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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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SERVEI A MILLORAR  
El govern presenta les seves propostes de millora
de Mataró Bus per als propers 10 anys
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I RELLOTGES

Fiabilitat amb  

total garantia

Abans de vendre el seu or, visiti’ns,  

SUPEREM QUALSEVOL OFERTA!

MATARÓ - C. Barcelona, 3 - Tel. 93 796 40 11  
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ 

UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:
CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

venda, fem GRATUÏTAMENT tots 
els TRÀMITS NOTARIALS per 
registrar-ho tot a nom seu.

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • Tl. 93 757 12 82 
info@sucasa.es

4129

127.500€

OCASIÓN CALIDAD-PRECIO
Ref. 12830 ROCAFONDA: Pocos vecinos. 
1er piso 90 m2 perfecto estado, soleado. 4 
dorm. 2 dobles. Salón com. 22 m2, balcón. Co-
cina. Baño completo. Galería posterior. Calefac-
ción. Suelos de gres.

149.000€

PARKING OPCIONAL
Ref. 12886 CIRERA: Reciente construcción 
con ascensor, piso, muy exterior y bien ubi-
cado. 2 dorm. Salón comedor cuadrado-
Cocina equipada. Baño compl. Calefacción. 
Trastero. Zona comunitaria. Park. opcional.

187.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12895 Z./PL. FIVALLER: Vivienda reciente 
construcción, Zona tranquila 2 habit Salón com. 
Cocina equipada. Galería. Baño con bañera. 
Suelos de parquet. Aire Acondic. por conduc-
tos. Armarios empotr. Pl. parking en edificio.

169.000€

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

158.000€

IMAGEN IMPECABLE
Ref. 12887 CERDANYOLA NORD: Buen 
piso por estado, pocos vecinos. 70m2. 2 dorm. 
dobles. Salón com. 20m2. Balcón exterior. Co-
cina semi-abierta equipada. Baño con du-
cha. Calefacción. Carp. roble. Ext. aluminio.

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 

209.000€

TERRAZA Y PARKING
Ref. 12692 CENTRO-PL.FIVALLER: Último 
piso, terraza 30m2 muy soleada con vistas. 2 
dormit. Amplio salón comedor. Cocina equipa-
da e independiente. Baño con ducha. Suelos de 
parquet. A.A. Parking incluido en el precio.

206.000€

PERFECTA UBICACIÓN
Ref. 12768 PERAMÀS:Jto ronda principal. 
Buen piso de 87 m2. Muy bien distribuido, 
3 dorm 2 dobles. Salón comedor con bal-
cón. Cocina equipada, baño más aseo. Aire 
Acondic. frío y calor. Puertas cedro. IMPE-
CABLE, JUNTO SERVICIOS.

248.000€

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 CJTO. FORN DEL VIDRE: Gran 
piso 95m2 . 4 habit. dobl. 2 baños compl. 
Amplio salón  com., balcón exterior tipo te-
rracita. Cocina , galería. Vivienda muy lumi-
nosa y soleada.  Pl. párking y trastero.

137.950€

OCASIÓN POR TRASLADO
Ref. 12884 JTO. CTRA. MATA: De las mejo-
res ocasiones! 95m2, alto con ascensor. 4 dor-
mit. Salón com. Balcón. Gran cocina equipada. 
Baño + aseo. Suelos de gres. Ext. aluminio blan-
co. Armarios empotrados. Calefacción. 
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La Presó

L’ENQUESTA

T'agradaria que Sant 
Jordi fos sempre un dia 
festiu?

80% Sí
20 % No

DOMÈNEC

LA PREGUNTA

T'agraden els canvis 
proposats pel Mataró Bus?

TOMICUS

APLAUDIT:  El MACBA dedica a 

l'artista mataroní una mostra que 

repassa bona part de la seva trajec-

tòria. És quelcom que el posiciona 

com una referència.

CASTIGAT: Els efectes de la pla-
ga sobre els nostres boscos són 
evidents. Ara s'activa un pla de 
xoc. Però es va tard. Mala peça al 
teler, tenim.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Jaume Simon

 Dissabte es va obrir l'edifi ci de La Presó, d'Elies Rogent, amb la 
fi nalitat que esdevingui, La casa dels Artistes. Personalment ho es-
pero. Després de 45 anys en el meu cas. Ja tocava. 

Hi ha menys persones que els dits d'una mà en vida que puguin ex-
plicar això: sota les sigles del PSUC, partit dedicat plenament a des-
fer les injustícies socials del moment, alguns dels seus components 
sabien que també amb la Cultura es podia fer revolució. L'edifi ci de 
la presó ubicat al centre de la ciutat era, i és, un espai perfecte, un 
espai amb història i memòria, construït per a tancar, controlar qui la 
llei decidia, normalment un centre de pas, o per tornar a casa, anar 
a la Model o al Camp de la Bota. Els temps canvien, directament no 
tenim el Camp de la Bota i tampoc la Model. Sí, i un edifi ci construït 
amb intel·ligència capaç d'ubicar també la Cultura.

Els anys 73 i 74, a la Llibreria del Submarí Groc del Torrent, en la seva 
sala del fons es feien molt bones exposicions d'art, sempre portades 
i comentades pels millors de l'època. Recordo uns col·loquis que 
mai més he tornat a sentir i veure. Doncs de cadascuna d'aquestes 
exposicions es recollia una obra pel que havia de ser el Museu d'Art 
Contemporani de Mataró. Aquestes obres varen desaparèixer, ja que 
qui en tenia la cura les va necessitar per menjar.

Per què un cop aquesta gent del PSUC arriba a l'Ajuntament no es fa 
res? Vull imaginar perquè les necessitats de la Ciutat eren tan grans 
que l'edifi ci queda en segon terme. Amb poc criteri perquè l'edifi ci 
no caigui a terra, deixen els seus espais a entitats diverses perquè el 
vetllin. També s'hi posa la regidoria de Cultura, obrint una porta falsa 
a la Riera, i també serveix de suport a la guàrdia urbana.

Anys després amb un Mataró més equilibrat es podia tornar a recu-
perar el M.A.C.M.A., però no es va fer. Ara ja toca, I per què? Doncs 
perquè el poc que tenim és arquitectònicament defi cient. Defi cient 
en l'aspecte de què els arquitectes de torn, que han construït per a 
exposar, no anaven més lluny que a penjar un quadre de botiga de 
mobles; Cal Arenas, Can Palauet,... Esperem que aquests arquitec-
tes no posin els peus o dibuixos a dins la Presó, allà sols cal neteja i 
neteja i evidentment tapar les pintures dels Armats.

No sóc pas il·lús, això té un preu. Doncs, per començar a replantejar, 
i si deixem de pagar coses que no porten a res? Desitjo, com un dels 
vells lluitadors per aquest Espai, que ara sí el fem un centre actiu en 
tots els àmbits de la Cultura. Gràcies per arribar fi ns aquí.

Davant de tot
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S.O.S. DEL CIRC
Els grups i companyies de Cronopis reclamen un 
espai quan hagin de marxar de l’actual
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 Foto antiga Les portades

Celebrant el casament

Aquesta foto és el record del 
casament, que van celebrar a la 
casa familiar del carrer Milans. 
L'Agustí era llavors molt conegut, 
era "l'Agustí del carro" perquè tre-
ballava de transportista, sobretot 
de maquinària amb el seu carro. El 
cavall que tirava del carro, recorda 
l'Emma, vivia dins de la mateixa 
casa que la família.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 L'Emma Badia és la noia peti-
ta que apareix en primer terme 
en aquesta fotografi a. Ara té 75 
anys però recorda aquell dia de 
fi nals de la dècada dels 40, quan 
se celebrava el casament de la 
seva germana gran, la Ramona. 
Els dos homes de la fotografi a són 
el sogre de la Ramona i l'Agustí, 
el pare de les dues noies.
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Apunts
psicològics

No ho necessito...

Es viu en una societat amb moltes 
comoditats. Certament, no tothom 
té les mateixes. Hi ha un sector 
malauradament que no té ni els 
mínims, no de comoditats sinó 
de necessitats bàsiques. Què és el 
verí? Qualsevulla cosa més enllà 
d'allò que necessitem és verí. Pot 
ser el poder, la peresa, el menjar, 
l'ego, l'ambició, la por, la ira, el 
que sigui... 

NO HO NECESSITO. -Què és la 
por? La no acceptació de la incer-
tesa. Si l'acceptem, es converteix 
en aventura 

-Què és l'enveja? La no accepta-
ció de la benaurança en l'altre. Si 
ho accepten, es torna en inspiració. 

-Què és la ira? La no acceptació 
d'allò que està més enllà del nostre 
control. Si ho acceptem, es torna 
en tolerància. 

- Què és l'odi? La no accepta-
ció de les persones com són. Si les 
acceptem incondicionalment, es 
converteix en respecte i dignitat 
de l'altra. Davant de totes aquestes 
emocions vitals i necessàries, cal ser 
honest amb un mateix, cosa que no 
és fàcil, per veure la realitat pròpia 
i la dels altres. Cal tenir coratge per 
canviar el que es pot i s'ha de can-
viar Cal tenir serenor per acceptar 
el que no es pot ni s'ha de canviar. 
Aleshores cal SAVIESA per a saber 
distingir l'un de l'altre: Si puc o no 
vull. Si no puc i vull. Ni puc ni vull. 
Sí que puc i vull. La vida és tot un 
seguit de contradiccions, contrari-
etats, bons moments, sensacions 
agradables... tot depèn de l'actitud 
que cada Ésser Humà prengui. I això 
cada u s'ho ha de fer; ningú ho pot 
fer per l'altre. Bona tasca educativa 
que dura sempre.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig del 2018
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Més freqüències i una T-10 rebaixada 
El govern presenta la seva proposta de condicions per la nova licitació del contracte, 
que es mantindria externalitzada durant els pròxims 10 anys

Transport: Cugat Comas

  Recuperar les freqüències i hora-
ris ampliats, recuperar el traçat his-
tòric de la línia 4, introduir una T-10 
pròpia que valgui un 20 per cent 
menys que l'actual integrada, fer 

arribar el servei al Tecnocampus-
Rengle i convertir la línia 5 en un 
bus exprés i troncal. Aquestes són, 
a grans trets, les propostes que el 
govern posa sobre la taula per a la 
redacció del contracte de concessió 
de Mataró Bus entre els anys 2019 

i 2028. No vol prorrogar les actuals 
condicions i és per això que aspira 
a poder treure a concurs l'explo-
tació del servei de transport pú-
blic local –un dels contractes més 
importants de l'Ajuntament– just 
després de l'estiu. El govern no vol 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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1. Freqüències i línies del 2009.
La proposta vol recuperar els horaris perduts i millorar les fre-
qüències de pas en totes les línies. Alguns trajectes variaran 
lleugerament, s'augmentarà la flota de 23 a 30 autobusos per 
augmentar els trajectes de servei.

2. Línia 5 exprés i troncal.
Es modificarà l'actual traçat de la línia 5, que ja no anirà per 
la Plaça de les Tereses, i es vol descongestionar. Serà una línia 
llançadora entre l'Estació i l'Hospital, troncal, creuant en vertical 
la ciutat, per les rondes i la Via Europa.

3. T-10 pròpia i rebaixada.
Mataró Bus tindrà una T-10 pròpia, diferent de la integrada en 
el sistema de l'ATM. Serà només per als transports en bus per 
l'interior de la ciutat i costarà 8,25 euros. Una rebaixa del 20 
per cent.

4. Més servei a Cirera i al Rengle-Tecnocampus
La línia 4 recuperarà el seu traçat històric, un dels que va ser 
retallat. A més, amb el canvi de la línia 5, serà la que connectarà 
el Centre amb l'Hospital i també arribarà a la zona del CAP de 
la Ronda Prim. La línia 3, al seu torn, incorporarà noves parades 
per connectar més la zona del Rengle i el Tecnocampus.

5. Escales mecàniques per acostar-se a les parades
En el 95 per cent del territori de Mataró, diuen els estudis, els 
ciutadans tenen una parada a menys de 300 metres de distàn-
cia. En les zones amb més pendent de la ciutat, però, s'intro-
duiran escales mecàniques per salvar l'orografia més esquiva. 
S'estudiarà a zones de La Llàntia, Molins, Cirera i Vista Alegre.

Els 5 principals canvis
que l'actual bloqueig polític freni 
aquesta aposta i és per això que ha 
volgut presentar –als grups i a la 
premsa– la seva pròpia proposta. 
Un document de treball sobre el 
qual s'hauran d'elaborar les condi-
cions exactes. I sense esperar al Pla 
de Mobilitat que, fi ns i tot, podria 
no aprovar-se en aquest mandat.

L'Alcalde i el regidor encarregat, 
David Bote i Juan Carlos Jerez. Tots 
dos han presentat la proposta que 
defi neix com volen que sigui el ser-
vei de Mataró Bus. Les bases per a 
un servei durant una dècada. Ho 
han fet amb ànim de desencallar el 
tema: després de mesos de debats 
sobre el model, opten per una fi gu-
ra anomenada Societat Mercantil 
d'Objecte Únic per la qual cosa 
l'empresa concessionària hauria 
de crear una societat sobre la qual 
l'Ajuntament tindria un 5 per cent 
de participació, representació a 
l'òrgan de gestió juntament amb 
empresa i treballadors i hi aporta-
ria la fl ota i les cotxeres. El servei, 
doncs, proposen que continuï sent 
externalitzat però des del govern 
estan interessats a subratllar que 
aquesta nova fi gura permet un 
major control sobre un àmbit en 
el qual els darrers anys s'han suc-
ceït queixes i confl ictes laborals.

Contracte important
Amb els números a la mà el con-
tracte que s'esbossa ascendeix a 3,8 
milions per cadascun dels 10 anys 
del contracte. Un augment del 14 

per cent. Amb el canvi de tipus de 
societat, a més, el risc econòmic 
l'assumeix l'empresa. Ho venen 
com l'opció més competitiva que 
ha de permetre al servei respondre 
a la bateria de propostes que te-
nen per objectiu millorar el servei 

i continuar augmentant el nombre 
de passatgers que es mouen en 
bus interurbà. Jerez explica que 
"cada cop hi ha més passatgers, els 
estudis ens diuen que el sistema 
actual de línies funciona i el que 
volem és millorar-lo". 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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Una peça separada del Pla de Mobilitat 
El govern vol licitar el concurs del Mataró Bus i veu complicat arribar a aprovar el do-
cument marc en el que queda de legislatura

Política: Cugat Comas

  IEl govern vol sortir de la situa-
ció de bloqueig durant la qual han 
caigut diferents propostes, entre la 
clamorosa minoria del PSC al Saló 

de Sessions i les irradiacions de la 
situació política nacional sobre el 
dia a dia mataroní. És en aquest 
sentit que ha mogut fi txa posant 
sobre la taula les condicions per a 
10 anys de Mataró Bus, que no és 

pas poc. Sobre la proposta caldrà 
teixir ara els suports necessaris 
perquè després de l'estiu es pugui 
tramitar el concurs corresponent. 
Bote i Jerez han fet, doncs, el que 
en una instrucció judicial se'n diria 

David Bote i Juan Carlos Jerez, explicant la proposta governamental en roda de premsa Daniel Ferrer 

Ciutat
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una 'peça separada' perquè ve-
uen que és difícil d'aprovar el pro-
mès Pla de Mobilitat de Mataró. 
Mantenen que els agradaria dur-lo 
a votació però no tanquen la porta 
a què es pugui acabar el mandat 
sense plasmació de la principal 
conseqüència pràctica del Pacte 
signat amb amplis suports el 2016. 
Endavant el contracte de Mataró 
Bus, doncs. La pantalla del Pla, si 
s'hi arriba, hi anirà després.

La Mobilitat és un dels aspectes 
que ha acumulat més hores de re-
unions. Juan Carlos Jerez és molt 
explícit: "No tenim el Pla aprovat, 
però sí que molt treballat, hem par-
lat molt amb els grups municipals, 
tenim el seu retorn, disposem de 
les dades i els estudis i tenim les 
diagnosis clares". Davant d'aques-
ta situació, el titular de la carpeta 
de mobilitat defensa "que fem des 
del govern el que ens toca, que 
és tenir clar quin projecte posem 
sobre la taula". És una manera de 
passar la pressió a l'oposició, ja 
que Jerez explica que "no podem 
esperar més, el contracte s'ha de 
tirar endavant".

"El concurs no pot esperar"
La manera de presentar el contrac-
te de Mataró Bus és fi del al modus 

Una de les víctimes del bloqueig polític de Mataró, el Codi 
de Conducta i Bon Govern, s'aprovarà finalment mitjançant 
decret d'alcaldia. El text, treballat en comissió presidida per 
Esteve Martínez d'ICV-EUiA no va arribar al Ple després que 
CiU, ERC, Volem i CUP plantessin l'acte de signatura previ com 
a protesta per la "repressió i el 155". Els partits es negaven així 
a una foto al costat de representants del PSC, Ciutadans i PP 
de Mataró. Des del govern, però, s'ha maniobrat demanant un 
informe al Secretari, que ha resultat favorable, de manera que 
el codi serà aprovat per decret i ofert a posteriori a la resta de 
grups perquè se'l facin seu.

Aprovaran per decret el Codi 
de Conducta i Bon Govern

Daniel Ferrer 

operandi d'aquest govern: plan-
tejar públicament una proposta 
i després buscar-hi suports. Està 
per veure si amb el cas del Pla de 
Mobilitat aquest acabarà arribant 
o no a formar part de l'ordre del 
dia d'un dels plens que queden 
de legislatura: "Els temps són els 
temps i ho intentarem aprovar, 
però el que no pot esperar és el 

concurs de Mataró Bus", explica 
el regidor. L'Alcalde afegeix que 
"els debats entre grups són cada 
cop més complexos i preferim ser 
prudents, però tenim el compro-
mís de fer-ho i intentarem reobrir 
el debat del Pla de Mobilitat amb 
la resta de grups en aquest darrer 
tram de mandat". Comença l'epi-
sodi Mataró Bus.

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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Una bona ocasió per millorar 
sobre rodes

cada any per aquestes dates, la fira Motor Total –que 
arriba a sumar una dècada de presència al Parc Nou– 
serveix com a recordatori de les novetats i sobre-
tot de les possibilitats que ofereix el segment més 
a l'abast. Aquell al que la gran majoria pot aspirar. 
I de tots els professionals del sector que treballen 
millorant dia a dia, retallant els temps d'acció sobre 
els nostres cotxes i, alhora, ens permeten que el dia 
a dia vagi bé i sobre rodes.  

