos diferents. 

Tingues paciència, sobretot si és una 

persona d'edat avançada.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

No tot són obligacions domèstiques 

o patrimonials, també gaudeixes de 

la família en general i especialment 

dels més petits. Pots rebre un premi, 

una alegria inesperada.

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

Els més passius reben un extra d'ener-

gia que permet encetar algun pro-

jecte laboral aparcat. La resta haurà 

d'aprendre a gestionar les emocions 

i les explosions de caràcter.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si dones massa voltes al llit pot in-

dicar que vius un període de canvis. 

Observa't i observa. Si pots veure't 

més objectivament, comprendràs on 

t'assenyala la inquietud.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Deixa sortir el costat romàntic i gau-

deix de petites coses del dia a dia i 

de la relació de parella. Si no és el 

cas, la creativitat pot portar-te grans 

satisfaccions.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si ets dels que et costa fer esport, 

tria'n un que no et resulti tan esgo-

tador. Guanyaràs en salut i en bon 

ànim. Desplaçaments vinculats a una 

persona d'edat avançada.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si no has tractat a algú correctament, 

en aquests dies pots trobar-te amb 

les conseqüències. Només cal accep-

tar la responsabilitat i treure profit 

a l'aprenentatge.

Bessons (21/5 al 21/6)

S'activa el sector de l'amistat però 

no tot serà amable, pots trobar-te 

discutint per alguna cosa sense im-

portància amb un amic, si no prens 

distància en alguns temes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Tot i que potser tens parella, pots 

sentir atracció per algú altre. Practica 

la prudència perquè potser l'altre 

tampoc és lliure i podeu fer mal per 

un moment de plaer.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tens projectes però et costa passar a 

l'acció. Que la por no et freni. El pitjor 

és no haver-ho intentat. Compte amb 

les despeses, darrerament sembla 

que tens la mà foradada.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Compte amb l'abús del menjar mas-

sa condimentat o de l'alcohol. Pot 

ser que trobis satisfacció en aquests 

plaers però no són recomanables. Si 

sents ansietat, vés al metge.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

https://cidie.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ESPECÍFIC

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
MARIA FRANCISCA BARRAGÁN SOTO

concursos
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11:00 MISSA EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:30 HOQUEI EN JOC
14:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI CON
 TEMPORANI
23:30 SET DIES
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPÌ
2:00 ÚTLIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
8:00 DIUMENGE ESPORTS
 Reemissió
9:00 BON DIA  AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BARCELONÈS 
 NORD - MARESME
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:00 BA-BA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU

Dissabte 7
7:00 AL DIA BARCELONÈS 
 NORD - MARESME
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
10:00 RUGBI EN JOC
15:00 CREURE AVUI
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 EL CLUB DELS POETES  
 MORTS. EL CÀSTING
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CICLE JAJAJAZZ
23:00 NIT DE L’ESPORT
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC

Diumenge 8
7:00 VOLTA I VOLTA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI

Dimecres 11
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 PICALLETRES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONETIC.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 12
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA

18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 13
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 THE WEEKLY MAG
1:00 MATARÓ AL DIA
2:00 CARNET ESPORTIU
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 10
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 BEN TROBATS
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 PICALLETRES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BARCELONÈS 
 NORD - MARESME
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Música: Cugat Comas

 Joan Miquel Oliver té més que 
consolidada la seva trajectòria en 
solitari després de ser el guitarris-
ta i compositor d'un dels grups 
més importants del nostre país del 
darrer quart de segle: els Antònia 
Font. Ara arriba al Clap presentant 
'Atlantis' just quan fa un any que, 
de nou, sorprenia amb la publi-
cació d'un nou disc. Després de 
Sant Jordi, a més, publicarà una 
nova novel·la. 

Quin paral·lelisme hi ha entre 
l'Atlàntida que evoques al disc 
i la teva Mallorca natal?
Quan escrius cançons, inevitable-
ment bolques el que et preocupa i 
et passa pel cap. Jo procuro que la 
meva sempre sigui una música de 
fantasia però Atlantis el faig en un 
moment més que greu a Mallorca. 
Parlo de la massifi cació turísti-
ca, la gentrifi cació, la destrucció 
dels espais naturals. A Mallorca 
els mallorquins ja pràcticament 
no comptem per a res i això són 
coses que acaben sortint al disc.