El sector automobilístic és un dels que sempre 
s'ha d'estar reinventant i oferint productes, 
solucions, novetats o sistemes de finançament 

per arribar al consumidor final. L'elecció d'un vehicle 
és una decisió trascendent en la qual la confiança 
en la marca o el servei post-venda resulta clau. Com 
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L’Ajuntament de Mataró bonifica en un 95 
% l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO) i la corresponent taxa de llicència 

d’obres en aquells casos en què l’actuació es destini 
a implantar sistemes de recàrrega de vehicles elèc-
trics en garatges col·lectius. Aquestes construcci-
ons, instal·lacions i obres són considerades d’interès 

Ajudes per instal·lar sistemes 
de recàrrega elèctrica en  
garatges col·lectius

municipal, motiu pel qual l’Ajuntament va decidir in-
troduir aquesta bonificació en les ordenances fiscals 
per a 2018. La mesura està en consonància amb el 
paquet de mesures que vol impulsar la Unió Europea 
perquè els edificis es dotin de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics i que s’inclouran en la modificació 
de la Directiva europea sobre eficiència energètica. 

Especial motor
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E l concessionari de Mercedes, MB Motors, 
va presentar en societat el nou CLS Coupé, 
acompanyat dels Dream Cars (S Berlina, 

S Coupé, S Cabrio, Classe E Berlina, Estate, All 
Terrain, Coupé, Cabrio. Va ser una vetllada fan-
tàstica amb uns fantàstics vehicles. Per arrodonir 
la festa amb la presència d'un vaixell de la marca 

Presenten el nou Mercedes 
CLS Coupé a MB Motors

Pardo que els assistents van poder conèixer de 
primera mà.

Com acostuma a passar en aquests esdeveniments 
i amb cotxes que generen tanta expectació, l'assis-
tència va ser important amb unes 150 persones que 
no se'n van voler perdre detall. 

Especial motor
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Primers 54km 100% elèctric

CO2: 41-154 g/km · Consum 1,7 - 6,3 l/100 km.
Oferta financera “Clever Option” del Mitsubishi Outlander 200 MPI CVT Motion 2 WD 5 places, vàlida a Península i Balears, sobre un preu de 23.400 € 
(inclou promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM i transport). Entrada: 7.587,33 €. TIN: 7,95%. TAE: 9,65%. 1 quota de 182,46 €, 34 quotes 
de 185,00 € i 1 quota de 12.747,51 € (Valor Futur Garantit). Comissió d'Obertura 3%. 474,38 € al comptat. Import Total del Crèdit 15.812,67 €. Import 
Total Degut, 19.694,35 €. Sent el dia de contractació el 09/01/2018 i primer pagament el 05/02/2018. Oferta vàlida fins al 30/04/2018. Finançament 
ofert i subjecta a estudi i aprovació per part de Santander Consumer, E.F.C., S.A.

Des de 185 €/mes
36 quotes. Entrada: 7.587,33 €. Última quota: 12.747,51 €. TAE: 9,65%

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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DIVERTEIX-TE A LA
 FIRA EN FAMÍLIA

Tot un seguit d’activitats per a tota la fa-
mília a les que no hi podeu faltar!! Amb 
màgia, malabars, globus amb formes, 

maquillatge, xanquers...

Del 26 al 29 d’abril l’Espai Firal del Nou Parc 
Central acollirà la desena edició de la fira 
MotorTotal. Una exposició amb el principal 

objectiu de potenciar el sector i on queden represen-
tades més de 20 marques i 150 vehicles. MotorTotal 
va néixer en el període més àlgid de la crisi amb 
l’ànim d’incentivar la compra en un moment on la 

10a Edició de Motor Total, la 
fira del vehicle nou, km 0 i 
semi nou

venda de vehicle nou va patir una baixada en picat. 
Com a conseqüència d’aquest fet va augmentar la 
venda de vehicles d’ocasió.

Quasi 10 anys després, l’economia afortunada-
ment es va recuperant i aquest fet ha permès una 
lenta però continua remuntada en la venda de ve-
hicle nou. Aquest fet ha fet que MotorTotal s’adapti 
als nous moments i canviï la seva denominació pas-
sant a ser la Fira del vehicle nou, km0 i seminou de 
Mataró i Maresme.

MotorTotal 2018 obrirà les seves portes el dijous 
26 a les 16.00 h. fins les 20:30 h.

El divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 la fira 
romandrà oberta al públic en horari ininterromput 
de 10:30 a 20:30h. 

Especial motor
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REVISIÓ
AUTO ENERGIA

MANTENIMENT

OLI CEPSA

STAR 10w40

OLI CEPSA

STAR 10w40

canvi d'oli i filtre
+

test punts seguretat

tot inclòs
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tot inclòs
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Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

Renovar el cotxe per raons 
mediambientals

Els concessionaris catalans han registrat 
un increment de la demanda per part 
dels potencials compradors per renovar 

els vehicles més antics des de l'entrada en vigor 
el darrer 1 de desembre de les restriccions de 
circulació a l'àrea metropolitana de Barcelona 
en cas d'episodi de contaminació. El membre del 
comitè executiu de Faconauto, Jaume Roura, 
assegura que "es nota una major afluència de 
visites de consumidors que no es plantejaven 
canviar el vehicle, però que ara sí que ho estudien 
arran de les noves normatives mediambientals".

Les restriccions per als vehicles considerats més 
contaminants per la normativa metropolitana 
-els que utilitzen motors de benzina anteriors 

a l’any 2000 (previs a l'Euro 3) i de dièsel anteriors 
al 2006 (previs a l'Euro 4)- passaran de ser única-
ment en episodis mediambientals a ser permanents 
a partir de l'1 de gener de 2020. En aquest sentit, 
Roura ha assenyalat que ara queden per davant 
dos anys "de transició" per tal que els propietaris 
dels vehicles considerats més contaminants puguin 
renovar el parc automobilístic, que és un dels més 
envellits d'Europa, tant pel que fa a Catalunya com 
al conjunt de l'Estat.

El sector està fent campanyes comercials per in-
centivar el canvi de cotxe, apostant especialment pels 
models amb motors híbrids. Igualment, Roura ha re-
cordat els plans governamentals d'incentius, com el 
Movea 2017, que ofereix subvencions a la compra de 
vehicles que funcionen amb motors alternatius als 
combustibles tradicionals com la benzina i el dièsel. 

El d'Espanya és un dels parcs  
automobilístics més envellits 
d'Europa

Aquest tipus de 
subvencions 
aniran a més 
en els propers 
anys. 
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ESPECIAL MOTOR 7,8,9,10,11,12,13,14.indd   4 25/04/2018   19:01



  

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR

NO NECESSITA 
PRESENTACIÓ

LAND MOTORS 
Concessionari o�cial Land Rover
Crta. N-II Km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. 

Tel. 93 741 80 25 - landmotors.landrover.es
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SBOM és una trobada de furgonetes VW fa-
bricades abans del 1967, les conegudes T1, 
unes furgonetes icòniques que es distingeixen 

pel seu gran logo frontal i els parabrises partits. Es 
tracta d'una trobada que ja es va realitzar a Mataró 
els anys 2008 i 2009 i que espera reunir el màxim 
nombre de T1s del nostre país. L’edició d’enguany se 
celebrarà el pròxim dia 12 de maig entre les 8h del 
matí i la mitjanit al Port de Mataró i ja hi ha un total 
de 150 furgonetes inscrites per a aquest esdeveni-
ment procedents de diversos països.

Les VW més icòniques, 
reunides a Mataró

 La jornada 
del proper 12 de 

maig ja comp-
ta amb més de 
150 furgonetes 

inscrites.

unes furgonetes icòniques que es distingeixen 
pel seu gran logo frontal i els parabrises partits. Es 
tracta d'una trobada que ja es va realitzar a Mataró 
els anys 2008 i 2009 i que espera reunir el màxim 
nombre de T1s del nostre país. L’edició d’enguany se 
celebrarà el pròxim dia 12 de maig entre les 8h del 
matí i la mitjanit al Port de Mataró i ja hi ha un total 
de 150 furgonetes inscrites per a aquest esdeveni-

del proper 12 de 
maig ja comp-
ta amb més de 
150 furgonetes 
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La programació

Amb un total 150 furgonetes inscrites aquesta 
edició, procedents d'Espanya i d'Europa, el Port de 
Mataró acollirà la trobada davant del mar amb una 
programació de primera. A més de les furgonetes, 
es podrà gaudir de bona gastronomia a l'aire lliure 
amb diverses food truks que serviran plats de cui-
na veneçolana, pizzes o crepes, així com cervesa 
artesana local.

Per amenitzar la trobada,  

hi haurà música en directe de la mà 

dels LaJonkollective i una sessió de 

ball de Lindy Hop.

El tret de sortida de la jornada serà a les 8h del 
matí amb l'obertura i la recepció dels participants, 
que gaudiran d'un pack de benvinguda, seguit d'una 
estona per esmorzar. 

Durant el matí els infants podran jugar a l'espai 
per a nens i a les 12h començarà l'estona de música 
i la ballada de swing. A les 14.30h tenen previst fer 

Els antecedents

L’any 2008 i 2009 Mataró ja va acollir 
aquesta trobada al nou Parc Central, la 
qual va reunir 18 T1s. Uns anys més tard, 

el 2014, l'esdeveniment es va consolidar amb un 
èxit de participació i assistència amb un total de 
42 furgonetes d'arreu d'Espanya i França. Durant 
l'any 2016 es va tornar a batre el propi rècord, 
amb 76 participants vinguts de llocs de tota 
Europa, com Finlàndia, Bèlgica, Holanda i Itàlia.

la fotografia de la jornada i a les 
16h entregar els premis i portar 
a terme els sortejos i rifa. Al ves-
pre el sopar serà lliure, i a les 23h 
serà l'hora de la festa per acabar 
l'acte. 

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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Quan ens plantegem comprar un cotxe nou ens preguntem de 
quin tipus ens convindrà més, si de dièsel o de benzina? No 
és que uns siguin millors, però tots dos tipus tenen els seus 

avantatges i inconvenients que cal conèixer.

Vehicles de motor benzina:

Entre els avantatges dels cotxes de benzina trobem que, gene-
ralment, els seus preus són més econòmics que els dièsel, a més el 

El dilema permanent: 
de benzina o de dièsel?

 Tots dos tipus tenen els seus 
avantatges i inconvenients que cal

conèixer abans de fer una com-
pra: sempre que no vulguem optar 
pels nous tipus de vehicles menys 

contaminants"

Especial motor
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Avinguda Maresme, 59
- MataróTel. 93 131 66 44

www.auto88.com

Auto 88, el teu nou concessionari
i taller oficial.

Hola Mataró!

Vehicles de motor dièsel

Aquests vehicles resulten molt més cars 
en un primer moment, a més, així com 
el seu manteniment, i el fet de tenir 

motors més complexos, haver de reparar-los 
també és bastant costós. Per aquest motiu, si 
teniu pensat canviar de cotxe en un període 
inferior a dos anys no us resultarà una compra 
rendible. Però, els motors dièsel tenen l’avan-
tatge de consumir molt poc, degut al fet que 
necessiten poc combustible per produir molta 
potència a baixes revolucions. I això, unit al fet 
que el preu del dièsel és més econòmic que la 
benzina i que són motors durs dissenyats per 
treballar molt i amb condicions dures, fa que 
siguin molt resistents. 

seu manteniment a curt termini també resulta més 
avantatjós.

Com que compten amb una mecànica menys evolu-
cionada, acostumen a patir menys avaries i resulten 
molt més fiables.

A més, aquests motors es poden portar a revolu-
cions bastant elevades.

Però també tenen alguns inconvenients com pot 
ser el fet que el preu del combustible és més elevat. 
I això se li ha d’afegir que aquests vehicles consu-
meixen molt més combustible.

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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Turisme: Laia Mulà

 El Maresme comptarà ben avi-
at amb un nou actiu turístic: la 
posada en funcionament del pri-
mer tram per la costa catalana del 
Camí de Sant Jaume. Es tracta d’un 
recorregut que ressegueix la co-
neguda antiga Via Augusta i que 
entrarà al Maresme per Malgrat 
de Mar i arribarà fi ns a Montgat. 
Aquest fragment del camí de pere-
grinació s’anomenarà Via Marina 
i serà l’únic tram que permetrà als 
visitants gaudir de la costa marí-
tima i de la bellesa de les diverses 
poblacions. Es tracta d’un atractiu 
turístic sostenible i respectuós amb 
el medi ambient que recupera un 
traçat ancestral sense intervenció 
de l’home.

Un cap de setmana inaugural
Del 27 al 29 d’abril la comarca pro-
tagonitzarà activitats que es propo-
sen commemorar la inauguració 
de la Via Marina del Camí de Sant 
Jaume. Es tracta d’un esdeveni-
ment que tindrà lloc a Mataró i que 
coincideix amb la XVIII Trobada 
d’Associacions Jacobees de l’Ebre 
i la mediterrània.

La ruta ressegueix l’antiga Via Augusta i serà inaugurada el cap de setmana del 27 al 
29 d’abril amb diversos actes a Mataró

El divendres 27 començaran els 
actes amb una recepció per part 
de l’alcalde a les associacions par-
ticipants en la trobada Jacobea. 
Seguidament, el dissabte 28, els 
participants celebraran una sessió 
de ponències i, paral·lelament, tin-
drà lloc la caminada d’Inauguració 
de la Via Marina del Camí de Sant 
Jaume. Aquest acte recorrerà l’eta-
pa entre Sant Pol de Mar i Mataró 
i comptarà amb la participació 
de diverses associacions, penyes 
i entitats excursionistes.

Per últim, el diumenge 29 d’abril 
se celebrarà l’acte central del cap 
de setmana amb la inauguració 

El Camí de Sant Jaume recorrerà el Maresme

La marca de la petxina, característica del Camí de Sant Jaume Cedida

ofi cial del tram de la Via Marina. En 
l’acte hi participaran els alcaldes i 
alcaldesses de tots els municipis 
participants, els representants dels 
quatre consells comarcals (Gironès, 
La Selva, Maresme i Barcelonès), 
de la Diputació de Barcelona, de la 
Direcció General de Turisme de la 
Generalitat, de la Direcció Gral. de 
Turisme de la Xunta de Galícia, dels 
membres de la “Orden del Camino 
de Santiago”, i dels representants 
de les Associacions participants. 
Posteriorment a l’acte de presen-
tació se celebrarà un ofi ci litúrgic 
de benedicció del camí a la Basílica 
de Santa Maria. 

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

El ramal de la Via Augusta que passa per la costa, anomenada 
també Via Marina de la Via Augusta, uneix les ciutats de Girona 
i Barcelona travessant la comarca del Maresme.

Resseguint la Via 
Augusta

Ciutat
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Salut: Redacció - ACN

 L’Hospital de Mataró ha incorpo-
rat dos aparells d’última generació 
gràcies al donatiu de 300.000 euros 
que ha fet la Fundació Nando & 
Elsa Peretti. En concret, el centre 
ha adquirit un aparell de radio-
logia digital que inclou un siste-
ma multifunció i un suport per 
a fl uoroscòpies que possibilitarà 
la realització de més proves i més 
precises, a més de millorar el con-
fort del pacient i del treballador. 
Al mateix temps, el donatiu també 
ha servit per incorporar la tretzena 
torre d’anestèsia, que permetrà 
administrar tractaments de més 
complexitat als més de 10.000 pa-
cients que s’operen cada any al 

Els 300.000 euros de la Fundació Nando & Elsa Peretti permeten a l'Hospital de 
Mataró adquirir un aparell de radiologia digital i una torre d’anestèsia

centre. Tot i que els dos aparells 
ja estan en funcionament, dimarts 
passat es va fer l’acte d’agraïment 
als mecenes.

Augmentar el mecenatge
El Consorci Sanitari del Maresme 
ha lloat la donació econòmica de 
la Fundació Nando & Elsa Peretti 
i ha estès la mà a altres mecenes i 
fi lantrops de la comarca a sumar-se 
a les col·laboracions amb els cen-
tres sanitaris de la comarca. De 
fet, el Pla Estratègic del Consorci 
pels anys 2017-2020 ja marca com 
a objectiu ampliar les relacions de 
fi lantropia i mecenatge, i promou-
re nous models de col·laboració, 
amb la societat i les empreses del 
Maresme.

Aparells d’última generació gràcies a una donació

Un dels aparells incorporats a l'Hospital de Mataró gràcies a la donació ACN

3

Des del Consorci es va 
aprofitar la donació per 
fer una jornada sobre la 
importància del mece-
natge, un dels àmbits on 
créixer en el pla estratègic 
vigent per a tres anys

Nou aparell de radiologia ACN 

La Fundació Nando i Elsa Peretti és una entitat involucrada 
en projectes solidaris en l’àmbit de l’educació, conservació del 
medi ambient, recerca mèdica, construcció, cultura i art. Des de 
l’any 2000, ha col·laborat en més de 900 projectes a 81 països, 
per un valor total de 50 milions d’euros. Des del 2014, té una 
delegació a Catalunya.

900 projectes arreu 
del món
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

28 

de abril

21h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró) // 
Anticipada: 12 euros. 
Taquilla: 15 euros.

SHIRLEY DAVIS I THE SILVERBACKS,
SOUL SENSE ADULTERAR

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

WANH (We Are Not Heroes!)
Divendres 27 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Temes propis i versions amb el seu 
segell personal.

Jove Cor i Orquestra Iluro 
Dissabte 28 abril / 20.30h / Mas 
Fogueres del Torrent (Baixada d'en 
Massot, 17. Mataró) i Diumenge 29 
abril / 12.30h / Les Esmandies. 
Casal de Barri (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró) / Taquilla inversa
De l’Aula de música Masafrets. 
Presenten el programa que inter-
pretaran en el XIII Festival dels 
Joves Músics Europeus.

Paula Grande
Dissabte 28 abril / 18h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
El Músiques Tranquil·les surt al 
carrer, amb un petit tastet d'aques-
ta artista que es mou entre jazz, 
soul i hip hop.

Madamme Mustash
Dissabte 28 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Veu única, personal i temes sensi-
bles i amb força que hipnotitzen.

Banda Paranoia
Dissabte 28 abril / 0.30h / Sala 
Privat (c. Francesc Layret, 16. 
Mataró) / Entrada: 6€. 
Concert de la banda de versions, 
repertori festiu dels anys 80 i 90.

The Ohio Big-Band 
Diumenge 29 abril / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Taq.: 7€. Ant.: 5€.
Formació molt jove de l’Escola de 
Música "El Carreró".

TEATRE I DANSA // 

'La dansa dels 7 xacres'
Divendres 27 abril / 19h / Aula 
de Música (c. Narcís Monturiol, 
23. Vilassar de Mar)
Sessió de música i moviment 
expressiu.

VII Festival de Màgia
Dissabte 28 abril / 19h / Can Bisa 
(c. Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Preu: 5€.
Espectacle amb mag Òscar, mag Jan, 
Juan Luis, Triomagic i Carlos Vidal.

Guia cultural

Una de les formacions musicals 
punteres del soul internaci-

onal amb pinzellades d'afrobeat 
arriba a Mataró. Al capdavant 
del grup hi ha Shirley Davis, 
una potent cantant nascu-
da a Londres que ofereix 
un so de qualitat acompa-
nyada d'una banda de set 
músics de primera. Shirley 
Davis i The Silverbacks porten 
als escenaris el seu segon àlbum 
titulat Wishes and wants, un disc 
ple d'energia i amb himnes del 
soul que faran vibrar tot el públic.
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29 és dansa
Diumenge 29 abril / Mataró
Dia Internacional de la Dansa. 
"Em balles?", durant tot el matí a 
diversos indrets. 11h pati Residència 
Sant Josep, taller treball corporal 
per a la 3a edat "Bellànima, espai 
per a la vellesa". 12h Pati del Cafè 
Nou, Classes obertes de dansa. 
18h Pl. Santa Anna, Càpsules de 
Dansa. 19h, Swing a la plaça. 20h 
Pati Cafè Nou, espectacle 'Òxid' 
de Nora Baylach i Raul Lorenzo. A 
continuació, lectura del manifest 
+ jam de música i dansa.

Circ: 'Land. Un tros de terra 
espacial'
Diumenge 29 abril / 19h /  Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Assaig obert del nou espectacle 
de la companyia Teatre Animal.

Teatre: 'Rapar a un calvo'
Diumenge 29 abril / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Microteatre de proximitat. Amb 
Silvia Siles i Cristian Fernández. 
Obra de Cristian Fernández.

Dansa: 'Mediterrània'
Dimarts 1 maig / 12.30h / Platja 
de Pequín (Mataró)
Procés creatiu de dansa que mos-
tra la mar com a mitjà transmis-
sor de civilitzacions. A càrrec del 
Colectivo Lamajara.

Teatre: 'Adossats'
Dimarts 1 maig / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Platea: 28€. Amf.: 26€.
Un text de Ramon Madaula sobre 
les relacions familiars, dirigit per 
Jordi Casanovas.

Ballet: 'Manon'
Dijous 3 maig / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 16-18€. Teatre Principal (c. 
Església, 45-47. Arenys de Mar) / 
Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres.

Dansa: 'Escrit en l'aire'
Divendres 4 maig / 20.30h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Preu: 6€.
De Cesc Gelabert i  Valère Novarina.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 27 abril / 17.30h:  El 
conte de la rotllana "El gran llibre 
dels súper poders", de Susanna 
Isern i Rocio Bonilla. 

CIRC /

'UduL'
28 i 29 abril / Dissabte 18 i 20.30h, 
Diumenge 12 i 18h / Jardins de l'an-
tic Escorxador (Mataró) / Preu: 6€.
La companyia Los Galindos, porta 
un espectacle on les limitacions fí-
siques esdevenien un divertiment 
i un repte a extrapolar.

MÚSICA /

'Sambala'
Dijous 3 maig / 21h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Ant: 10€. Taq: 13€. Comunitat: 8€. 
5 músics amb una dilatada tra-
jectòria musical, s'evoquen a la 
música brasilera d'arrel popular. 
Temporada Músiques Tranquil·les.
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ACTE /

50 anys Càritas a Mataró
Divendres 27 abril / 20h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació
Acte institucional d'inici de celebra-
ció del 50è aniversari. Presentació 
vídeo de l'entitat solidària, parla-
ments i actuació Cor Rodamón. 

L'hora del conte a la Biblioteca
Dijous 3 maig / 17.30h / Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch i Martín (c. 
Sta. Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar)
Narració del conte "La vaca del bric 
de llet", a càrrec de Sílvia Cantos.

XERRADES I LLIBRES /

El documental del mes: 'Les 
noies d'Alba Daurada'
Divendres 27 abril / 19.30h / Espai 
Gatassa (c. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Projecció del documental so-
bre Grècia, del cineasta Håvard 
Bustnes. VO subtitulada en català.

Talking About...
Divendres 27 abril / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb "The 
Sun is also a star", de Nicola Yoon.

L'explotació del consumidor i 
la idea del 'prosumo'
Dissabte 28 abril / 18h / Ateneu 
Popular Montse Mompart (ptge. 
Baldomer Vila, 13. Mataró)
Conferència a càrrec de Xavi Cava, 
membre del Seminari de Filosofi a 
de la UB. Cicle de conferències 
"Idees i debats contemporanis".

'Abril gotes mil... de Poesia' 
Diumenge 29 abril / 18.30h / 
Centre Moral (Rambla Francesc 
Macià, 57. Arenys de Munt) / Preu: 
4,50€. -25 anys: 2€.
Recitacions Poètiques en 5 blocs, 
liderades per Carme Colomer.

'Llegir per parlar' 
Dimecres 2 maig / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Tertúlia literària sobre "La mort 
d’Ivan Ilitx", de Lleó Tolstoi.

Vens a la tertúlia?
Dimecres 2 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n.)
Tertúlia literària sobre "Tsugumi", 
de Banana Yoshimoto.

'Any Puig i Cadafalch: Recull 
d'activitats al Maresme'
Dimecres 2 maig / 19h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona)
Presentació del llibre, el tercer vo-
lum de la Col·lecció documents i 
estudis maresmencs, i del número 
74 de la revista Fonts.

'L'amistat des d'un punt de 
vista fi losòfi c'
Dies 2 i 3 maig / De 19 a 20.30h 
/ Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró) / Preu: 20€.
Taller de fi losofi a conduït per Glòria 
Farrés, doctora en fi losofi a i pro-
fessora UPF. Cal disposar del llibre 
'Montaigne', de Stefan Zweig.

'Aprenem a cuidar-nos. El cos 
té memòria' 
Dijous 3 maig / 18h / Saló de Pedra 
(c. Gran, 62. Argentona) / Socis 
gratis. No socis 5€
Conferència a càrrec de Toni 
Casanovas Uclés, especialista en 
Medicina Familiar i Comunitària. 
Aula d'Extensió Universitària.

Dimecres 2 maig / 17.30h: Art 
Time: 'El Petit Cavernícola', de Julia 
Donaldson i Emily Gravett.
Dijous 3 maig / 17.30h: Els dijous 
a la biblio en anglès: 'The Colour 
Monster', by Anna Llenas.

'La rata forastera'
Dissabte 28 abril / 12h / Biblioteca 
Municipal (c. Gran, 3-5. Argentona) 
Espectacle de titelles a càrrec de 
Companyia Teatre en Miniatura.

Remeis casolans amb herbes: 
fem una bossa d'olor
Diumenge 29 abril / 12h / Can Boet 
(C. de Francesc Layret, 75 Mataró). 
Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 

'Sons i sorolls'
Diumenge 29 abril / D'11 a 13h 
/ Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15 - Parc Central, Mataró) 
/ Inscripció: 93.758.24.40.
Taller familiar conduït per LAC.

'El mico i la tortuga'
Dimecres 2 maig / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (c. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
L'hora del conte especial especial 
diàleg intercultural, a càrrec de la 
Cia. Rondallaire.

Buc de contes
Dimecres 2 maig / 17.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)
Narració conte 'El colom no se'n pot 
anar a dormir tard' de Mo Willems. 

FAMILIAR /

'Can Caralt i la màquina del 
temps'
Dissabte 28 abril / 12h / Museu-
Arxiu Can Caralt (Ctra. Sant Vicenç, 
14. Sant Andreu de Llavaneres)
Activitat familiar, adreçada a in-
fants a partir de 4 anys. Visita a 
la col·lecció i activitat plàstica.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 

Agenda 1818.indd   4 25/04/2018   16:49



SARDANES //

Ballada de Sardanes
Dissabte 28 abril / 12h / Les 
Esmadies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) / Gratuït.
Ballada de sardanes enregistrades, 
amb pica-pica de cloenda.

II Aplec de Sardanes a la Font 
Picant
Dimarts 1 maig / 12h / Font Picant 
(Argentona)
Aplec organitzat pels Amics del 
Ball d'Argentona. 12h, amb la 
Cobla Osona, 16.30h, amb la Cobla 
Maricel. Exhibició de punts lliures 
per la colla sardanista Xàldiga. 
14:30h, Arrossada (15€). 

FESTES I FIRES //

Festa de les Bruixes i Mercat 
Medieval de Cabrera de Mar
Dies 28 i 29 abril / Recinte Firal 
(Pl. de la Fàbrica, Cabrera de Mar)
Mercat d'artesans, fi ra esotèrica, 
degustació de cervesa artesana 
i parades d'entitats i comerços. 
Activitats familiars, jocs infantils, 
rutes teatrealitzades a Burriac, 
etc. Dissabte 21.30h, Tabalada i 
trobada de bèsties de foc. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'Desde el cielo'
Dijous 3 maig / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autora, Montserrat Romero Flores.

VARIS /

14è Premi Terenci Thos i 
Codina
Dijous 3 maig / 19h / Col·legi 
d'Advocats (C. Méndez Núñez, 
38. Mataró)
Veredicte i lliurament del 14è Premi 
Terenci Thos i Codina de treballs de 
recerca de batxillerat, 2016-2017.

TALLERS I CURSOS //

BiblioLab: 'Conte animat'
Divendres 27 abril / 10h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró) 
/ Gratuït, inscripció prèvia
Taller per elaborar un conte a tra-
vés de la creació de personatges, 
sons, històries i coreografi es.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 28 abril / 17.30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Mataró, passeig per la història
Diumenge 29 abril / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

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

FIRA /

Firocasió Primavera UBM
Dies 3, 4 i 5 maig / Dijous de 
17 a 21h, Dv i Ds 10 a 21h / La 
Rambla (Mataró)
Fira de botigues al carrer, on s’hi 
poden comprar productes de tot 
tipus a preus d’ocasió. Organitza: 
Unió Botiguers de Mataró.
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'Aproximació al Macro'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Inauguració: divendres 27 
a les 19h. Fins al 12 de maig.
Grup de fotografi a 'Una mirada 
particular' de Viladona.

'Ferran Gironès. Mirades'
Bar Cultural L'Altre (c. d'en 
Xammar, 6. Mataró) / Inauguració: 
dimecres 2 de maig a les 19h. 
Exposició del fotògraf mataroní.

'Ombres'
Centre Cívic Espai Gatassa 
(C. Josep Montserrat Cuadrada, 
1. Mataró) / Inauguració: dijous 
3, a les 19.30h. Fins al 18 de maig. 
Fotografi es de Carles Cuscó.

'Catifes de ciment'
Can Serra Història de la Ciutat. 
Museu de Mataró (El Carreró, 17, 
Mataró) / Fins al 23 de juny. 
El món de la rajola hidràulica.

'Glass Path_ Aïda Gómez' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 13 
de maig. 
Documentació del projecte d'instal-
lació de l'artista Aïda Gómez.

'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. 

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

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

'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.

'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.

'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.

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

'Entre pops i sípies amb tub 
i ulleres'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 17 de juny.
Mostra del fons marí, del fotògraf 
Juan Vidal i la biòloga Teresa Coves.

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

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

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

 INAUGURACIÓ /

'A to B' de Ivan Floro
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
28 d'abril a les 19.30h.    
Exposició dividida en dos espais, 
en què l’artista, a través d’escenes 
quotidianes, mostra dos mons di-
ferenciats: l’intern i l’extern. 

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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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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Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sant Jordi 2018: Divendres 27, 
matí, petanca melé Torneig Sant 
Jordi. Tarda, Joc 9+1  extra. • 
Sortides: Viatge a Itàlia del Nord.  
5 dies, sortida 27 de maig (690€). • 
Balls: Ball, cada diumenge i festius 
a les 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, manualitats, punt de creu, 
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica 
rítmica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
claqué, caminades i caminades 
suaus. Coral.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, 
Labors, Marqueteria, Pintura, 
Modisteria. • Arts Escèniques: Cant 
Coral,  Play-back, Teatre, Poesia. 
• Cursos de formació: Tallers per 
exercitar la memoria, Català i 
Història de Catalunya, Literatura, 
Informàtica, Coneixements de 
smartphones. • Tardes de cinema 
(mensual). • Sessions formatives. 
• Excursions. • Servei cafeteria: 
menú diari  (5,70€) i diumenge 
menú especial. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

ACTIVITATS //

'El periodisme enganyós i el 
compromès'
Dimecres 2 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Vicenç Lozano (Llicenciat en pe-
riodisme i història per la UAB. Enviat 
de TV3 a Itàlia i Pròxim Orient).

Conferència: 'Dret de succesi-
ons i testaments'
Divendres 4 maig / 16h / Casal 
de gent gran Jaume Terradas (c. 
d’Argentona, 59. Mataró)
A càrrec de la Sr. Guzmán Clavel, 
notari. 16è cicle d’activitats forma-
tives per a la gent gran.

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 17 de maig, 
visita a Girona en temps de fl ors 
"a bord del trenet" (preu 45€). Del 
16 al 23 de juny Gran Creuer dels 
Fiords (preu 1389€). Dimecres 4 
juliol, sortida a Andorra (2 dies) 
amb espectacle del "Circ Du Soleil" 
(preu 139€). • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coi-
xí. Coral. Informàtica. Artesania. 
Grup Musical.

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

Monedes locals

Davant d'una imprevisible, però 
possible, crisi dinerària mundial, 
el plantejament d'una vida local 24 
hores, incloent-hi el treball, suposa 
una esperançadora sortida allibe-
radora, que cal començar ja a tenir 
en compte.

Alternativa que cerca l'autosufici-
ència territorial, posant al seu abast 
productes bàsics de subsistència i de 
reindustrialització local, necessaris 
per afrontar períodes, inicialment 
de supervivència, i més endavant 
de plenitud existencial, mitjançant 
un canvi cultural, centrat en les per-
sones i no en els diners.

Les perspectives negatives que ens 
envolten, estan posant sobre la taula, 
plantejaments de pràctiques soci-
als pròpies de la prehistòria. Estan 
basades en els bescanvis, utilitzant 
monedes locals, que indiquen di-
gitalment el valor del bescanvi, qui 
cobra i qui paga.

En àmbits locals, la potenciació 
del comerç local, justifica la utilit-
zació de monedes locals, que es fan 
servir en transaccions monetàries, 
establint una clara relació entre qui 
compra i qui ven. Conceptualment 
són equivalents a les prehistòriques, 
amb la substancial diferència, de 
mitjançant la transformació digital, 
esdevenir criptomonedes.

Fora dels àmbits locals, les crip-
tomonedes com el bitcoin i d'altres, 
no deixen de ser monedes especula-
tives, sotmeses a les lleis del mercat, 
de l'oferta i la demanda, com un 
sistema fiduciari, és a dir, un siste-
ma basat en la confiança o fe en la 
valoració de les monedes i bitllets. 
Per exemple, cap bitllet de 20, 100 o 
500 euros val realment això, sinó el 
valor especulatiu que representen.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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PLATJA O PISCINA?

Al Centre Natació Mataró 
ho teNs tot!

Fes-te soci delFes-te soci del

apFoFita aquesta oFerta especial:  
vine abans del 15 de maig i tindràs  

la matrícula gratuïta!
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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El Quadis Centre Natació Mataró va estar a punt de derrotar
l'imbatible Barceloneta que ho havia guanyat tot

BEN A PROP DEL MIRACLE

núm. 1523
Del 27 d'abril al 3 de maig de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

TOTESPORT 1523 (1-3).indd   1 25/04/2018   18:56



LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1523 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Mario Lloret
Waterpolo  Quadis CN MataróEl Personatge

Peça clau a la porteria en 
el gran partit contra el 
Barceloneta

Opinió Àlex Gomà
Periodista 

Arriba un cap de setmana curiós, 
en el qual s'aturen certes compe-
ticions (moltes), aprofitant que 
dimarts dia 1 és festa i molta gent 
aprofita per fer pont. Però cal dir 
que moltes altres competicions 
segueixen al seu ritme, fins i tot 
amb jornades clau per l'esdevenir 
de títols, ascensos i descensos. Bé, 
doncs depenent de la federació en 
la qual jugueu vosaltres, els vostres 
fills o el vostre equip favorit, tin-
dreu més o menys opcions de fer 
pont, o simplement descansar una 
mica que sempre va bé.

Doncs parlant de calendaris, 
justament avui he llegit al web de 
la Fosbury (www.fosbury.cat) que 
som a 100 dies dels primers Jocs 
Europeus que es disputaran aquest 
estiu a Glasgow i Berlin. Resulta 
que diverses federacions de dife-
rents esports, amb la d'atletisme 
i natació al capdavant –però tam-
bé amb gimnàstica, rem, ciclis-
me, triatló o golf– s'han agrupat 
i han creat l'embrió del que vol 
acabar sent uns Jocs Olímpics en 

miniatura. Uns nous Campionats 
d'Europa que es disputaran cada 
quatre anys, just enmig dels Jocs 
Olímpics, i que en la seva primera 
edició ja rebran més de 4.000 es-
portistes. Si tenen èxit i reconeixe-
ment veurem com s'hi van afegint 
diferents esports per guanyar co-
bertura mediàtica en el si d'un es-
deveniment que es preveu que vagi 
creixent. De moment hi ha estudis 
que diuen que l'europeu d'atletis-
me podria guanyar una audiència 
del 20% pel sol fet d'estar emmar-
cat en aquest nou paraigua.

Tot plegat em sembla intel-
ligent. Em recorda el mètode de la 
famosíssima Marie Kondo que diu 
que per posar ordre el primer que 
hem de fer és tirar a la brossa tot 
el que sobra. Després ja ordena-
rem. Doncs tirem la gran quantitat 
de campionats continentals que 
queden amagats al calendari (ei! 
que si algun ja funciona, felicitats i 
endavant!) i els ajuntem en un gran 
campionat que esperem que sigui 
tot un èxit. 

I si posem ordre als calendaris? 
Fem pont o no fem pont, aquesta és la qüestió

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS MATARÓ - GEIEG
Dissabte 28 | 17 h | Palau Josep Mora
MAT. DORI DORI BOET - LLEIDA
Dissabte 28 | 17:45 h | Pav. Eusebi Millan

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT - JAC SANTS
Dissabte 28 | 19 h | Palau Josep Mora

HANDBOL Copa Catalana Fem.
JH MATARÓ - SANT VICENÇ
Dissabte 28| 18 :15 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - PALAU PLEGAM. B 
Dissabte 28 | 19:30 h | Pav. Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - YOUNG TALENT
Diumenge 29 | 16:30 h | Mpal. Molins V. Alegre
UD CIRERA - SANTVICENTÍ
Diumenge 29 | 12:30 h | Salesians
LA LLÀNTIA - SINGUERLÍN
Diumenge 29 | 12:15 h | Mpal. La Llàntia

WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - BARCELONETA
Dijous 3 | 18 h | Complex Joan Serra

         FORA
FUTBOL 2a Catalana
ARGENTONA- CE MATARÓ 
Dissabte 28 | 17 h | Mpal. Argentona

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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8  QUADIS CNM

8  BARCELONETA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Pitu Puig, Marc Corba-
lan (2), Raul Loste, Edu Mínguez, Lluc 
Bertran (2), Pol Barbena, Àlex Codina, 
Albert Merino, Samu Ruiz, Germán 
Yáñez (3).