És el motiu de la cançó 
'Posidònia' o de tot el disc?
No és motiu. Jo no faig cançó de 

Parlem amb Joan Miquel Oliver, que presenta 'Atlantis', el seu quart disc en solitari, 
aquest divendres a les 22h de la nit a la Sala Clap

queixa, prefereixo una reestructu-
ració de la realitat. Jo no reivindico 
res. Són coses que com a mallorquí 
em saben greu, però segueixo en 
la meva fantasia. No és la meva in-
tenció fer cap protesta ni explicar 
les meves idees. 

Com perceps el que està 
passant els darrers mesos a 
Catalunya? Hi ha qui ho ha 
associat a una davallada en 
el consum cultural. 
Tot el que està passant és positiu 
perquè fa que la gent està més viva 
que mai. Si ha afectat la venda de 
tiquets, pot ser. Catalunya s'es-
tà reafi rmant més que mai com 
a país, fora d'Espanya s'està co-
neixent més que mai la cultura 
catalana i a la llarga serà positiu. 
Si a curt termini estem preocupats 
no anirem als concerts, però a la 
llarga serà positiu. És una mani-
festació per la llibertat i en contra 
del totalitarisme.

Quina relació tens amb el pin-
tor Albert Pinya?
Fem un duo artístic i ens entenem 
molt bé.Tractem temes molt sem-
blants i podem conviure perquè 
ell és pintor i jo músic i per tant 
no ens barallem.

"No faig cançó de queixa, reestructuro la realitat" 

Joan Miquel Oliver presenta 'Atlantis' aquest divendres a la Casa de la Música Cedida 

Si ell fa art contemporani, tu 
fas música contemporània?
A vegades es confon el pop amb 
música senzilla. El pop és una mú-
sica subjectiva d'agradar al pú-
blic. Pot ser molt senzill o ser com-
plicat. Quan fas pop no et convé 
complicar-te molt, és cert. Però et 
pots complicar. Antònia Font era 
exemple de música pop però com-
plicada. Una cosa no treu l'altra. 
La música contemporània, entesa 
com voler marxar de les fórmules... 
no ho sé. Jo no em vull acollir a cap 
fórmula. La música és un fenomen 
sonor i jo treballo amb això. La 
càrrega que pugui tenir m'importa 
fi ns a un cert punt. No em caso en 
cap estil i quan agafo la guitarra 
torno a inventar la música. 

Al disc fins i tot toques la rum-
ba. Com hi arribes?
A mi m'agraden les fòrmules rítmi-
ques que donen joc. La bossa nova 
per exemple, és perfecte per po-
sar paraules. Molt d'Antònia Font 
era bossa. La rumba és una bossa 
nova una mica més ràpida. A mi 
m'agraden els ritmes sincopats, 
no els repetitius. Jo experimento 
i sempre procuro que soni senzill. 
Sóc complicat però busco que se 
m'entengui per arribar més.

Cultura núm. 1815 del 6 al 12  d'abril de 2018
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Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

81.750€

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

73.500€

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

T T

127.500€

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

T90.000€

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

T
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Desmantellen una xarxa de comerç amb obres d'art 
per finançar l'Estat Islàmic
La policia espanyola investigava de feia mesos l'activitat d'un galerista d'art 
d'Argentona

Successos: Redacció - ACN

 La policia espanyola va des-
mantellar la setmana passada  
una xarxa que presumptament 
comerciava amb obres d'art es-
poliades a Líbia que servien per 
finançar el terrorisme jihadista.  
L'operació al municipi es va con-
centrar en l'habitatge d'un expert 
en art que adquiria aquestes peces, 
conegudes al mercat com a "an-
tiguitats de sang" per vendre-les  
o col·leccionar-les. Els detinguts 
formaven part d'una xarxa amb 
base a Catalunya i ramificacions 
internacionals que es dedicava 
a l'adquisició i venda d'obres de 
valor històric-arqueològic proce-
dents de territoris que es trobaven 
sota el setge de grups afins a l'or-
ganització Daesh. 

El Ministeri de l'Interior ha in-
dicat que es tracta de la primera 

operació policial desenvolupa-
da al món contra el finançament 
del terrorisme a través de l'espoli 
d'obres d'art de territoris sota el 
setge de grups terroristes.

Registre a la vila
La policia va practicar cinc re-
gistres, tres a Barcelona i dos a 
Argentona, on es troba el taller 
de reparació de les peces, la nau 
on s'emmagatzemaven i la galeria 
d'art on moltes eren exposades per 
a la seva venda al públic. Es van 
intervenir nombroses obres d'art 
d'origen cirenaic (regió situada al 
nord de Líbia) i de la zona tripo-
litana (propera a la capital), set 
mosaics, sarcòfags i peces d'origen 
egipci, així com i divers material 
informàtic per a la seva posteri-
or anàlisi. 

Des de finals del 2014, el prin-
cipal detingut i expert en art antic 

havia teixit una xarxa de proveï-
dors per tot el món que li permetia 
l'accés a peces arqueològiques de 
diverses civilitzacions. A l'octubre 
del 2016 una sèrie d'irregularitats 
comeses en els expedients d'im-
portació d'obres adquirides amb 
anterioritat van cridar l'atenció 
als investigadors.

A partir d'aquest moment es de-
tecten una sèrie de circumstàncies 
coincidents associades a la compra 
i enviament de les peces. Algunes 
figuraven importades des d'Àsia o 
l'Orient Mitjà, però pertanyerien 
a la regió líbia de Cirenaica, que 
compta amb importants jaciments 
grecoromans, una zona que va es-
tar sota control del Daesh des del 
2011 fins al 2016. En unes altres 
les factures eren falses i figuraven 
haver estat adquirides en països, 
les lleis dels quals impedeixen la 
sortida de peces arqueològiques.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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Més informació

Tota la temporada 
de la Sala al web 
www.argentona.cat

www.totmataro.cat/argentona
núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018

 La música, el llenguatge i el llegat 
d'Ovidi Montllor va recobrar vida 
de nou, 20 anys després del traspàs 
del cantant, amb el grup Ovidi3. Es 
tractava del trio format pel poeta 
David Caño, el guitarrista Borja 
Penalba i el periodista i exdiputat 
David Fernàndez que  en una mena 
d'alienació poèticomusical van fer 
desenes de concerts per tots els 
Països Catalans. El seu especta-
cle de relectura i reivindicació de 
l'obra del cantautor d'Alcoi havia 
tingut data de caducitat però ara 
torna i farà parada el diumenge 15 

 El saló de plens de l’Ajuntament 
d’Argentona acollirà a partir d’ara 
les projeccions del Documental 
del Mes. La primera projecció a 
la Casa Gòtica va ser tot un èxit 
d’assistència. És per això que els 

Borja Penalba, David Caño, Mireia Vives i David Fernàn-
dez tocaran a La Sala el 15 d'abril

d'Abril a La Sala d'Argentona. Ara 
ja són quatre, amb el conseqüent 
canvi de nom al grup gràcies a la 
incorporació de Mireia Vives, una 
cantant valenciana amb una veu 
privilegiada.

Acte del CDR
El concert d'Argentona està or-
ganitzat pel Comitè en Defensa 
de la República de la vila i ja té 
les entrades a la venda a Ca l'Are-
nas d'Argentona i al Cafè de Mar 
de Mataró entre d'altres punts de 
venda. | C.C.

El CDR d'Argentona portarà 
Ovidi4 a la Sala

El Documental del Mes passa 
al Saló de Plens

 Aquest dissabte dia 7 d’abril 
la Sala d’Argentona podrà veure 
l’adaptació de Gabriel Chamé d’un 
clàssic de William Shakespeare: 
Othello. Torna la temporada de 
La Sala i ho fa amb un repartiment 
de primera, format per Marias 
Bassi, Elvira Gomez, Gabriel Beck 
i Martín López, l’espectacle qües-
tiona l’amor, la lleialtat, l’ambició, 
el racisme, la violència, l’enveja i 
altres emocions i temes universals 
dels humans. 