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

És el primer punt que el cam-
pió perd aquesta temporada

Feia falta quasi un miracle perquè el 
Quadis pogués mantenir el 4t lloc 
en l'última jornada, ja que rebia el 
Barceloneta, al qual no s'ha pogut 
derrotar a Mataró des de fa 18 anys. 
Però l'equip de Beto Fernàndez, en 
un dels millors partits dels últims 
temps, va fregar-lo, repetint l'em-
pat a 8 de fa set anys.

L'equip local, tot i sortir amb la 
baixa de Víctor Fernàndez, i tro-
bar-se de seguida amb l'expulsió 
de Codina per protestar, va comen-
çar molt mentalitzat i va frenar la 
previsible sortida en tromba dels 
mariners. 

I després va tenir el partit igualat 
en tot moment, amb un Mario Lloret 
estel·lar sota pals. Fins al punt que 
al llarg del partit el marcador va 

La Sirena CNM va jugar el seu partit 
endarrerit a Saragossa, de la pe-
núltima jornada, i el va solucionar 
còmodament amb gran actuació de-
fensiva i amb Debby posant el can-
dau a la porteria. Feia 7 temporades 
que no passava això (Concepción 
- La Sirena CNM 0-19 la temporada 
2010-11) i des de llavors tampoc el 
Sabadell ha tancat mai cap partit 
amb la porteria a zero.

El Quadis CNM acaba 
en cinquè lloc
22a jornada (21 abril)
Echeyde - CN Barcelona .................. 10-18
Canoe - Molins .....................................15-8
QUADIS CNM - Barceloneta .................8-8
Sabadell - Mediterrani  .......................10-7
Sant Andreu - Catalunya .................... 13-7
Navarra - Terrassa ...............................7-16

Classificació final
Barceloneta 64, Sabadell 55; Terrassa 
52; CN Barcelona 40; QUADIS CNM 40; 
Sant Andreu 36; Mediterrani 35; Canoe 
27; Catalunya 15; Navarra 13; Echeyde 8; 
Molins 1. Baixa el Molins i promociona 
Echeyde.

El dijous 3 de maig partit de 
"play-off" a casa
El dimarts 1 de maig comença el "play-
off" a la Nova Escullera de Barcelona 
contra el CN Barcelona, repetint-se 
l'eliminatòria de la temporada 
passada. Aleshores va guanyar l'equip 
barceloní, tot i que tenia el factor 
piscina en contra. A veure si ara es 
gira la truita.
El dijous 3 de maig (18 hores) es 
jugarà el segon partit a Mataró i el 
possible desempat seria a Barcelona 
el dissabte 5.
Recordem que a la fase regular el 
resultat a Barcelona va ser 8-6 i aquí 
a Mataró 6-6.

S'acosten els "play-o� "
17a jornada (21 abril)
Zaragoza - LA SIRENA CNM ................0-9

Classificació
Sabadell 51, Sant Andreu 48, LA SIRENA 
CNM 39, Mediterrani 30, Terrassa 28, 
Zaragoza 15, Rubí 14, Moscardó 13, Sant 
Feliu i Dos Hermanas 7.
S'acaba la fase regular a Terrassa i 
comença el "play-off"
El dissabte a les 16:30 hores La Sirena 
CNM té l'últim partit a Terrassa. 
El dijous dia 3 començarà la semifinal 
del "play-off" amb previsible des-
plaçament a Sant Andreu, a no ser 
que aquest equip guanyés de més de 
3 gols a Sabadell en l'última jornada.

Freguen el miracle davant un 
aspirant a la Champions

Posen el candau a la porteria

Gesta del Quadis CNM. | D.F

Div. Honor Fem.

0  EWP ZARAGOZA

9  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Debby Willesmz, 
Laura Vicente (2), Marina Zablith, 
Helena Lloret (2), Claudia Abad, Alba 
Bonamusa, Clara Cambray, Ciara Gibson 
(3), Marta Bach, Liana Dance (1), Ema 
Carevic (1), Carla Graupera 

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

registrar tots els empats possibles 
fins al 8-8 final. 

En un gran tercer quart, l'equip 
local es va posar per davant (7-6) i 
en l'últim va resistir la pressió d'un 
dels millors equips de Champions, 
posant-se per davant novament 
(8-7). I al final, ja amb empat al 
marcador, va defensar en inferio-
ritat l'últim atac mariner, després 
d'una polèmica exclusió d'un juga-
dor del Quadis.
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el Esporttot BÀSQUET

Drakeford va anotar 22 punts. | D.F

El Mataró Parc Boet 
s’imposa al Masnou en un 
festival ofensiu per tancar la 
temporada a casa

Gran partit del conjunt d'Alberto 
Peña al derbi maresmenc contra el 
líder, el Masnou, a l'Eusebi Millán, 
que des del seu gran encert exterior 
va tancar amb una victòria l'últim 
partit a casa de la temporada.

El primer quart ja va deixar clara 
la dinàmica, amb un conjunt taron-
ja molt més encertat, sobretot des 
del triple, i que s'escapava 32 a 20 

al marcador.
A partir d'aquest moment, els 

locals es van dedicar a controlar 
els fracassats intents dels visitants 
de remuntar el partit.

97 MATARÓ PARC BOET

88 EL MASNOU

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), Dra-
keford (22), Hermoso (10), Naharro (20), 
Ros, Franch (3), Corella (20), Duran (2), 
Mañes (12) i Forcada (6). 19/27 en tirs de 2, 
15 de 25 en triples i 14 de 18 en tirs d'1.

PARCIALS: 32-20, 24-24, 24-18 i 17-26.

Derrota en partit internacional

El Mataró Feimat cau al 
Principat contra un rival molt 
més necessitat

El conjunt de Charly Giralt va viat-
jar a Andorra per enfrontar-se amb 
el filial del Morabanc de lliga ACB, 
un equip que va començar molt 
malament la temporada però que, 
a poc a poc, ha anat aconseguint 

allunyar-se de l’última posició del 
grup.

El partit, des de bon principi ja 
va deixar clar qui l'afrontava amb 
més necessitat, i els andorrans 
amb un parcial de sortida de 27 a 
12, aconseguirien una renda molt 
important per acabar enduent-se 
una victòria vital.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

La derrota del Masnou 
deixa el Menorca com 
a líder en solitari
25a jornada (21 i 22 d'abril)
Sant Josep - Sant Adrià .................. 71-80
Barberà - Roser ..................................71-77
ARENYS - Collblanc ........................... 72-77
Girona - Tarragona ........................... 82-59
Tortosa - Quart ..................................56-72
Menorca - Castelldefels.................. 70-58
M. PARC BOET - EL MASNOU ........... 97-88

Classificació 
Menorca, 44; EL MASNOU, 43; Girona, 42; 
Collblanc, 41; ARENYS, 40; Sant Josep, 
MATARÓ PARC BOET i Tarragona, 38; Sant 
Adrià, 37; Barberà, 35; Quart i Castellde-
fels, 33; Roser, 32; i Tortosa, 31.

26a Jornada (28 i 29 d'abril)
A l'última jornada, el Mataró Parc Boet 
visitarà la pista del Sant Adrià el dissab-
te a les 19h -tots els partits es disputen a 
la mateixa hora-. Els del Besós ocupen la 
9a posició amb una victòria menys que 
els mataronins. De totes formes, cap dels 
dos equips s'hi juga res.

El Vic s'assegura la 
primera plaça del grup
25a jornada (21 i 22 d'abril)
JAC Sants - Igualada ........................57-56
Andorra "B" - MATARÓ FEIMAT ......91-80
Vic - Palma .......................................... 89-71
Castellbisbal - Cornellà ................... 72-78
Mollet - Salt.........................................69-77
Olivar - Valls ..................................... 100-77
Cerdanyola - Pardinyes Lleida...... 69-89

Classificació 
Vic, 46; Pardinyes Lleida, 44; Igualada i 
Valls, 42; Palma, 41; Cornellà i Mollet, 39; 
Olivar, 37; JAC Sants i MATARÓ FEIMAT, 35; 
Castellbisbal, 33; Andorra "B", 32; Salt, 31; 
i Cerdanyola, 29.
 
26a Jornada (28 i 29 d'abril)
El Mataró Feimat rebrà la visita del JAC 
Sants a l'última temporada de lliga EBA. 
També el dissabte a les 19h. Els grocs 
rebran la visita del conjunt entrenat 
per Roger Grimau, amb qui empaten a 
la taula.

- Grup C - B

91  ANDORRA "B"

80 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Solé (4), Guallar (4), 
Serrtacó (28), Cabrera (5), Rodríguez (2), 
Ventura (3), Viñallonga, Ariño (), Romero 
(16), Espiga i Tardio. 24 de 49 en tirs de 2, 
5 de 16 en tirs de 3 i 17 de 24 en tirs d'1.

PARCIALS: 27-12, 22-20, 26-27 i 16-21.
Serratacó va anotar. | ARXIU

Victòria contra el líder al derbi 
maresmenc
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Victòria i primera posició. | @GEIEG

El Mataró Parc Dori Dori Boet es va 
assegurar la primera posició al grup 
d'ascens de Copa Catalunya des-
prés de derrotar el GEiEG a domicili. 

Les de Jordi Vizcaíno van 

dominar des del principi, però es-
pecialment amb un gran segon 
quart, 4 a 25, que deixava el par-
tit sentenciat al descans quan el 
marcador era d'11 a 39.

C. CATALUNYA 
- 2a FASE-

La Final a Quatre ja té 
els seus quatre parti-
cipants decidits
7a jornada (21 i 22 d'abril)
Almeda - Viladecans .......................60-49
GEiEG - M. PARC. DORI D. BOET ......46-64
Cerdanyola - Hospitalet ................. 64-52
 Lleida - GRESS P. MATARÓ ............. 44-57

Classificació 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET, 23; 
Cerdanyola, 22; Almeda i Viladecans, 21; 
Hospitalet, 19; GEiEG, 18; Lleida i GRESS 
PLATGES DE MATARÓ, 16.

8a jornada (28 i 29 d'abril)
A l'última jornada de la fase d'ascens, 
i amb totes les posicions pràcticament 
decidides, el Gress Platges de Mataró 
acabarà la seva temporada rebent la 
visita del GEiEG al Mora el dissabte a les 
17h. Una victòria podria significar que 
les d'Adrià Castejón no acabessin en la 
darrera posició del grup, depenent del 
resultat del Mataró Parc Dori Dori Boet 
que, per la seva banda, i amb la primera 
posició ja decidida, rep la visita del 
Lleida al Millán el dissabte a les 17:45.
Les lleidatanes són penúltimes empa-
tades amb el Gress, així que la victòria 
taronja podria permetre a les grogues 
no acabar últimes. També dependrà dels 
minuts que rebin les jugadores mata-
ronines, si es reserven per a la Final a 
Quatre dels pròxims 5 i 6 de maig.

52 LLEIDA

44 GRESS P. DE MATARÓ 

GRESS P. DE MATARÓ: Gómez, Cuní (6), 
Balmes (2), Coll (6), Magriñà (11), Cobo (3), 
Del Moral (3), Milla (8) i Murat (5). 7 de 26 
en tirs de 2, 9 de 28 en tirs de 3 i 3 de 6 
en tirs lliures.

PARCIALS: 9-20, 16-10, 12-6 i 15-8.

La segona part les condemna

Derrota a Lleida. | ARXIU

Les noies que entrena Adrià 
Castejón van veure com el Lleida 
les superava a la taula en el seu 
enfrontament directe. Un partit 

46 GEIEG

64 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (12), Latorre (6), Gibert (12), Chacon 
(9), Barbena (6), Graupera (3), Soler, Rua-
no (8) i Giménez (8). 10 de 23 en tirs de 2, 
12 de 33 en tirs de 3 i 8 de 16 en tirs d'1.

PARCIALS: 7-14, 4-25, 14-15 i 21-10.

S’han assegurat el lideratge

que les grogues van començar molt 
bé, però la defensa lleidetana a la 
segona part les anul·lava i aconse-
guia capgirar el marcador. 

CE Taekwondo Mataró guanya 15 
medalles al campionat català

Les medalles del club 
mataroní van ser 5 ors, 1 plata 
i 9 bronzes

La setmana passada informàvem de 
l’actuació de CD Tonbal i Hwarang 
al Campionat de Catalunya Infantil 
de Combat celebrat el dia 15 d’abril. 
També hi va ser present el Club 
Taekwondo Mataró que va tornar 
amb 15 medalles (5 ors, 1 plata i 9 
bronzes) que afegir a les 16 dels 
altres dos clubs. 

Les medalles d’or van ser per a 
Marc Vila, Naia Vila, Albert Aguilar, 

Rokya Samake i Rayan El Ghachan. 
I la medalla de plata per a Adrià 
Padrino.

Els medallistes del CE Mataró. | CEDIDA

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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el Esporttot HANDBOL

28 JOVENTUT MATARÓ

24 PALAUTORDERA

JOVENTUT MATARÓ: Julian Felenbok 
i Quico Sola porters; Jan Bonamusa (2), 
Sergi Fuster (2), Bernat Bonamusa (3), 
Berenguer Chiva (3), Dani Aguilera (1), 
Eric Zambrano, Jaume Pujol (6), Oriol 
Vaqué (3), Bernat Muñoz (3), Oriol Prat 
(3), Manuel Núñez (2).
PARCIALS CADA 5': 3-2, 3-5, 6-6, 10-
8, 13-11, 15-12 descans; 16-13, 16-14, 18-16, 
21-18, 26-20, 28-24.

L'equip groc-i-negre vol fer un 
bon final de campionat

El Joventut Handbol Mataró rebia 
el Palautordera en un partit intrans-
cendent per a l'equip groc-i-negre 
-que ja té l'objectiu de la permanèn-
cia assolit-, però important per als 
visitants, ja que els falta un punt 
per a la salvació. 

Però l'equip palauenc s'ha trobat 
amb un equip mataroní molt am-
biciós, que té ganes d'acabar bé 
el campionat, i que si guanya els 
dos partits que li falten encara pot 
aspirar a pujar un parell de llocs a 
la classificació. 

L'equip visitant va sortir, molt 
més endollat i es va posar per da-
munt (3-5 als 10'). Però un parcial 
de 7 a 2 va servir per demostrar 
que l'equip de Jordi Fernàndez no 
havia sortit a passejar-se i per po-
sar-se tres amunt. I al descans la 

El Sant Quirze cau del 
pedestal
28a jornada (15 d'abril)
Sant Cugat - Sant Vicenç ................29-23
La Roca - S.Esteve Palaut. ..............28-28
Sarrià - Montcada .............................28-33
Granollers B - S.Joan Despí ........... 30-26
Sesrovires - Esplugues .................... 25-19
Sant Quirze - S. Martí Adrian. ........28-29
JH MATARÓ - Palautordera .............28-24
OAR Gràcia - Bordils B .................... 30-30

Classificació
Sant Martí  51; Sesrovires i Sant Quirze 
49; La Roca 38; Granollers B 35;  OAR 
Gràcia 30; Sarrià 29; Montcada 28; JH 
MATARÓ 27; Sant Joan Despí i Sant Cugat 
22; Esplugues 19; Sant Vicenç 16; Palau-
tordera 14; S.Estev.Pal. 11; Bordils B 7.

29a jornada (28 d'abril)
Montcada - JH MATARÓ (DS 20:15 h)
Duel interessant en la lluita pel 8è 
lloc, en una pista on l'equip mataroni 
ha puntuat les tres últimes tempora-
des (l'última victòria per 23-25).

El dissabte primer partit de la 
Copa Catalana Femenina
S'ha començat a disputar la Copa 
Catalana Femenina i el JH Mataró juga 
el primer partit el dissabte (18:15 h) 
rebent el millor equip català de Plata, 
el Sant Vicenç. Al grup hi ha també OAR 
Gràcia, Lleida Pardinyes, Palautordera i 
Les Franqueses. Es classifiquen els dos 
primers i els dos millors tercers dels 
tres grups.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: Polinyà - JHM B .................... 27-32
El JHM B acaba 8è del grup A.
Llavaneres - S. Esteve Pal B ...............26-32
El Llavaneres ja era 5è del grup B i 
jugarà "play-off" d'ascens. 
Dissabte (16h) reben el Sesrovires B (2n 
grup A) a Llavaneres.
4a Cat: Llav. Atl - Vilablareix ............36-31
L'equip llavanerenc continua en 2n lloc, 
en plaça d'ascens.
Base JHM: Juv. Masc: JHM - Sarrià 
27-26; Juv. fem: Riudellots- JHM 20-24; 
Cadet mas.: JHM - Santpedor 36-16; 
Cadet fem..: JHM - Martorell 17-21; Infantil 
mas: Granollers At.- JHM 30-29; Inf. fem.: 
OAR Gràcia - JHM 29-17.

Guanyen per allargar el patiment 
del seu rival

diferència es mantenia (15-12). 
A la represa l'equip local, tot i 

no comptar amb Bernat Muñoz, 
desqualificat en el tram final de 
la primera part, va anar controlant 
sempre la situació, i amb un gran 
treball defensiu, i bona resolució en 
atac, va agafar sis gols d'avantatge 
(26-20) quan faltaven 6 minuts per 
acabar, deixant ja el matx vist per 
a sentència.

1a ESTATAL        
MASCULINA

Jaume Pujol va anotar 6 gols. | D.F

Albert Ramos cau a les segones 
rondes de Marroc i Montecarlo

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas, després d’un mes de des-
cans, ha tornat a l’activitat caient 
en segona ronda tant al torneig 
del Marroc com al de Montecarlo. 
A Marràqueix va superar primer el 
local Ahouda per 6-1, 6-2, i després 
va caure davant el rus Vatutin (160 
del rànquing) per 6-7, 2-6.

A Montecarlo primer va guanyar 
l’estatunidenc Donaldson (51 del 
món) per 6-3, 6-3 i després va perdre 

davant l’alemany Kolschreiber (40 
del món) per 4-6, 2-6. I després 
d’aquest torneig és Albert Ramos 
qui ocupa el lloc 40è del rànquing 
mundial, lluny de la 17a plaça que 
ocupava ara fa una mica menys 
d’un any.

Debuta al Godó
Aquesta setmana l’Albert Ramos 
juga el Comte de Godó i debutava 
contra el brasiler Rogerio Dutra.
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Más ofertas en 

nuestras tiendas

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h
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OFERTA!

6,50€/m2
Desde sólo

/m2/m2/m2/m2/m2/m2

33x50cm  Mod. Durango Jet Ocre

33x66cm  Mod. British Jet Gris

25x50cm  Mod. Little Ribass

33x50cm  Mod. Durango Jet Mix

PAVIMENTOS
Y AZULEJOS

IMITACIÓN PIEDRA
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Sant Cugat nou líder
22a Jornada (17 de març)
Sant Feliu - Sant Cugat ............................ 4-7
Manlleu - Vilanova ....................................3-4
Vilafranca - Tordera ..................................4-1
Alpicat Lleida - Alcobendas ...................3-4
MIS IBÉRICA CH MATARÓ - Maçanet ....... 1-5
Calafell - Taradell .......................................0-1
Rivas - Jolaseta ..........................................6-1

Classificació
Sant Cugat 44; Calafell 43; Alcobendas 
37; Taradell 36; MATARÓ i Manlleu 35; Vi-
lafranca i Vilanova 33; Tordera i Maçanet 
30; Sant Feliu i Alpicat Lleida 29; Rivas 
Las Lagunas 10; Jolaseta 6 punts.

23a Jornada (28 d'abril)
Taradell - MIS IBÉRICA CH MATARÓ 

Se la juguen a Taradell
Queden quatre jornades per acabar el 
campionat i tot està per decidir. L'equip 
de Quim López té opcions d'ascens, 
però passen per guanyar el dissabte (18 
hores) a Taradell, davant un equip que a 
la primera volta va guanyar a Mataró per 
2-4. I pensant en el golaverage...
Com es pot veure, la classificació està 
molt comprimida, i fins i tot el Calafell, 
que fa poc era líder destacat, s'està 
posant en problemes.

Ja arriben les semifi-
nals del "play-o� "
Quarts de final (3r partit)
Voltregà B - Vilanova B ............................ 8-7
Palau Plegamans B - Sant Cugat .......... 4-2

Semifinals (1r partit) 28 d'abril

CH MATARÓ - Palau Plegamans B
Voltrega B - Igualada

Només quatre equips lluitant per un lloc 
d'ascens a OK Lliga. Però aquest ascens 
estarà entre el CH Mataró i l'Igualada, ja 
que els altres dos són filials i els seus 
equips estan molt ben classificats a la 
màxima categoria. Per tant, a part de 
superar el Palau B, interessaria que el 
Voltregà B superés l'Igualada, i ja estaria 
fet l'ascens. Veurem si va així...

L'equip selvatà sempre va 
portar la iniciativa

Després d'haver superat el líder el 
dissabte passat, el Mis Ibérica CH 
Mataró repetia al Pavelló Jaume 
Parera i contra un rival en teoria 
més assequible, com era el SHUM 
Maçanet. Però l'equip de La Selva, 
que estava en zona de descens, i a 
la primera volta havia perdut a casa 
per 3-4, va venir amb moltes ganes 
i molta convicció. I es va emportar 
tres valuosos punts que li permeten 
sortir de la zona de descens, situ-
ant-se a només 5 punts de l'equip 
mataroní, que, per la seva part, cau 
de la zona d'ascens on es trobava. 

La primera part va tenir força 
intensitat defensiva i poc encert 
atacant i l'equip visitant va marxar 

al vestidor amb un avantatge de 0-1. 
A l'inici de la segona part l'equip 
selvatà va marcar de seguida el 
0-2, i una mica després en va fer 
dos més, en mig minut, per fer pujar 
un sorprenent 0-4 al marcador, amb 
l'equip local totalment desconcertat. 

Quan faltaven deu minuts Àlex 
Cantero va reduir diferències, però 
va ser un miratge perquè de seguida 
el Maçanet va fer el cinquè, i no va 
donar opció a la remuntada local.

Els mataronins, sense opcions. | D.F
1  MIS IBÉRICA CHM

5   SHUM MAÇANET

CH MATARÓ: Sergi Grané, Andreu 
Francino, Jordi Bartrés, Bernat Romero, 
Eric Florenza, Guillem Molist, David 
Montero, Oriol Lladó, Àlex Cantero (1), 
Àlex Martínez (ps).

 Derrota inesperada a casa que els 
treu de la zona d'ascens

Nac. Catalana fem.

Toca donar suport a l'equip femení
Rep la visita del filial d'un 
equip d'OK Lliga en les semi-
finals del "play-o� "

L'equip femení va descansar el pas-
sat cap de setmana, ja que havia 
fet la feina amb antelació: en els 
quarts de final del "play-off" ha-
via eliminat per la via ràpida, en 
dos partits, el Vila-sana B, un dels 
molts filials que hi ha en aquesta 
categoria d'equips d'OK Lliga. 

Aquest dissabte (19:30 h) co-
mencen les semifinals, també al 
millor de tres partits i amb el factor 
pista a favor. El primer partit serà 

al Pavelló Jaume Parera contra el 
Palau de Plegamans B, un altre filial. 
A la primera fase l'equip mataroní 
va guanyar per un ajustat 4-3 a casa 
i per 2-4 a la localitat vallesana.

Celebrant un gol al darrer partit. | ARX.

www.eltotesport.com |  P. 7HOQUEI PATINS
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el Esporttot FUTBOL

1   CE MATARÓ

1  BESÓS BV

CE MATARÓ:  Pol, Víctor Yustos, 
Sergi Sànchez, Sergio López, Marcel, 
Parri, Peque (Maldonado 75'), Sergio 
Gonzàlez, Aitor (Bilal 81'), Youssef, 
Ricky (Dani 74').
GOLS: 58' RICKY (1-0); 74' Vives (1-1).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va tenir una desena 
d'ocasions clares de gol, per un 
parell del rival

El CE Mataró va perdonar molt al 
llarg del partit i va deixar escapar 
dos punts que poden ser molt im-
portants en la lluita per l'ascens.

L'equip groc-i-negre va comen-
çar fort i Youssef i Sergio Gonzàlez 
ja van tenir ocasions clares per 
marcar abans dels 10'. Després els 
mateixos jugadors, i també Peque i 
Ricky haurien pogut avançar l'equip 
local, però van marxar al vestidor 
amb empat a zero. Per part visi-
tant només un xut llunyà que Pol 
va treure de l'escaire... 

A la represa, després d'una altra 
rematada clara de Yustos que va 
sortir fora per molt poc, Ricky va fer 
un gran gol controlant en el centre 
del camp, marxant per cames de 
la defensa i superant en l'u contra 
u el porter visitant. Semblava que 
tot s'encarrilava, però el Mataró va 

El CE Mataró és 2n i 
l'Argentona és 3r

29a jornada (21/22 abril)

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

Classificació 
Guineueta 63; CE MATARÓ 60; ARGEN-
TONA 57; Europa B 53; SANT POL 50; 
MASNOU, Llefià 48; Sarrià 45; Districte 
030 CE 44, Besós BV 43, Canyelles 40, 
Parc 38, Montcada 36; S.Andreu Barca 32; 
HERMES 23; Piferrer 18; LLAVANERES 13; 
Sant Adrià 6.
29a jornada (28/29 d'abril)
ARGENTONA - CE MATARÓ  (DS 17 h)
MASNOU - Montcada  (DG 12 h)
Piferrer - LLAVANERES  (DG 12 h)
Parc - SANT POL (DG 12h)
HERMES - Sant Adrià (DG 12 h)

Gran derbi a Argentona
Aquest dissabte el CE Mataró visita el 
camp de l'Argentona en un molt interes-
sant partit entre 2n i 3r. A la 1a volta els 
argentonins van guanyar al Municipal 
del Centenari per 1-3. I l'equip groc-i-
negre ha visitat dues vegades aquell 
camp amb derrota 3-0 (temporada 11-12) 
i empat 1-1 (temporada 12-13). Ara toca 
guanyar..

EL JUVENIL CONTINUA LÍDER 
Juvenil Preferent:  CEM A- Hermes 5-1;
Rapitenca - CEM B 1-2. El juvenil A conti-
nua líder i s'apropa a l'ascens.
Cadet Preferent: CEM- Aqua Hotel 1-2
Infantil Div. Honor:  Llagostera -CEM 3-0.

CE Mataró continua líder
23a jornada (21/22 abril)
CE MATARÓ- Martinenc B.........................3-0
Fuensanta - MOLINOS ................................. 1-1
Classificació 
CE MATARÓ és líder amb 61 punts i la UD 
MOLINOS 2n amb 46, amb dos partits 
menys. Queden 7 jornades per acabar.
Aquest cap de setmana els dos equips 
descansen.

L'equip groc-i-negre perdona molt  
i regala dos punts importants

Peque intenta superar el porter. | D.F

continuar desaprofitant ocasions de 
gol clares, i un quart d'hora després 
del gol local, en una falta des de la 
dreta, la defensa va refusar mala-
ment i un davanter barceloní va 
engaltar un bon xut davant el qual 
Pol no va poder fer res. 

Fins al final dues ocasions més 
per Dani i Youssef... però no era el 
dia i la cosa va acabar en empat.

El femení té la Primera a tocar
El CE Mataró femení va guanyar per 
3-0 el Martinenc B i es va apropant 
a l’ascens a 1a Catalana. Van mar-
car Judit Martínez (2) i Dori Apolo.

2a Catalana fem.

El femení celebra un triomf que l'apropa a Primera Catalana. | @CE_MATARO
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3  PLA D'EN BOET

2  VILASSAR MAR B

PLA D'EN BOET: Moreno, Javi, Lluc, 
Ordóñez, Carrasco, Cortés (Valle 63'), 
Eric, Farissi (Abilio 89'), Moussa, Miquel 
(Marc Pérez 80'), Elías (Vela 46').

4  MATARONESA

2  ARENYS MAR

MATARONESA:  Marcos, Guti, Koke, 
Hidalgo (Navarro 57'), Aitor, Espín, Bel-
tran, Migue, Sissoko, Palanco i Marcelo.

2  CIRERA

2  LA SALUT

CIRERA: Toni, Isaac (Matas 68'), 
Kaddur, Izar, Gerard Lirola (Carlos Gó-
mez 82'), Àlvaro Yustos, Albert Garrido,  
Baba (Ximillo 79'), Joel, Pol, Aleix (Pe-
reira 68').

TERCERA
CATALANA

L'equip arenyenc es va avançar, però la 
màquina arlequinada es va posar en marxa 
i Aitor i Koke van capgirar el marcador. A la 
represa va continuar el bon joc local i Espín 
i Marcelo van materialitzar la golejada, amb 
gol arenyenc al mig.

Rocafonda en perill
29a jornada (21/22 abril)
Singuerlín - MOLINOS ................................ 2-1
Pomar - Premià Dalt ................................. 2-4
Santvicentí- ROCAFONDA ........................6-0
Cabrils - LA LLÀNTIA .................................. 2-1
PLA D'EN BOET - Vilassar Mar B ............ 3-2
Young Talent - Poble Sec  ......................sus.
Lloreda - Calella .......................................... 1-1
CIRERA - La Salut ....................................... 2-2
MATARONESA - Arenys Mar ..................... 4-2

Classificació 
Young Talent 67 (-1 partit); CIRERA 65; 
Singuerlín 64 (-1 p); MOLINOS 53; Cabrils 
50; Lloreda 48; MATARONESA  45; Premià 
Dalt 41; Santvicentí 40; LA LLÀNTIA 36; 
Poble Sec 33; Arenys Mar 32; PLA D'EN 
BOET 31; La Salut 30; Pomar i Vilasar Mar 
B 28; Calella i ROCAFONDA 23.

30a jornada (28/29 d'abril)
Vilassar B - MATARONESA (DS 18 h)
Calella - ROCAFONDA  (DG 12 h) 
LA LLÀNTIA - Singuerlín (DG 12:15 h)
CIRERA -  Santvicentí (DG 12:30 h)
MOLINOS -  Young Talent (DG 12 h)
Premià Dalt - PLA D'EN BOET  (DG 12 h)

2a jornada seguida sense derbis
No hi ha derbis, però curiosament a la 
mateixa hora estaran jugant els quatre 
primers classificats a la nostra ciutat, 
en tres partits d'alt voltatge, a Cirera, 
Molins i La Llàntia.

Els dos primers perden

24a jornada (14/15 abril)

MATARÓ ATH. - Tiana ............................0-5
JUVESPORT - Pineda.............................4-0
Premià Dalt C - JUVENTUS  .................. 1-2
AEiLL CERDANYOLA-ROCAFONDA B ....0-1
MOLINOS B - Sant Pol B........................ 4-2

Classificació
Premià Dalt C 56,  AEiLL Cerdanyola 
51, Rocafonda B 50, Tiana 45, Alella 43; 
Juventus 37, Juvesport 28, Sant Pol 
B i Canet 22;  Molinos B 20, Pineda 19; 
Mataró Ath. 18, Dosrius 5.

Penúltima jornada amb dos derbis el 
dissabte: AEiLL Cerdanyola - Molinos B 
(16 h) i Juventus - Juvesport (17 h)

El Pla d'en Boet guanya un partit 
important i respira una mica

L'equip amb la nova mascota. | FB

4a Catalana

2   SINGUERLÍN

1  MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Keita, Abel Moreno 
(Marc 70'), Héctor, Sergi Carmona, 
Roca, Sergio Cobo, Augusto Campos, 
Toni Martín, Óscar, Adrián (Gorka 75').

Important victòria sobre un rival directe. El 
triomf es va forjar en un inici letal. Als 20 
minuts l'equip local guanyava 3-0 amb gols 
de Moussa (2) i Elías. Però l'equip vilassa-
renc va reaccionar i va marcar dos gols 
abans del descans. A la represa emoció i 
bona defensa local i sense gols.

6  SANTVICENTÍ

0  ROCAFONDA

ROCAFONDA:  Suàrez, Benguerel, 
Rosa, Almazán, Soto (Wassa 46'), 
Bohum, Guillem Bou, Águila, Toure, 
Brassier i Kamby.

Van marcar primer els visitants, però va 
replicar Joel. A la represa Yustos va posar 
per davant el Cirera, però els badalonins van 
empatar de forma immediata. Fins al final 
moltes ocasions sense sort, per acabar ce-
dint el segon empat a casa de la temporada.

El Rocafonda va patir una dura golejada i ja 
és el cuer. El segon gol local a poc del des-
cans va fer mal, i el tercer en pròpia porta, 
a la represa va acabar d'enfonsar.

El Molinos va perdre qualsevol opció en perdre 
al camp del tercer classificat. Els colomencs es 
van avançar als 15', però Carmona va empatar 
als 20'. Després el partit va ser igualat i es 
va decidir a falta de vint minuts per acabar.

2  CABRILS

1  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA:   Lloret, Serrano (Omar 
63'), Llavero, Chamarro, Ibra, Ángel 
Vega (Kanteh 70'), Ibu, Bertolín, Salvia, 
Yusupha, Said.

Resultat injust per a l'equip verd, que va per-
dre un partit que per domini i ocasions hagués 
pogut guanyar. Ibra Cámara va avançar els 
llantiencs als 20', però a la represa l'equip 
local va remuntar.
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Els mataronins intenten batre la porteria visitant. | DANIEL FERRER

Amb un empat en 
l'última jornada (5 de maig) 
a Castelldefels fins i tot pot 
ser campió

L'equip masculí de l'Iluro Hockey 
Club està fent una temporada sen-
sacional i després de guanyar el 
passat diumenge a casa davant el 
Barcelona Stick, ha atrapat al líder 
el Castelldefels, que va perdre al 
camp del HCJ Sant Cugat, tercer 
classificat. Però el més important 
és que matemàticament assoleix 
l'ascens a 1a Catalana, retornant 
a la categoria perduda la tempo-
rada passada.

L'equip taronja no ho va tenir 
fàcil davant el quart classificat, el 
Barcelona Stick, i va guanyar per 
un mínim 2-1, amb gols de Ferran 
Reig i David Minguillón, que li van 
permetre aconseguir la seva dot-
zena victòria consecutiva.

D'aquesta manera, a falta d'una 
jornada, l'equip de l'Iluro HC empa-
ta a 31 punts en el lideratge amb el 
Castelldefels i té el tercer, el HCJ 
Sant Cugat a 3 punts amb el golave-
rage particular guanyat, i per tant 
té assegurada una plaça d'ascens. 
Un empat a Castelldefels, a més, 
donaria el títol a l'equip de l'Iluro 

L'equip prepara la fase 
d'ascens que ja va jugar la 
temporada passada

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró ha acabat en el primer lloc 
del seu grup de la fase regular de 

la Divisió d'Honor. Ha empatat a 
punts amb l'Alicante, però l'ha supe-
rat per golaverage particular molt 
ajustat: 5-1 a Alacant i també 5-1 
aquí, però amb més sets guanyats 
pel Quadis CNM.

L'equip del Quadis Centre Natació Mataró. | CNM

12a victòria seguida de l'Iluro HC 
que li dona l'ascens a 1a Catalana

que a la primera volta va guanyar 
per 3-0 aquí a Mataró.

La plantilla de l'ascens
Formen la plantilla d'aquest equip que ha 
aconseguit l'ascens: Oriol Massaguer, David 
Minguillón, Martí Zamora, Asensi Garcia, 
David Montero, Joan López, Jesús Ramírez, 
Nelson Garcia, Carles Garcia, Arnau Pons, Fe-
rran Pons, Pau López, Roger Carbonell, Adrià 
Velilla, Jan Puig, Jaume Martí, Héctor Caba-
llero, Litus Ballbé, Bernat Olivares, Tomás 
Angusto, Ferran Reig i Sergio Torres (porter).
L'entrenador és Pablo Sainz, el segon entre-
nador és Jorge Towse i delegades Luciana 
Moize i Rosa Tejedor.

Derrota de l'equip femení
Ben diferent la marxa que porta 
l'equip femení que a la fase final 
només ha sumat un punt i ha baixat 
fins al 6è lloc. El passat dissabte va 
fer un bon partit al camp del líder, el 
CD Terrassa, però va caure per 2-1.

El Quadis CNM acaba primer de 
grup de la Divisió d'Honor

En la darrera jornada l'equip ma-
taroní ja no tenia partit i la classifi-
cació final ha quedat així: QUADIS 
CN MATARÓ 38, Alicante 38, Mijas 
28, Borges B 26, Olot 26, Badalona 
24, Alzira 20, Hispalis 18, Huétor 
Vega 16, La Zubia 14, Ripollet 10, 
Calella 6.

Els tres primers equips disputa-
ran la fase d'ascens junt amb els 
tres equips classificats de l'altre 
grup que són Pontevedra, Leganés 
i Cambados.