L’obra té una durada de 100 mi-
nuts i es podrà veure a les 20.30h 
a la Sala d’Argentona a un preu 
de 13 euros anticipada i 17 euros 
en taquilla.

Tràgic i còmic
El joc físic i el vers de Shakespeare 
s’enfronten i es complementen 
en un espectacle amb llenguat-
ge lúdic, hilarant i absurd. El text 
relaciona allò tràgic i allò còmic, 
com a claus del teatre clàssic i con-
temporani. | Redacció.

Amb actors especialistes 
en clown i comèdia

Llenguatge lúdic, 
hilarant i absurd a 
Othello

impulsors de la iniciativa han op-
tat per canviar l’emplaçament i 
passar al saló de plens. Dijous 12 
es podrà veure el documental Les 
Noies d'Alba Daurada sobre l’auge 
de les ideologies neonazis a Grècia.

La formació dels Ovidi4 Un Shakespeare diferent

La primera projecció va ser un gran èxit de públic

 Cedida  Cedida 

 Cedida 
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i crear un web per donar difusió, 
entre d’altres.

Uns paràmetres comuns
Des del Consorci de Promoció 
Turística s’ha detectat la necessi-
tat de recopilar la informació per a 
les productores audiovisuals i d’es-
tablir uns paràmetres comuns pel 
que fa a taxes i condicions d’ocupa-
ció de l’espai públic compartides 
per tota la comarca. Així doncs, 
volen donar totes les facilitats a les 
productores perquè puguin trobar 
al Maresme les localitzacions que 
necessitin per als seus rodatges, 
projectant així la comarca i dina-
mitzant sectors econòmics com 
ara l’hostaleria o la restauració.

Els beneficiaris
Amb aquesta iniciativa, els muni-
cipis de la comarca adherits s’es-
talviaran haver de gestionar in-
dividualment les peticions de les 
productores audiovisuals i tindrà 
un impacte positiu sobre l’econo-
mia del Maresme. | Laia Mulà

 El Maresme s’ha proposat posi-
cionar la seva destinació no només 
com un destí turístic, sinó també 
com una localització per a pro-
jectes audiovisuals i publicitaris. 
Havent detectat un interès creixent 
de productores audiovisuals per 
venir a rodar a la comarca, s’ha 
impulsat la creació de la Maresme 
Film Commission. Es tracta d’un 
instrument impulsat pel Consorci 
de Promoció Turística Costa del 
Maresme, que es posarà a dispo-
sició dels municipis de la comarca 
adherits a aquesta comissió. La 
iniciativa tindrà com a objectiu 
promoure i facilitar els rodatges 
al territori de la comarca.

Què farà la Maresme Film 
Comission?
Entre les seves principals tasques 
hi ha la de fer un seguiment als 
projectes audiovisuals; coordinació 
amb les administracions públi-
ques i particulars adherits a l’òr-
gan; confeccionar un arxiu d’es-
pais tant exteriors com interiors; 

La Maresme Film Commission vol consolidar la indústria 
cinematogràfica i audiovisual 

Objectiu: facilitar que hi hagi 
més rodatges a la comarca

 Entre la gran varietat d'activitats 
que Llavaneres posa en marxa per 
la Festa del Pèsol, cal destacar la 
'Llavamasterxef', un concurs de 
cuina amb el pèsol com a prota-
gonista. Enguany serà la tercera 
edició d'aquesta activitat fresca i 
divertida per a totes les edats que 
proposa demostrar les habilitats 
davant els fogons. Els equips par-
ticipants, formats per cinc perso-
nes, han de superar tres reptes de 
cuina mentre competeixen entre 
ells elaborant plats.

Les tres proves
El Llavamasterxef se celebrarà el 
dissabte 14 d'abril des de les 17h 
de la tarda fi ns a les 20.30h i pro-
posarà tres proves que s'han de 
superar a l'aire lliure. La primera 
es titula 'La caixa sorpresa' i con-
sisteix a elaborar un plat creatiu 
amb un límit de temps i uns ingre-
dients sorpresa. La segona prova 
és el 'Plat de Pèsol Garrofal', en la 
qual cada equip haurà de portar 
els ingredients i les eines neces-
sàries per cuinar un plat amb un 
límit de temps. Cal destacar que, 
en aquest cas, l'organització els 
proporcionarà pèsols. El darrer 
repte es titula 'Les bones postres' i 
busca que els equips creïn els pos-
tres més dolços. | Redacció