En la fase d'ascens el Quadis CN 
Mataró tindrà una primera opor-
tunitat de pujar en l'enfrontament 
contra el Pontevedra, primer de 
l'altre grup. I en cas de derrota 
s'enfrontarà amb el guanyador de 
l'encreuament en eliminatòries en-
tre segons i tercers.

Els jugadors celebren l'ascens. | CEDIDA
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El Laietània a la final B i Lluïsos a 
la final C del campionat català

Marina Martínez i Irene Betriu van fer doblet en 800 m. | FB CA LAIETÀNIA

En la segona jornada els més 
puntuats van ser Marina 
Martínez (800 m) i Marc 
Garcia (llargada)

El passat cap de setmana es va 
disputar la segona i última jornada 
classificatòria del Campionat de 
Catalunya de clubs d'atletisme. Els 
dos equips de la nostra ciutat es 
van desplaçar a Sant Celoni i van 
quedar classificats en 2n i 4t lloc 
del grup, i van aconseguir aques-
tes mateixes posicions en la global. 

El CA Laietània amb un total de 
40.391 punts de la taula hongaresa 
acaba en el lloc 16è de Catalunya 
i entra pels pèls a la final B. El GA 
Lluïsos suma 35.734 punts i acaba 
en 23è lloc i competirà a la final C. 
Aquestes finals se celebraran el 
pròxim diumenge 6 de maig.

Marina Martínez i Marc Garcia 
els més puntuats a nivell 
individual
Va haver-hi 5 victòries individuals i 

una en relleus, i els atletes que van 
superar els 700 punts de la taula 
hongaresa van ser:

Categoria femenina
800 m.- 1a Marina Martínez (CAL) 2:16.95 
(894), 2a Irene Betriu (CAL) 2:22.44 (795), 3a 
Laila Ruth Vivas (LL) 2:25.25 (754);
5000 m.- 3a Anna Costa (CAL) 19:14.55 (722); 
4a Isabel Rodriguez (CAL) 19:21.82 (711), 5a 
Laura Pelegrí (LL) 19:28.19 (701);
Perxa.- 1a Alba Rodríguez (CAL) 3,30 (747); 2a 
Helena Torres (CAL) 3,20 (717);
Triple.- 2a Rosa M. Buscà (CAL) 11.76 (890); 3a 
Maria Diébana Badji (CAL) 11.50 (864); 4x400 
m.- 1r CAL (Irene Betriu, Inés Kajtih, Marina 
Martinez, Laia Tomàs) 4:18.04 (769); 2n GALL 
(Betània Duarte, Mercé Sànchez, Laiala Ruth 
Vivas, Ouamina Blal) 4:25.97 (715)
Categoria masculina
200 m.- 3r Sergi Adalid (LL) 23.41 (742)
800 m.- 3r Unai Martínez (CAL) 1:58.47 (799); 
5è Aleix Aznar (LL) 1:59.61 (770)
5000 m.- 1r David Campo (LL) 15:21.69 (746)
400 m tanques.- 2n Ousama Blal (LL) 59.02 
(726)
Alçada.- 3 Pau Rey (LL) 1.82 (758); 4t Martí 
Varela (CAL) 1,78 (723)
Llargada.- 1r Marc Garcia (CAL) 6,85 (890)
Javelina.- 1r Juan Sànchez (LL) 47.46 (641).

Pelegrí i Campo. | GALLUISOS.CAT

Marc Garcia del CA Laietània. | CAL

Jordi Abril triomfa 
amb el seu buggy

El pilot Mataroní Jordi Abril, ja 
recuperat dels 2 infarts patits el 
2016, va tornar a posar-se el mono 
aquest 2018, i els resultats no po-
dien ser millors.

El pilot, que participa amb un 
UTV Side&side Polaris RZR Turbo, 
va participar a la primera prova del 
Campionat d'Espanya de ral·ly tot 
terreny CERTT, proclamant-se cam-
pió a la categoria Buggy i aconse-
guint una gran i meritòria 3a posició 
de la scratch general, competint 
contra cotxes molt superiors i amb 
majors pressupostos.

Handbol - Calle jugarà 
la fase final estatal

Eduardo Calle, el jugador mata-
roní del FC Barcelona, jugarà en-
tre els propers dies 2 i 6 de maig 
el Campionat d’Espanya Juvenil 
al Pavelló Olímpic de Granollers. 
L’equip blaugrana va guanyar el seu 
sector davant Dominicos Zaragoza, 
Calasancio i Elgóibar i Calle va ser 
el màxim golejador blaugrana.

Rem - Victòria dels ve-
terans del Rem Mataró

L’equip veterà del Rem va acon-
seguir el passat dia 22 d’abril la 
victòria en l’última jornada de la 
Lliga Catalana de Llaüt celebrada 
a Badalona. El 6 de maig es dis-
putarà a Banyoles el Campionat 
de Catalunya.

Abril amb el seu buggy. | CEDIDA

TOTESPORT 1523 (10-11).indd   2 25/04/2018   18:35



el Esporttot POLIESPORTIU

El CN Sabadell es va imposar. | D.F

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró continua amb la mala rat-
xa de resultats d’aquesta segona 
volta i va perdre a casa 3 a 5 da-
vant el Natació Sabadell, els valle-
sans amb aquest triomf superen a 
la classificació a l’equip entrenat 
per Albert Sabaté que cau fins a  
l’onzena posició.

Els mataronins van fer una pri-
mera part molt fluixa i van marcar 
al descans 0 a 2 a sota en el mar-
cador. A la represa l’equip va reac-
cionar, Alex del Barco va fer l’1 a 2, 
i el brasiler Hedierson Fernandes 
va fer l’empat a 2 i Pol Tolrà va 

culminar la remuntada fent el 3 a 2.
L’Aliança va fer el més complicat 

i va remuntar el matx, però des-
prés de veure’s per davant en el 
marcador, l’equip es va relaxar i els 
visitants ho van aprofitar per cap-
girar el marcador (3-4). I ja jugant 
de cinc va arribar el definitiu 3 a 5.

Vicenç Castellà va finalitzar 
en quarta posició de la 
general individual

Diumenge passat es va disputar 
la VIII edició de la Triatló Doble 
Olímpica Terres de l'Ebre a la 

localitat de Sant Carles de la Ràpita, 
on el Centre Natació Mataró hi era 
present.

Sobre la distància de 3000m de 
natació, 90km de ciclisme i 20km 
de cursa a peu es donava la sortida 

L'equip del Quadis Centre Natació Mataró. | ARXIU

a la primera triatló de la temporada 
del calendari oficial de la federa-
ció, essent puntuable per a la lliga 
catalana de Triatló 2018.

Per al Centre, els més destacats 
van ser Vicenç Castellà, que va fi-
nalitzar en una grandíssima quarta 
posició final, sent el segon català 
a la meta; Albert Jimènez, una de 
les noves incorporacions de l'equip, 
que va remuntar molt en bici i du-
rant la cursa a peu, acabant en 
vuitena posició i, més endarrere, 
el veterà José Luis Cano que va 
finalitzar el 22è i primer de la seva 
categoria V-2.

Pel que fa a la classificació per 
equips, es va aconseguir una mag-
nífica victòria i, per tant, s'inicia la 
Lliga Catalana de la millor manera 
possible.

La permanència ha d'esperar. | ARXIU

El CN Mataró s'endú la victòria per 
equips a l'estrena de la temporada

3  ALIANÇA MATARÓ

5  CN SABADELL

ALIANÇA MATARÓ: Issac Fernández, 
Alex del Barco (1), Pol Tolrà (1), Pol Novo, 
Heiderson Fernandes (1), Azhar Chiheb, 
Carlos Villarin, Cristian Villarin, Abdyck 
Gómez, David Peña, Mamadou Ceesay, 
Paquito Pares.

Els Futsal Aliança Mataró cau 
derrotat a casa 

4  VACARISSES

2  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Eulogio Martínez, 
Álex Álvarez (1), De Gea, Albert Carmona, 
Pol Aledo, El Merrouni (1), Javier Capilla, 
Jesús Moreno, Abel Rangel i I. Tejedor (ps)

L'SPALL Mataró 
perd a Vacarisses

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró no 
va poder certificar la permanència 
matemàticament, després de veure 
com el Vacarisses li remuntava a la 
segona part un partit que portava 
dominat per 1 a 2 al descans, fins 
al 4 a 2 definitiu.

Entre setmana però, el Ciutat 
de Mataró havia disputat el par-
tit ajornat contra el Sant Joan de 
Vilassar, aconseguint un empat a 2.
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Sant Pol és
la capital del 
formatge
Gastronomia: Redacció

 Els millors formatges del país seran protagonistes 
durant tot el cap de setmana a Sant Pol de Mar amb la 
7a Fira del Maresme d'artesans del formatge i de pastor. 
Dissabte 28 i diumenge 29, 16 expositors de diferents 
comarques participaran en un esdeveniment que és 
molt esperat i que cada any reuneix més visitants. El 
món del formatge és apassionant i variat i la proposta 
de Sant Pol trascendeix el que és pròpiament una fi ra 
i es complementa amb diferents activitats. 

Destaca la presentació del llibre 'Els 50 millors for-
matges dels Pirineus' o les xerrades-tast, que sempre 
permeten entendre-hi una mica més. Guiaran aquests 
actes Cal Majuba Formatgeria dissabte i Formatges 
Artefor diumenge. El sopar de dissabte també és un 
clàssic, així com el sorteig d'un lot de formatges i una 
caixa de vi amb el que sempre acaba la Fira.

Aquest cap de setmana

No hi faltarà
la música
Els migdies de la fi ra tenen un 
marcat accent musical. Dissabte 
hi haurà un concert de la Big 
Band Valona. Al vespre, tindrem 
un tastet musical de cantau-
tors amb Víctor Puigvert amb 
Josep Bergadà a la guitarra 
i Arrigo Tomasi a l'acordió. 
Diumenge al migdia l'esperat 
Jazz a càrrec del Cheese Jazz 
Quartet, format per Pere Grau, 
Ferran Morer, Ricard Molina i 
Pol Maresma.  

taulataulaA

Aquest cap de setmana

taulataulataula
Aquest cap de setmanaAquest cap de setmana

taula
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Arriba la fira de productes 
ecològics més important 
BioCultura se celebra del 3 al 6 de maig al Palau Sant 
Jordi de Barcelona

 BioCultura la fi ra de productes ecològics i consum responsable 
més gran de l'estat comença dimecres. Reunirà a més de 700 expo-
sitors dedicats als sectors d'alimentació bio, cosmètica ecològica, 
moda sostenible, casa sana, turisme responsable, artesanies i ONG's. 
Paral·lelament a l'exposició se celebraran més de 400 activitats i s'es-
pera superar els 72.000 visitants. En aquesta edició, l'organització de 
BioCultura ha remodelat la fi ra per aconseguir més espai expositiu 
i un major aforament i que així tots puguem gaudir de la primavera 
Bio. Com a conseqüència d'aquests canvis, aquest any s'accedirà a 
BioCultura per l'entrada principal del Palau Sant Jordi situada en 
Avinguda de l'Estadi i la distribució dels sectors serà diferent.
 

Klikin és una empresa de fi delització de clients que permet als 
hostelers disposar d'una aplicació mòbil personalitzada 
per poder donar d'alta als teus clients, conèixer com 
es comporten. És una App que monitoritza la 
fi delització dels clients. És un instrument 
molt útil per a petits i mitjos negocis (inclo-
ses franquícies) d'hostaleria i restauració, 
salut i bellesa, moda, serveis i entreteniment.

Els experts d'aquesta App els ajudaran a 
conèixer al client i a saber com es compor-
ta des que tenen la necessitat del producte 
o servei, fi ns que acudeix a l'establiment i 
una vegada que surt per la porta. 

App molt útil! klikin

ESCALIVADA A 
LA BRASA AMB
ANXOVES DEL

CANTÀBRIC
Gaudeix del nostre menú de 
migdia entre semana, de 13 
a 16h. Cuina d’elaboració i de 
proximitat! 
Menú no apte per a celíacs.

ESPINALER

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

RECOMANA:RECOMANA:

hostelers disposar d'una aplicació mòbil personalitzada 
per poder donar d'alta als teus clients, conèixer com 
es comporten. És una App que monitoritza la 

AA taula
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Receptes per a una 
alimentació millor
Comença la nova col·lecció de receptes 
saludables del Tot a Taula amb Veritas

Gastronomia: Redacció

  Aquesta setmana comencem una nova col·lecció 
de receptes saludables gràcies a la col·laboració de 
Veritas. Es tracta de donar idees amb productes 
ecològics, del temps, de primera qualitat que per-
meti fer accessible a tothom la millor alimentació 
possible. Veritas és referent en productes amb la 
certificació ecològica per garantir una alimentació 

Ingredients
• 1 pot de llenties

• 6 carxofes

• 1 carbassó

• 1 pebrot vermell

• 1 ceba

• 1 paquet de bolets xiitake

• 1/2 L de brou de pollastre

• 3 cullerades soperas de tomàquet fregit

• Vi blanc

• Oli d’oliva verge extra

• Sal

Elaboració
1. Renta i pica la ceba, el pebrot, el carbassó, les 

carxofes i els xiitakes.

2. En una paella, escalfa una mica d’oli i sofregeix 
la ceba. Quan agafi color, afegeix la resta de ver-
dures i els bolets, i deixa que cogui.

3. Incorpora les llenties prèviament escorregudes, 
barreja-ho bé i afegeix el tomàquet fregit. Torna 
a remenar.

4. Afegeix un rajolí de vi blanc, espera a que s’eva-
pori i incorpora el brou de pollastre. Rectifica de 
sal i deixa coure a foc lent durant mitja hora. Si 
les llenties t’agraden més caldoses, pots afegir 
una mica més de brou.

saludable i saborosa. Si la filosofia de la marca és 
cercar aquesta millora en l'alimentació, les receptes 
ens donaran instruments i recursos per, setmana a 
setmana, innovar a taula.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

LLENTIES AMB CARXOFES

Llenties amb carxofes, una recepta nutritiva i de-
liciosa. La carxofa conté molt poques calories i és 
bona ara tractar els problemes digestius, gràcies 
a la fibra soluble que aporta. També és depurativa 
i enforteix el sistema immunològic.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA 1
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lacuinadegaudir

leyre_s_m

guanya
el premi de
la boheme

"Pinchos weekend"

sanndrins

guanya
el premi de
la burguesa

"Aniversaris familiars"

fi shermataro

guanya
el premi de
taller de pizzes

"Un bon plat de sonsos"

deifmataro

guanya
el premi de
tubau xarcuters

"Amor a les Cinc Sènies"

guanya
el premi de
FOGONS

"Cuina de km 0"

CONCURS

#totataula

Opta a menús a:Aquesta setmana 6 premis més!

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

tu, d'un restaurant, d'on vulguis– a Instagram 
i etiquetar-les amb #totataula Ja hi han par-
ticipat més 1.500 fotografi es i cada setma-
na s'amplia aquesta xifra i s'incorporen nous 
premis. Aquesta setmana, per exemple, pots 
optar també a un menú de tapes per a dues 
persones el dijous a la nit a Fogons. 

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

AA taula
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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 tot es pot canviar, perquè no tot 

depèn de tu. Si deixes d'entossudir-te 

amb impossibles, podràs passar pà-

gina abans. Practicar l'altruisme et 

pot resultar alliberador.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si vols recuperar la bona relació amb 

algú, hauràs de suavitzar les formes. 

Els assumptes judicials poden estar 

presents ara. Practica l'honestedat i 

tot anirà fluint.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

S'activen assumptes que es trobaven 

en stand by. Deixes enrere un perío-

de inactiu i comences a moure fitxa 

i a més, ho fas amb més bon humor. 

Despertes alguna passió...

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

En assumptes sentimentals sents que 

tens el control de la situació i això et 

dóna certa seguretat. Pots tendir a la 

desconfiança i tens les teves raons 

però no exageris.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Sents necessitat de reservar certes 

opinions o de mantenir-te al marge 

de qüestions que intueixes que no 

et portaran res de bo. Vols contactar 

amb una persona del passat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Has entès finalment que només amb 

paciència i organització aconseguiràs 

alguns avenços. Potser no és el que 

més et ve de gust ara mateix però 

més endavant ho agrairàs.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si normalment ets una persona més 

aviat tranquil·la, en aquest període 

experimentes la impaciència i vols 

fer més activitats del que és normal 

en tu. Vigila amb l'estrès.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Finalitza un període de grans apre-

nentatges. Aviat Urà entrarà al signe 

de Taure i podràs descansar una mica. 

Ja toca gaudir del que hagis sembrat 

en els darrers anys.

Bessons (21/5 al 21/6)

El teu discurs està ple de raons però 

entra en conflicte amb algú que 

veu les coses de manera oposada. 