Tercera edició de la 
competició d'equips

'Llavamasterxef', 
el concurs de 
talents culinaris

Gravació d'una sèrie de Movistar a la Plaça de Santa Maria de Mataró

Concurs de cuinar pèsols  Cedidxa 

 Arxiu 

Maresme núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

EXCLUSIVA

GL-14933. Z. CIRERA: Atención a este primer piso independiente con terraza privada a nivel de 15 m². Cocina en fórmica, 
baño completo, tiene 3 habitaciones amplias, salón, trastero en la terraza de 6 m². Tiene los suelos de gres y la ventanas de 
aluminio. ¡Oportunidad!  116.000€

EXCLUSIVA

GL-14950. ZONA PRAT DE LA RIBA: 1er piso seminuevo, pocos vecinos. Ubicación perfecta por su proximidad al centro histó-
rico en calle tranquila. Sup. aprox. 65 m² útiles + 12 m² de patio muy soleado. Gran salón 2 ambientes diferenciados, balcón, 
cocina muy espaciosa y luminosa, 2 habitaciones amplias y baño con ducha. Acabados de calidad. 169.900€

EXCLUSIVA

GL-14946. Z. PLAZA FIVALLER: Atención! en exclusiva para nuestros clientes. Edifi cación de 2005, tiene pocos vecinos, en 
calle tranquila a 5 minutos del centro de la ciudad. Sup. aprox. de 75 m², patio a nivel de 125 m², parking y trastero inclui-
do. Salón en 2 ambientes diferenciados, 25 m², cocina tipo haya, 3 habitac. (1 despacho 5,5 m²), baño completo. Acabados 
de calidad. Piso muy luminoso y soleado. Pida información! 259.900€

EXCLUSIVA

GL-14854. ZONA FRANCESC MACIÀ: En exclusiva para nuestros clientes este piso de 75 m² listo para entrar a vivir, cocina 
y baño actualizados e impecables, 3 habitaciones muy espaciosas, baño con ducha, galería anexa a cocina muy amplia y 
salón espacioso. Totalmente exterior, muy luminoso. Oportunidad. 138.900€
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difusió del patrimoni vegetal.
El projecte Viles Florides (que 

es pot consultar a l'espai web 
www.vilesflorides.cat) es proposa 
posar èmfasi en la riquesa natu-
ral i paisatgística del país i és un 
projecte obert a tothom que lluita 
per la protecció dels espais verds, 
la conscienciació social cap a les 
polítiques sostenibles i desenvolu-
par economies locals a través d’una 
bona imatge dels parcs i jardins.

La Flor d’Honor
Un jurat especialitzat de la CHOC 
entrega anualment entre una i cinc 
Flors d’Honor, un distintiu per a les 
viles fl orides en el que es valoren 
elements com el patrimoni vegetal 
i paisatgístic de la vila. 

També tenen en compte, a l’hora 
de decidir les Flors d’Honor, la re-
lació entre espais verds i habitants 
del municipi, la diversitat fl oral, 
la singularitat dels espais, el seu 
manteniment, la sostenibilitat i 
la qualitat dels subministraments 
vegetals, entre molts altres aspec-
tes. | Laia Mulà

 Caldes d’Estrac s’incorpora al 
Projecte Viles Florides que pro-
mou la Confederació d’Horticul-
tura Ornamental de Catalunya 
(CHOC), una iniciativa que tre-
balla per la transformació d’espais 
de pobles i ciutats de Catalunya a 
través de la fl or i la planta orna-
mental. La recent incorporació 
de Caldes al moviment reforça 
el lideratge del Maresme com a 
comarca catalana amb més Viles 
Florides de Catalunya, amb un to-
tal ja de 17 Viles Florides. Aquest 
és un distintiu pels municipis que 
treballen per la transformació dels 
espais públics a través de l’enjar-
dinament i millora d’espais verds.

Des de Caldes d’Estrac han apos-
tat per sumar-se a la iniciativa per 
millorar els entorns d’esbarjo del 
municipi, oferir més espais verds i 
implicar-se en la transformació de 
l’espai públic. El projecte espera 
rebre la implicació ciutadana amb 
la participació de particulars, em-
preses i institucions que promo-
guin la sostenibilitat ambiental 
i paisatgística i la conservació i 

El Maresme és la comarca amb més municipis adherits a 
aquest moviment de transformació 

Caldes d’Estrac ja és nova 
'Vila Florida'

 L'Ajuntament de Cabrera de Mar 
ha decidit interposar una reclama-
ció patrimonial i obrir una nova via 
judicial contra el Port de Mataró 
per la pèrdua de sorra de les seves 
platges. Amb la demanda esperen 
esclarir responsabilitats i aconse-
guir que es prenguin les mesures 
necessàries per protegir les platges 
del municipi. 

Al llarg dels darrers anys els 
temporals que afecten periòdi-
cament al litoral provoquen danys 
importants a la conservació de les 
platges. La problemàtica, segons 
informen, té el seu origen en la 
construcció de l'actual port de 
Mataró i en l'efecte que té sobre 
la protecció de la costa.

Insistir jurídicament
Amb aquesta mesura, des de 
Cabrera volen continuar treballant 
en la vessant judicial del proble-
ma ara que ja han perdut la causa 
per la demanda de responsabilitat 
mediambiental. | Redacció

Nova via judicial de 
l'Ajuntament de Cabrera

Tornen a denunciar el 
Port de Mataró per la 
sorra de les platges

Caldetes ja és una més de les Viles Florides del Maresme

La platja de Cabrera  Cedidxa 

 Arxiu 

L'última sentència

La última sentència va 
donar la raó al Port per no 
ser "l''únic causant" de la 
regressió

Maresme núm. 1815 del 6 al 12 d'abril de 2018
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

OFICINA CERDANYOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

8438

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

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

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

300.000€

PERAMÀS (Ref. 252889). Peramàs. 1er pis 
de 70m2 sense ascensor ext. pis actualitzat 

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

aluminis i al costat de tots els serveis.

90.000€

CIRERA (Ref. 235194) Planta baixa indepen-
dent amb pati i terrassa. 100m2, menjador 

de 22m2, 3 habitacions, cuina ind, bany com-
plet amb plat de dutxa i petit traster. Situat en 

avinguda principal.

149.000€

 OBRA SEMINOVA. PER ENTRAR A VIURE. 
(Ref. 253678). 3 dormitoris dobles i 2 banys 

complets. Dormitori de matrimoni suite. 
Exterior amb molta llum, traster privat, 

terrassa privada de 60 m2.
185.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLA D’EN BOET (Ref. 250520). . Pis de 
88m2 amb pàrquing inclòs. Consta de 3 

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

139.000€

VIA EUROPA (Ref.252456) Àtic cantoner se-
minou de 90m2, totalment reformat, consta 
de 3 hab. balcó a carrer, cuina independent, 

saló menjador i dos banys complets. Possibi-
litat de Pàrquing en la mateixa fi nca

269.990€.

ELS MOLINS (Ref. 246312) Àtic dúplex de 
123 m2, saló-menjador amb cuina oberta, 
3 dormitoris i 2 banys complets, golfes 

amb despatx i terrassa amb bones vistes.

207.000€

SEGON PIS TOTALMENT REFORMAT.
(Ref. 250089). Pis amb molta llum, 2 dorm. 

dobles i ext. ampli saló-menjador amb 
sortida a balcó i cuina independent.

A/A per conductes.

109.000€

T

T

T

T

T T

T

T
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És expert i consultor en innovació a Dícere i Innoquotient, dues empreses de Vilassar

Fran Chuán,
curiositat, creativitat i error

Laia Mulà

 "Innovar és descobrir el desconegut i, això, neces-
sita temps", afi rma Fran Chuán, expert i consultor 
en innovació. Després d'exercir com a Enginyer 
Informàtic, va sentir la necessitat de buscar un nou 
camí. Conèixer a Jay Rao, un professor d'Innovació 
del Babson College (Boston), va acabar de desper-
tar-li l'interès per la innovació, una paraula que està 
de moda però que afi rma que es desconeix el seu 
signifi cat real. Chuán ja fa 13 anys que va obrir el seu 
negoci i, a més, és professor d'innovació a Babson i 
col·laborador de l'IESE, també del Babson College.