Mantens la teva individualitat i vols 

fer les coses a la teva manera.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Una entrada de diners que creies se-

gura, pot variar o desaparèixer. Tot 

són etapes i potser és moment de 

pensar en alguns canvis. Ets enginyós 

i aviat hi posaràs solució.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Augmenta la teva capacitat física. Et 

sents més fort, amb més resistència 

per afrontar circumstàncies. Si ets 

esportista, compta amb l'obsessió i 

posar el cos al límit.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si darrerament t'havies tancat una 

mica en tu mateix i no et venia de gust 

comunicar el que passa per dins, ara 

tens la possibilitat de sentir-te més 

escoltat i acompanyat.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

www.deyse.cat

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

ASISTED

• 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:
AINA GARCIA

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

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

Vengadores: Infi nity War  12:00  12:30  16:00  16:30  17:00  

 18:00  18:30  19:05  20:05  21:05  22:10  23:10  00:10  00:35

 [ds.-dc.] 19:40         [dm. VOSE] 21:45        [VOSE] 12:20

7 días en Entebbe  16:30  19:00  00:00

 [exc. dm.] 21:30          [dm. VOSE] 21:30          [VOSE] 12:20

Noche de juegos  12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Cada día 22:45  01:00         

 [dv.+dc.-dj.] 15:50

El príncipe encantador 12:15  15:50

Isla de perros 12:10  16:15

Las leyes de la termodinámica 22:45  01:00

Un lugar tranquilo 12:10  16:00  18:00  20:00  22:00  00:00

La casa torcida 00:15       [exc. dm.] 21:45

Proyecto Rampage 12:10  16:00  17:50  20:25       

 [exc. dj.] 22:45

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

 [exc. dj.] 20:10

Ready player one 12:00  16:00  18:50  21:40  00:30

Peter Rabbit 18:20       [exc. dv.+dc.-dj.] 12:15  15:50  

La Tribu   [exc. ds.-dg.+dm.] 15:50 

Gorrión rojo [dv.+dj.] 19:40 

Manon (Ballet) [dijous] 20:15

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

El viaje de sus vidas 18:00  20:00 (28 i 30 abril i 1 maig) 

 (dl. vespre sessió VOSE) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Vengadores: Infi nity War  

 16:00  17:00  18:00  19:00  20:45  22:00 

 [dv.+dl.+dc.-dj.] 19:45  21:00

Noche de juegos  16:15  18:15  20:15  22:15

Un lugar tranquilo 16:00  18:00  20:40  22:30

El príncipe encantador 17:45

Proyecto Rampage 16:00  20:30  22:40 

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

Leo da Vinci: Misión Mona Lisa 16:00  18:00

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

La forma del agua 22:40        [dv.+dl.+dc.-dj.] 22:30

Ready player one 19:30  22:15

Peter Rabbit 16:30  18:30        [dv.+dl.+dc.-dj.] 18:15  

Gorrión rojo 19:45        [dv.+dl.+dc.-dj.] 22:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  Després de ‘Fantástico Sr. Fox’ 
(2009), el cineasta nord-americà 
Wes Anderson repeteix en el cine-
ma d’animació tradicional stop 
motion amb ‘Isla de perros’. Aquest 
cineasta entregat a la comèdia es-
trambòtica i als personatges ex-
cèntrics, retorna als ninots, com 
un il·lustrador, un titellaire. I se 
serveix d’animals amb propietats 
antropomòrfi ques per esbossar 
amb originalitat i creativitat una 
inimitable pel·lícula futurista, un 
fi lm d’anticipació d’ordre distòpic.
        Anderson fabrica un fi lm anò-
mal farcit d’humor tendre, a voltes 
incorrecte, de to desenfadat, i ens 
deixa una comèdia agredolça i in-
usual on regna la candidesa. Tot 
acompanyat d’una típica banda 

Els proscrits

sonora, amb molta percussió, que 
avança a un ritme desencaixat, 
com a batzegades, deixant una 
estranya i hipnòtica combinació 
dissonant de música i imatges i 
que acaba convertint el seu fi lm 
en tota una experiència sònica.  
     Ens trobem davant d’un fi lm 
fascinant i encisador que transmet 
tota la calidesa de l’animació arte-
sanal, on s’entona un cant a la ca-
maraderia i es rendeix culte a la lli-
bertat i la tolerància, tot encotonat 
enmig d’un alè poètic i meravellós 
de faula.   Recomanem viure i veure 
el cinema en la seva versió origi-
nal. Aquí hi trobem veus com Bill 
Murray, Edward Norton, Scarlet 
Johansson o Frances McDormand. 
| Joan Millaret- AMIC.

  

Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera pel·lícula 
on Scarlett Johansson va 
treballar per a Woody Allen?

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

Resposta del núm. 1816
"Els Cadells i 
el Codi de Marco Polo"

Guanyadors:
• Isaac Rodríguez Vargas
• Pere Canal Vila

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

Crítica de ‘Isla de perros’ de Wes Anderson

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes

VENGADORES: INFINITY 
WAR

L'enfrontament definitiu i més cruent de 
tots els temps: els venjadors i els seus 
superherois hauran de sacrificar-ho tot 
per derrotar a Thanos abans que posi fi 
a l'univers. 
Direcció:  Anthony Russo, Joe Russo
Intèrprets: Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Scarlett Johansson
156min

NOCHE DE JUEGOS

Un grup d'amics de tota la vida es reu-
neix de tant en tant per passar una nit 
de jocs. Aquesta vegada, però, passaran 
la nit intentant resoldre un misteriós 
assassinat.  
Direcció: John Francis Daley, Jonathan 
Goldstein
Intèrprets: Jason Bateman, Rachel McA-
dams,  Kyle Chandler
98min

7 DÍAS EN ENTEBBE

L'any 1976 un avió amb 248 passatgers a 
bord va ser segrestat per dos palestins 
i dos alemanys, desviant-lo a l'Aeroport 
d'Entebbe. Els segrestadors exigien 
l'alliberament de més de 50 palestins 
detinguts arreu del món.
Direcció: José Padilha
Intèrprets: Rosamund Pike, Daniel 
Brühl, Eddie Marsan.
107min

HACERSE MAYOR Y OTROS 
PROBLEMAS

L'Emma escriu contes per a nens, té 
30 anys i no té parella ni feina estable. 
Enmig d'una vida caòtica, la seva millor 
amiga s'ha quedat embarassada i li 
demana que sigui la padrina del bebè.  
Direcció: Clara Martínez-Lázaro
Intèrprets: Silvia Alonso, Bárbara 
Goenaga, Antonio Resines
96min

EL LEÓN DUERME ESTA 
NOCHE

Un actor veterà s'instal·la en secret a 
una casa abandonada on hi havia viscut 
l'amor de la seva vida. Un grup d'amics 
descobreix la casa com a l'indret perfec-
te per rodar la seva pel·lícula de terror. 
Direcció: Nobuhiro Suwa
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Pauline 
Etienne, Arthur Harari
103min

LOU ANDREAS-SALOMÉ

Biografia de l'escriptora russa Lou 
Andreas-Salomé (1861-1937), una dona 
capdavantera pels seus ideals que va 
ser analitzada per Sigmund Freud i es 
va rodejar de grans artistes i escriptors 
de l'època. 
Direcció: Cordula Kablitz-Post
Intèrprets: Nicole Heesters, Katharina 
Lorenz, Liv Lisa Fries
113min
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Educació: Laia Mulà

 Aquesta setmana ha fi nalitzat el 
període de preinscripció dels en-
senyaments obligatoris i l'elecció 
del centre per part de les famíli-
es pot condicionar que algunes 
escoles puguin perdre una línia. 
Davant aquest perill, els membres 
de la Plataforma per l'Educació a 
Mataró (PEM) i altres membres de 
la comunitat educativa reclamen 
insistentment que la davallada de 
demografi a infantil i primària sigui 
aprofi tada per l'Administració per 
baixar progressivament les ràtios 
de tots els grups de P3 fi ns a 20 
alumnes per aula i a 25 alumnes 
en el cas de l'ESO. Amb aquesta 
mesura revertirien la massifi ca-
ció actual a les aules i permetrien 
que els alumnes gaudissin d'una 
educació més personalitzada i de 
qualitat.

Cal destacar que enguany ja s'ha 
procedit al tancament d'una aula 
de P3 de l'escola Tomàs Vinyes de 
Mataró. En funció dels resultats 
de la preinscripció, des de la PEM 
alerten que perillen 2 o 3 grups 
més i demanen voluntat política 
per evitar-ne el tancament.

La Plataforma per l'Educació a Mataró (PEM) demana una baixada de les ràtios a 20 
alumnes a P3 i a 25 a les aules de 1r d'ESO

Més matrícula viva
Un altre problema detectat per 
la comunitat educativa és el des-
bordament d'algunes aules pel 
creixement de la matrícula viva. 
Sobretot entre els cursos de 1r i 3r 
de primària, hi ha diverses aules 
que superen els 25 alumnes que 
determina la ràtio. Aquest desbor-
dament té lloc per la necessitat 
d'assumir tots aquells alumnes 
que provenen d'una altra ciutat 

En alerta per evitar més tancaments de 
línies de P3 a l'escola pública

La PEM vol baixada de ràtios: menys alumnes per aula Arxiu

i que tenen dret a gaudir d'una 
plaça a l'escola pública. La baixa-
da de ràtios permetria gaudir d'un 
marge per assumir els alumnes 
procedents de la matrícula viva.

Cal mencionar, també, que 
des del PEM demanen un pla per 
aconseguir repartir els alumnes 
procedents de diverses comuni-
tats d'origen estranger perquè no 
s'agrupin tots en els mateixos cen-
tres i millorar la diversitat.

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

Ha nascut a la ciutat de Mataró la iniciativa Fem la Pública, 
una idea impulsada per famílies membres d'associacions de 
famílies de les escoles públiques de Mataró per promoure 
l'escola pública de la ciutat i reforçar els valors transformadors 
que aquesta representa. En definitiva, vol esdevenir un espai 
de trobada de les famílies que es comprometen a actuar de 
manera activa per una educació pública inclusiva, gratuïta i 
de qualitat a la ciutat de Mataró. Aquest grup ja compta amb 
la participació de diverses AMPA/AFA d'escoles de primària 
i bressol de la ciutat i esperen que, ben aviat, siguin totes les 
de Mataró que hi participin. Amb un esperit local i visió reivin-
dicativa, Fem la Pública desenvolupa les seves actuacions en 
diversos àmbits: cooperar i fer xarxa entre escoles, fomentar i 
difondre les escoles i els seus projectes singulars, així com les 
problemàtiques comunes i les propostes. Per últim, es proposa 
reivindicar i defensar el model d'escola pública catalana.

Fem la pública: promoure 
l'escola pública de ciutat

Ciutat núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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José Manuel López al Ple Municipal

 El grup de CIU Mataró, ha pre-
sentat una declaració institucio-
nal, amb el suport d’ERC-MES, 
VoleMataró, la CUP i ICV-Euia, 
que es proposa condemnar pú-
blicament les declaracions que 
va fer a principis d’abril el perio-
dista Federico Jiménez Losantos. 
Consideren que les declaracions 

CIU Mataró, ERC-MES, VoleMataró, CUP i ICV-EuiA fan 
pinya contra el polèmic periodista

de Losantos van suposar un insult 
als ciutadans d’Espanya i una ame-
naça pels alemanys i la seva gent.

Els grups consideren que la lli-
bertat d’expressió s’ha de defensar 
i que “ningú no es pot aprofi tar 
que estem disposats a defensar 
la llibertat d’expressió de qui sigui 
per generar odi". | L-M.

Contra els atacs de Losantos a 
la llibertat d’expressió

 El dimarts 17 d'abril al matí 
la Plataforma d'Afectats per la 
Hipoteca (PAH) va portar a ter-
me davant l'Ajuntament de Mataró 
una roda de premsa acompanyada 
d'una petita concentració. L'acte 
va comptar amb la presència de 
membres de la PAH i de repre-
sentants dels grups municipals 
del PSC, VoleMataró, ERC, ICV i 
CiU, els quals van manifestar la 
seva preocupació per la situació 
global de les difi cultats d'accés 
a l'habitatge de moltes famílies.

En la concentració van manifes-
tar el seu descontentament amb 
la negativa en el Congrés dels 
Diputats de tirar endavant una 
proposició de Llei sobre l'Habi-
tatge, coneguda com les 5 de la 
PAH, per a discussió i debat. La 
Taula del Congrés dels Diputats a 
Madrid està formada per 3 mem-
bres del PP, 2 de C's, 2 del PSOE i 
2 de Podemos. Els 5 vots del PP i 
C's van impedir fa uns dies que la 
proposta de Llei sobre l'Habitat-
ge pogués passar al Congrés dels 
Diputats per al seu debat. Davant 
aquest bloqueig, les delegacions 
de la PAH es van manifestar da-
vant els ajuntaments de diversos 
municipis i van anunciar que no 
es quedarien de braços plegats.

Per la manca d'habitatges 
dignes i accessibles

La PAH reivindica a 
Mataró una Llei sobre 
l'Habitatge

La presentació de la proposta La concentració Cedida 

 Daniel Ferrer 

 D. Ferrer 

 Des del 2013 una comissió lide-
rada per José Manuel López, regi-
dor del PP, preparava un reglament 
d'ús dels mitjans de comunicació 
que tot indicava que s'aprovaria en 
el Ple Municipal. Davant les decla-
racions de desconfi ança política 

El president de la comissió que va elaborar el reglament, 
José Manuel López, va dimitir d'aquest càrrec

de diversos regidors de la CUP i 
CiU durant el debat d'aquest punt, 
López va optar per retirar el punt i 
dimitir com a president de la co-
missió. Es mostra decebut perquè 
la feina feta "hagi quedat en no 
res"  Laia Mulà

Sense reglament d'ús dels 
mitjans de comunicació
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Les millors imatges del Sant Jordi 2018

Imatges

Daniel
Ferrer
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L'acceleradora de salut Kenko ja funciona 
amb cinc empreses
Les start-ups participants treballen per a, per exemple, crear una app per a consultes 
a psicòlegs o una plataforma per fomentar la independència de nens amb trastorns de 
desenvolupament neurològic, entre altres

Empreses: Laia Mulà  

 L'acceleradora de salut Kenko 
ha iniciat la primera edició amb 
la voluntat d'ajudar a accelerar 
start-ups que desenvolupen solu-
cions dirigides a la salut digital. Es 
tracta d'una iniciativa promoguda 
pel Tecnocampus, Foundingers 
Group i Telefónica Open Future 

que compta amb cinc empreses 
en aquesta primera edició: Hyeia 
Technologies, Meditic Health, 
Brainally, Psycoco i Omadrevida. 
Durant els pròxims mesos, els em-
prenedors de les start-ups selecci-
onades comptaran amb el suport 
de mentors, formació i assesso-
rament per part de les empreses 
col·laboradores de Kenko. També 

comptaran amb el suport dels pro-
fessionals de Foundingers Group 
i de TecnoCampus. Per a l'impuls 
de la seva start-up gaudiran d’ofi -
cines gratuïtes al Hub Salut de 
l’edifi ci TCM6 del parc empresarial 
de TecnoCampus i l’accés als re-
cursos oferts per Telefónica Open 
Future. Els projectes seleccionats 
són els següents

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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El programa d’acceleració fi nalitzarà al juliol amb la celebració de 
l'Investor Day, esdeveniment on els emprenedors podran presen-
tar el seu projecte davant els Business Angels, inversors i Venture 
Capital especialitzats.

Programa fins al juliol

Els mòbils, a distància
Hygeia Technologies és un projec-
te per a la creació d'una aplicació 
destinada a la prevenció de ma-
lalties visuals en nens generades 
pel mal ús de dispositius mòbils. 
L’objectiu és que els usuaris utilit-
zin els dispositius en la distància 
adequada, així com controlar el 
temps d’exposició.

Aposta per la telemedicina
En segon lloc, la iniciativa Meditic 
Health és una plataforma de tele-
medicina que possibilita la pres-
tació de serveis mèdics persona-
litzats entre facultatius, pacients i 
organitzacions sanitàries ubicades 
en qualsevol part del món. 

Està enfocada a la gestió i l’apro-
visionament de serveis mèdics a 
distància, trencant barreres ge-
ogràfi ques i de disponibilitat de 
cada metge, aportant noves eines 
tecnològiques, de comunicació i 
de treball col·laboratiu entre els 
professionals i els pacients.

Major independència dels nens 
amb transtorns
BrainAlly és una plataforma que 
es proposa treballar per acon-
seguir una major independèn-
cia de nens amb trastorns de 
Desenvolupament neurològic, 
així com autisme, dèfi cit d’aten-
ció, alcoholisme fetal o prematu-
ritat extrema.

Connexió pacient-psicòleg
La quarta start up és Psycoco, 
una aplicació per a mòbils que 
vol connectar els pacients amb 
els psicòlegs. L'app permetrà al 
client explicar breument la seva 
consulta per tal que pugui rebre 
l'atenció necessària i adequada a 
les seves necessitats.

Cura de salut infantil
Per últim, Omadrevida és una solu-
ció digital per a la gestió de la cura 
de la salut infantil en hospitals, 
incrementant la seva efi ciència 
i atenuant els riscs. El seu siste-
ma de validació redueix el temps 
destinat a Serveis d’infermeria i 
millora la seguretat del pacient.

PG
F A Ç A N E S

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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Mataró
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Amb Empenta

Ester Bernadó és la nova directora de 
l’Escola Superior Politècnica
Doctora acreditada i enginyera electrònica, ha estat escollida després d’un procés 
de selecció obert en què han concorregut diversos candidat

Tecnocampus: Redacció 

 El rector de la Universitat 
Pompeu Fabra, Jaume Casals, ha 
nomenat, a proposta del Patronat 
de la Fundació TecnoCampus 
Mataró·Maresme, la professora 
Ester Bernadó per al càrrec de 
directora de l’Escola Superior 
Politècnica. 

Bernadó, doctora acreditada 
i enginyera electrònica, ha estat 
escollida després d’un procés de 
selecció obert en què han concor·
regut diversos candidats.

L'Escola Superior Politècnica és 
un dels tres centres universitaris 
del TecnoCampus adscrits a la UPF. 

Nou delegat pel Tecnocampus
Els canvis organitzatius a escala 
acadèmica en el TecnoCampus es 
completen amb el nomenament 
del professor Vicente Ortún com 
a nou delegat al TecnoCampus. 
Amb una àmplia experiència en 
la gestió universitària, el nomena·
ment d'Ortún respòn a la inten·
ció d’estrènyer lligams entre els 
centres mataronins i la Pompeu 
Fabra. trimestre de 2018.

Èxit de les portes obertes
En un altre ordre de coses, unes 
dues mil persones, entre futurs 
estudiants, familiars i amics que 
els van acompanyar, van assistir 
dissabte, 14 d’abril, a la Jornada de 
Portes Obertes del TecnoCampus. 

Uns 700 futurs universitaris van vi·
sitar les instal·lacions i van poder 
conèixer de la mà dels coordina·
dors de grau, professors i estudi·
ants les titulacions que s’oferei·
xen en els àmbits de la tecnologia, 
l’empresa i salut.
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L'Agència Tributària de Catalunya ajuda a 
fer la declaració a les seves oficines 
Per primera vegada prestarà el servei de cita prèvia als contribuents  
amb la seva estructura pròpia

Renda: Redacció 

 L'Agència Tributària de 
Catalunya (ATC) ajudarà, per pri·
mer cop, a fer la declaració de la 
renda als contribuents que ho sol·
licitin. El secretari d'Hisenda de la 
Generalitat, Albert Castellanos, 
afirma que és una "ocasió mag·
nífica" per demostrar la voluntat 
de servei al ciutadà i per oferir un 
servei de proximitat. Els contribu·
ents podran demanar cita prèvia a 
partir del 8 de maig i anar a fer la 
declaració de l'IRPF de l'exercici 
del 2017 a les 32 oficines reparti·
des arreu del territori, inclosa la 
de Mataró. 

"El que fem aquí és un acompa·
nyament per presentar la decla·
ració a l'agència estatal, es tracta 
de fer els passos perquè el servei 
sigui gairebé immediat", subratlla 
Castellanos. Fins ara, ha indicat el 
secretari, aquest servei a territori 
"s'externalitzava" a través dels re·
gistradors de la propietat amb el 
servei d'oficines liquidadores. "Ara 
reivindiquem el paper de les ofici·
nes territorials de l'ATC", ha afe·
git. El desplegament de l'Agència 

Tributària de Catalunya va culmi·
nar el passat 4 de setembre.