Com a expert, té clar que la innovació és una acti-
tud i que “tothom pot ser innovador”. Destaca que, si 
no ho som més, és perquè “estem plens de prejudicis 
i de complexos” i perquè no a tothom se li permet 
equivocar-se. Segons Chuán, cal ser “curiosos, crea-
tius i que se'ns permeti l'error”. Partint de la base que 
“tot ésser humà és creatiu i curiós” i desinhibint els 
prejudicis, es poden crear empreses absolutament 
innovadores, relata. Per a ell, la clau és no posar-se 
límits i preguntar-se sempre: 'I per què no?'

És cofundador de dues empreses instal·lades a 
Vilassar: Dícere, una consultora especialitzada en la 
creació d'una cultura de la innovació, i Innoquotient, 
empresa dedicada a impulsar la innovació en les or-
ganitzacions a través del diagnòstic dels acceleradors 
i frens de la seva cultura. A partir de la seva experièn-
cia, ha detectat que les iniciatives innovadores tenen 

una característica en comú: “van ser fundades per 
dues persones”. “Com que el que cadascú ignora és 
diferent, si compartim la creativitat, neix la guspira 
que permet innovar”, afi rma. Vist això, “la innova-
ció es troba en la intersecció del que cadascú creu 
saber” i el que ignora, conclou l’expert.

La cultura de la innovació

Per a Chuán hi ha dues maneres d'innovar: la 
tradicional i la que anomena cultura de la inno-
vació. En el primer cas, les empreses acudeixen 
a una consultora perquè els assessori. Així, però, 
mai acaben essent capaces d'innovar per elles 
mateixes. És per això que Chuán creu que cal 
treballar amb la cultura de la innovació, la qual 
busca estimular l'aptitud humana de la creativitat 
i la curiositat perquè esdevinguin un hàbit.

APUNTS

Defineix-te: Curiós, inquiet i infantil

Un llibre: Las lagartijas no se hacen preguntas

Una pel·lícula: Qualsevol d'Indiana Jones

Un somni: Poder volar

Un referent: Julio Verne

Un repte: Ser encara més feliç

Un viatge: Navegar per la badia d'Aukland, 
a Nova Zelanda

Cedida

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

OCASIÓN. PRIMER PISO CON PATIO 
DE 15M2:  Cocina y baño con ducha 
reformados, galería anexa, trastero en 
patio, balcón exterior.

PISO REFORMADO EN COMUNIDAD 
REDUCIDA:Balcón exterior con vistas  a 
montaña, 3 hab. antes 4, baño con bañera, 
suelos parquet, ext. aluminio, cocina office. 

BAJO SEMI NUEVO CON PATIO 25M2 Y 
BALCÓN 15M2: A 2 minutos de la estación 
y el paseo marítimo , 2 habitaciones, baño 
completo con bañera, solo 6 vecinos.

PISO EN EXCLUSIVA  DE GRANDES DIMEN- 
SIONES: 4 hab. (3 dobles), baño completo y 
aseo con ducha, cocina office, galería, traste-
ro en terrado comunit., muy conservado.

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

GRAN PISO DE 110M2 CON PARKING 
INCLUIDO: 4 habit. 2 dobles, 2 baños com-
pletos, cocina oficce y galería, salón 28m2 
con balcón exterior, calefacción, ascensor.

Ref. 4472 
CERDANYOLA:

87.000€

Ref. 4499 
CERDANYOLA ALTA:

149.000€

Ref. 1427 
ZONA CENTRO:

229.000€

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

159.000€

Ref. 3206 
Z. ROCAFONDA:

127.000€

Ref. 6216 
Z. VISTA ALEGRE:

249.000€

T

3 hab., baño completo y aseo, salón comedor 
de 27m2 con cocina semiameriacana, A.A., 
bien ubicado en zona con todos los servicios.

PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR: cerca de todos los servicios 
y comercios, 3 hab. 2 dobles, 1 baño, salon 
24m2 con balcón exterior.

Ref. 2496 
Z.PL. GRANOLLERS:

172.000€

T

TT

Ref. 2477
Z. EIXAMPLE:

206.000€

T EXCELENTE PISO 
REFORMADO EN 
COMUNIDAD REDUCIDA 
CON ASCENSOR

GRAN PISO DE 110M2 CON PARKING GRAN PISO DE 110M2 CON PARKING Ref. 6216 T

OCASIÓN. PRIMER PISO CON PATIO OCASIÓN. PRIMER PISO CON PATIO 

PISO REFORMADO EN COMUNIDAD PISO REFORMADO EN COMUNIDAD Ref. 4499 PISO TOTALMENTE REFORMADO CON PISO TOTALMENTE REFORMADO CON Ref. 2496 T

BAJO SEMI NUEVO CON PATIO 25M2 Y Ref. 1427 TTTTT

PISO EN EXCLUSIVA  DE GRANDES DIMEN- 

TT

T

T

5365

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

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

448.353 €MATARÓ - Urb. La Fornenca

Parcel·la de 700m², llar de 212m². 5 habit., 2 banys, 2 servei, cuina offi-
ce, saló-menjador, aa/cc, porxo... Boniques vistes al mar!!! T202318

TORRE  AMB JARDÍ I PISCINA SENSACIONALS!

198.760 €MATARÓ - Eixample

Pis 85m², 3 hab. (1 doble), menjador, balcó. Cuina off. 2 banys.
Zona com., piscina. Garatge, traster. opc. Ascensor!! T151351

PIS MODERN EN EXCLUSIVA SEMI NOU AL CENTRE!

287.000 €MATARÓ - Via Europa

3 habit., 2 banys, gran saló, cuina office, terrassa amb barbacoa. 
Terres parquet. Ascensor. Zona tranquil·la i familiar!!!  T151238

MERAVELLÓS ÀTIC DE DISSENY DE 117M2!

80m², 3 habit (1 suitte), 2 banys compl, ampli saló menj., cuina 
integrada, galeria, aa/cc, tanca. alumini, ascensor!!!  T150890

ÀTIC DÚPLEX AMB TERRASSA DE 25M2!

228.900 €MATARÓ - Havana

258.000 €MATARÓ - Vallveric

95m², 3 hab., 2 banys, cuina, saló menj., tssa 30m², terres marbre, AA 
/CC, ascensor, terrat comunit,, traster, aparc cotxe i moto!!  T151157

PIS SEMI NOU EN ZONA RESIDENCIAL!
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Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

625 €MATARÓ - Cerdanyola

Genial pis amb línies rectes. 85m², 3 habitacions, 1 bany, cuina office, 
saló amb balcó. Terres gres, calefacció. Boniques vistes!!  T109056

PIS SENZILL  AMB ZONES VERDES AL VOLTANT!

650 €MATARÓ - Palau-Escorxador

60m²,  2 habitac., 1 bany complet, cuina office,  safreig, saló amb balcó. 
Terres de gres. Tancaments d’alumini. Pis lluminós! T 110581

SEGON PIS SENSE ASCENSOR A LA ZONA DEL PALAU

MATARÓ - Centre 1.200 €

Gran local 160m2, carrer principal de Mataró. 1 lavabo i 2 altells per a 
oficines. Ideal qualsevol negoci. Amb una façana de 3mts. !  T 303022

GRAN LOCAL ALT I DIÀFAN AL CENTRE!

700 €MATARÓ - Centre

70m², 2 habit., 1 bany,  cuina office amb electrod., saló amb balcó. Te-
rres gres. Tanc. alumini. Molta llum natural. Molt bon estat!!!  T 101575

PIS AL CENTRE PRÒXIM A PLATJA I A L’ESTACIÓ!

800 €MATARÓ - Centre

85m², 3 habit., 2 banys, cuina off., saló-menj., balcó. Calefacció, terres 
gres, portes fusta. Tanc. alumini. Pàrquing opcional!!!  T 109918

BONIC PIS CÈNTRIC MOLT ASSOLELLAT!
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OBERT CADA DIA FINS A LES 04:00H

(DARRERE DELS CINEMES)

        
        

    

C/ Estrasburg 5, Local 109B
A

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA
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