78 tècnics de l'ATC repartits a les 
32 oficines de l'Agència Tributària 
de Catalunya arreu de Catalunya 
es posaran a disposició dels ciu·
tadans per ajudar·los a elaborar la 
seva declaració de la renda.

Per sol·licitar assessorament es 
pot fer a través del telèfon 901 22 
33 44. Els contribuents que hagin 
de fer la declaració de l'impost de 
patrimoni també poden demanar 

cita prèvia a través de la seu elec·
trònica de l'ATC o al telèfon 012. 

La gestió
El que fan els professionals de 
l'ATC, ha indicat el secretari d'Hi·
senda, és assessorar i acompanyar 
els contribuents per fer la seva de·
claració de l'IRPF corresponent a 
l'exercici 2017. "Des d'aquí la pre·
sentem a l'agència estatal sense 
que els ciutadans hagin de fer cap 
gestió addicional", afirma.

· 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...
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

L’OUTLET DE TÈXTIL PER A LA LLAR
De dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 15 a 18h
Pàrquing exclusiu clients 
Telf. 93 754 18 17

Camí del Mig, núm. 20. Sector Industrial Camí del Mig. Cabrera de Mar. Barcelona 

COMPRA-VENDA

COMPRO ANTIGÜEDADES: 
MUÑECAS, juguetes antiguos, 
coches scalextrics, tebeos, comics, 
álbumes, cromos, objetos religiosos, 
militares, vinos, licores, cajas de 
puros, tabaco, mecheros, plumas, 
bolígrafos, consolas, videojuegos, 
música, cine, libros, restos de pisos 
herencias. Tasación justa. Pago in-
mediato 627.937.101
VENC taulell, balança, enregistra-
dora, carameleres i mobiliari. C/
Argentona 100. 645.599.385    

COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  
MATARÓ-MATA Terreny agrícola 
de 5.000m2 en venda o lloguer 
Informis 93.798.00.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
MATARÓ-J. RECODER. Pis lloguer 
110m2 3hab. 2banys Asc. 780€/mes 
93.798.00.50
MATARÓ-C/ARGENTONA. Plaça pk 
en lloguer 100€/mes 93.798.00.50

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
SE ALQUILA HABITACIÓN. 696.306.141
SE TRASPASA ACADEMIA . 
605.999.239 a partir 21h.
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande. Fácil acceso. 
639.642.970

TREBALL

ES PRECISA CAMBRER/A per cafe-
teria. 600.407.109
PERRUQUERIA HOME/DONA 
Carbonell Estilistes. Ens urgeix 
Ofi cial/a 1a. Experiència 5 anys, 
fl exibilitat horària i vehicle. Marta 
606.082.196 
SE PRECISAN ENCARGADAS para 
piso de relax en Mataró y Barcelona. 
Edad máxima 50 años. Disponibilidad, 
turnos rotativos, fi nes de semana y 
festivos. Alta en la S.S. Buen sueldo 
más comisiones. 625.511.066
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
BUSCO SEÑORA COMPAÑÍA seño-
ra mayor. Conocimiento cocina. 
645.181.225 María
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i ne-
nes de 6 a 14 anys. Interessats trucar 
al 698.591.029 Aina
CHICA DOMINICANA. Busca tra-
bajo limpieza, ayudante cocina. 
Experiencia. 635.165.424
SE OFRECE CAMARERO fi n de se-
mana. Con experiencia. 698.670.152 
Juanjo
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
ancianos. 698.511.823
BUSCO TRABAJO. Cuidado perso-
nas mayores. Mucha experiencia. 
685.187.558
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8€/h. 
602.846.034

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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L’OUTLET DE TÈXTIL PER A LA LLAR
De dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 15 a 18h
Pàrquing exclusiu clients 
Telf. 93 754 18 17

Camí del Mig, núm. 20. Sector Industrial Camí del Mig. Cabrera de Mar. Barcelona 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
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

CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

39 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 12 MESOS SENSE INTERESSOS

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

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig 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!
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PROFESSIONALS

PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951  
PALETA. 697.685.580  
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
Reformas, reparaciones. 629.232.530
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja. 
Desembussos, fosses sèptiques, 
neteges tècniques, de basses, de 
piscines, sanejaments, omplim pisci-
nes, diposits de reg, manteniments, 
autoritzats per el transport de resi-
dus (ADR), inspecció claveguerem. 
93.750.20.71 /93.750.63.77
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 16€/h. Presupuesto 
sin compromiso. www.zoly.es 
606.919.761

PROFESSIONALS

PINTOR PINTURA EN general y de-
coración. Económico 635.106.282 
Salvador
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA, 
responsabil idad, l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598

TAROT

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

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
NOVEDAD TRAVESTI LAIDY. 
Femenina. Morbosa. 656.464.173
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 ho-
ra/30€, 1/2 hora/20€. 688.019.808
NUEVA APERTURA CENTRO masaje 
cuerpo entero. Descuentos espe-
ciales por inauguración en marzo. 
También a domicilio. Rocafonda. 
688.019.796
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
MASAJES. ZONA PL.CATALUNYA. C/
Antoni Comas 5. 688.572.118
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
DANIELA, 26 años, me inicio, atrac-
tiva, cariñosa.... Me enseñas? 
688.492.657
MULATA EXPLOSIVA, 35 años, 115 
pecho,buen culo, súper simpática. 
688.492.671
RUBIA, GUAPA, SEXY, sin prisas. 
Caricias, besos y más... 698.359.037
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
688.019.809
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

Econòmics
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Educació: Laia Mulà

 Els regidors d'educació d'11 
municipis de Catalunya han sig-
nat el conveni de cooperació i 
col·laboració del Fòrum de les 
Ciutats amb Consell de la Formació 
Professional de Catalunya. L'acte 
va tenir lloc a la Nau Gaudí Mataró 
i va comptar amb els regidors de 
Barcelona, Terrassa, Granollers, 
l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, 
Lleida, Rubí, El Prat de Llobregat, 
Girona, Sabadell i Tarragona. El 
conveni té la voluntat de facilitar 
la transferència de coneixements 
i experiències en l'àmbit de l'FP i 
es tracta de l'actualització del text 
de l'any 2016. També té l'objectiu 
de potenciar la cohesió entre els 

Les Ciutats del Consell de la Formació Professional van signar un acord a Mataró per 
facilitar la transferència de coneixements i experiències en aquest àmbit

municipis integrants i establir el 
compromís de treballar coordi-
nadament i facilitant la transfe-
rència de coneixements entre els 
integrants.

Les actuacions específiques
Els municipis tenen la intenció 
de treballar per impulsar diverses 
actuacions com, en primer lloc, 
la de crear un marc de relació i 
col·laboració preferent i estable, 
amb entitats relacionades amb 
l'àmbit municipal i de la formació 
professional. 

En segon lloc, volen planifi car 
actuacions dirigides a la implicació 

Cooperació entre ciutats per una FP millor

La Nau Gaudí va acollir la signatura del conveni Cedida

de les entitats municipalistes, en 
igualtat de condicions amb els 
agents que infl ueixen en l'FP, per-
què es puguin corresponsabilitzar 
de les decisions preses de mane-
ra global. També esperen coordi-
nar-se per mantenir la presència 
pública com una sola veu i esdeve-
nir els interlocutors davant altres 
administracions i entitats vincula-
des amb aquest tema. Per últim, cal 
destacar la voluntat de planifi car 
actuacions específi ques de mane-
ra coordinada entre els municipis 
del conveni i organitzar trobades i 
jornades amb altres agents de fora 
del territori.

125

Les ciutats que han signat 
el conveni reuneixen el 
50% de l'oferta de cursos 
de Formació Professional 
a Catalunya i 
compten amb un total de 
125 centres.

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

www.estudiaramataro.cat és la plataforma web que els ciu-
tadans podran utilitzar a partir d'ara per informar-se de la 
formació disponible a Mataró: cicles formatius, idiomes, escoles 
d'adults, estudis universitaris I molt més. A banda d’aquesta 
eina on s’aglutina tota l’oferta, també s’ha publicat un vídeo 
promocional de tots els cicles formatius que es poden cursar 
a Mataró en sis centres educatius.

La ciutat segueix pendent de definir el projecte de Centre 
Integrat d'FP que s'ha d'alçar a tocar del Tecnocampus.

Un web per a la formació 
mataronina

Ciutat núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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Tercera Nit de les Lletres Maresmenques
Òmnium Maresme celebrarà aquest acte a Arenys de Mar amb una aposta per  
un format escènic amb més presència d’artistes i referents culturals

Literatura: Laia Mulà

 Aquest divendres 27 d'abril a les 20h del vespre 
el Centre Cultural Calisay d'Arenys de Mar acollirà 
la III edició de la Nit de les Lletres Maresmenques. 
L'acte girarà entorn de la paraula viva, la resistèn-
cia cultural i el sentiment de comunitat. El Calisay 
es convertirà, sota la direcció artística del mataroní 
Eloi Aymerich i l’equip d’escenografia capitanejat 
per l’arenyenca Laura Galofré, en una impremta 
clandestina on tres infants faran de conductors de 
l’acte. Aquesta vetllada literària que es vol consoli-
dar en l’agenda cultural comarcal.
S'hi pot assistir de manera gratuïta amb invitació, 
la qual es pot obtenir a través del correu maresme@
omnium.cat o al 93 7981716.

Laia Alsina, Dídac Rocher, Ebri Knight, Llorenç 
Soldevila i Pau Vidal són alguns dels noms destacats 
d’una nit que se centrarà en les lletres de la comar-
ca. Ho farà parlant de literatura, teatre, periodisme 
i aspectes socials de la cultura i buscarà integrar 
disciplines com la dansa, el videoart, la música, el 
teatre i les veus de maresmencs.

A més, la vetllada literària reserva diverses sorpreses 

com, per exemple, la participació de la coreògrafa 
de Canet Natàlia Prior o la poetessa premianenca 
Maria Antònia Grau.

Publicacions d'escriptors maresmencs
Amb la voluntat d’impulsar el coneixement dels 
autors locals, Òmnium ha editat una llista amb les 
novetats del darrer any publicades en català per 

escriptors vinculats al Maresme. Les publicacions 
des de Sant Jordi de 2017 superen els 50 títols en 
les categories de ficció, no ficció, poesia i infantil i 
juvenil. La llista, però, seguirà oberta amb l’objectiu 
que aquells escriptors que no hi constin i hagin pu-
blicat un llibre en català durant el darrer any puguin 
posar-se en contacte amb l’entitat.

Artistes convidats

Laia Alsina, Dídac 
Rocher, Ebri Knight, 
Llorenç Soldevila i 
Pau Vidal

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

El 29 d'abril és el Dia 
Internacional de la 
Dansa

Tot cultura ob nit lletres.indd   1 25/04/2018   11:58



Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

T

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12858 CERDANYOLA SUR: Pocos vecinos y reciente 
edificación. Vistas despejadas, fácil aparcamiento.  Salón co-
medor amplio, cocina integrada al salón. Galería . 2 dorm., ar-
marios empotrados. Baño completo. Galería/balcón posterior. 
Suelos de gres. Puertas de cerezo. Excelente compra!!!

T97.500€

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivienda 75m2+ terraza 
sup. 20m2 soleada. Calle tranquila, sólo 3 vecinos. 3 dorm. 2 
dobles. Salón comed., Balcón exterior. Cocina conserv. Baño 
estado original. Galería posterior. Disfruta de pequeña comuni-
dad y terraza a precio asequible. .

T

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

73.500€

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

T

115.000€

86.000€

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

través d’una història que té lloc 
el dia de Sant Jordi en una urbanit-
zació de cases adossades al Vallès 
Occidental. Amb el bon temps, els 
veïns de la urbanització surten a 
arreglar el jardí, a dinar fora o a 
fer l’hort. Una família de classe 

 El dimarts 1 de maig, coincidint 
amb el Dia del Treballador, el Teatre 
Monumental de Mataró acollirà 
la funció d’Adossats, una obra de 
teatre escrita per Ramon Madaula. 
Dirigida per Jordi Casanovas, l’obra 
tracta les relacions familiars a 

El Monumental acull un espectacle escrit per Ramon 
Madaula i dirigit per Jordi Casanovas

Una família de Jordis a 
Adossats

Els protagonistes de l'obra, tots molt coneguts, Cedida

mitjana de Catalunya es troba al 
jardí de casa d'en Jordi i la Carme. 
Totes tres generacions masculines, 
l’avi, el pare i el nét, es diuen Jordi 
i celebren plegats el dia del seu 
Sant. Aquesta celebració, però, 
estarà envoltada de dracs que tre-
uen foc, cavallers sense valentia, 
roses plenes d’espines i princeses 
que es reserven un fort caràcter.

Un repartiment de primera 
s’ocupa de posar a escena aquest 
muntatge de Ramon Madaula: 
Rosa Renom, Jordi Bosch, Ramon 
Madaula, Marieta Sánchez, Gui-
llem Balart i Camilo García. A 
més, l'espectacle compta amb 
l'escenografi a de Joan Sabaté, la 
il·luminació de Sylvia Kuchinow, el 
vestuari de Míriam Compte, l'espai 
sonor de Jordi Agut i, per últim, la 
caracterització de Toni Santos. | LM

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2019
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Dansa: Laia Mulà

 Mataró ja fa diversos anys que 
se suma a la celebració del dia 
Internacional de la Dansa amb 
la voluntat d'acostar la dansa als 
diferents públics. És per això que 
el dia 29 d’abril es convidarà un 
cop més a petits i grans a ballar i a 
descobrir el que es pot experimen-
tar amb el moviment del cos amb 
la cinquena edició del '29 és dan-
sa'. Organitzat pel Col·lectiu Dans 
Invitro i la Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró, l'esde-
veniment planteja una marató de 
prop de 12 hores de dansa a dife-
rents punts de la ciutat. 

La celebració s’acabarà el dia 1 
de maig amb la presentació pública 
de l’espectacle 'Mediterrània', un 
projecte de la Xarxa Transversal 
fruit d’un procés creatiu que ha 
comptat amb la participació 

El dia 29 d’abril tindrà lloc el ja habitual '29 és dansa', seguit el dia 1 de maig 
pel projecte creatiu 'Mediterrània' amb mataronins de més de 40 anys 

d’homes i dones de Mataró de 
més de 40 anys.

La programació del dia 29
L’activitat del '29 és dansa' co-
mençarà ja al matí amb l’activi-
tat 'Em balles?', un moment per a 
ballar a diversos punts de la ciu-
tat. A les 11 h serà el moment de 
'Bellànima', un taller de treball 
corporal adreçat a la tercera edat 
que comptarà amb la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró. A partir de les 12 h, a 
més, es faran classes obertes de 
ball i dansa al Pati del Cafè Nou a 
càrrec de les escoles de dansa de 
la ciutat. A partir de les 18 h s’ofe-
riran càpsules de dansa i mostra 
de coreografi es curtes a la plaça 
de Santa Anna. Cap a les 19 h la 
mateixa plaça s’omplirà de swing 

Una marató de dansa mataronina 

Celebració en una edició passada del Dia Internacional de la Dansa Arxiu 

a càrrec de l'escola Healt&Dance 
de la Laura Llacuna. Seguidament 
el Pati del Cafè Nou acollirà a les 
20 h l’espectacle 'Òxid' de Nora 
Baylach i Raul Lorenzo, la lectura 
del manifest i una jam session de 
música i dansa.

El projecte Mediterrània
El dia 1 de maig a la platja de 
Pequín, es presentarà l’especta-
cle 'Mediterrània', el qual forma 
part dels projectes del Consorci 
Transversal Xarxa d'Activitats 
Culturals. Guiats pel Colectivo 
Lamajara, el projecte compta amb 
diversos mataronins de més de 
40 anys que han participat en el 
procés creatiu de la dansa i re-
fl exiona sobre la infl uència de la 
mar Mediterrània en els aspectes 
culturals de la seva gent..

El 29-A

El dia Internacional de 
la Dansa va ser cre-
at l'any 1982 pel Comitè 
Internacional de la Dansa 
de la UNESCO

Cedida Una sentència de Nietzsche serveix com a reclam dels actes

Cultura
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Festes: Laia Mulà

 Any rere any, durant el dia 23 
d'abril, els carrers s'omplen de 
ciutadans i ciutadanes que apro-
fi ten l'aire primaveral per cele-
brar aquesta diada catalana tant 
particular. Com ja és tradició, 
doncs, Mataró es va despertar el 
dilluns passat amb tot d'entitats, 
fl oristeries i particulars decorant 
les paradetes de roses perquè els 
més matiners comencessin les 
seves compres. Roses de tots co-
lors, punts de llibre, objectes fets 
a mà i regals ben originals pels 
que volguessin innovar. A més, 
al llarg de tot el cap de setmana 
i, evidentment, el dilluns de Sant 
Jordi, la plaça Santa Anna va om-
plir-se de parades de llibres per a 
tots els gustos: literatura infantil, 
juvenil i per a adults, poesia, cò-
mics, llibres de partitures musi-
cals, el conte de l'Associació dels 
Mestres del Gai Saber i molt més. 
Un Sant Jordi que, enguany, allarga 
el cap de setmana i li confereix al 
dilluns un aire ben festiu.

Molts estareu d'acord en el fet 
que Sant Jordi és el dia més bonic 
de l'any, no només per la bellesa 
estètica indiscutible d'aquest dia 
festiu de primavera, sinó per tot el 

El dia més bonic de l'any arriba, en aquesta ocasió, amb 
un clima primaveral i més roses de color groc  

que hi ha al darrere. Es tracta d'una 
jornada per a passejar, regalar li-
teratura, tenir un detall amb els 
que estimem, per ser generosos i 
compartir bons moments.

Sant Jordi es vesteix de groc
Si bé és evident que aquest és el 
dia de les roses vermelles, l'elevada 
presència de roses de color groc 
vestint els carrers de Mataró no 
podia passar desapercebuda. No 
és la primera vegada que alguns 
es decanten per aquestes fl ors en 
altres colors, però aquest any era 
per a molts el de les roses grogues 
per la simbologia que hi ha al dar-
rere. En un moment de convulsió 
política i social indiscutible, i en un 
dia festiu tan arrelat a la tradició 

Un dilluns festiu per celebrar Sant Jordi 

Molt ambient durant tota la jornada, sobretot a La Riera Daniel Ferrer 

catalana, no podien faltar.

Un espetec final de primera
Per acabar una jornada com aques-
ta, no podia faltar la tradicional 
gegantada pels carrers del centre i 
la diada castellera dels Capgrossos 
de Mataró enmig d'una Riera ple-
na a vessar. A més, ja entrada la 
nit, el Drac, el Boc, Sant Jordi i la 
nostra princesa, van protagonitzar 
la llegenda amb segell mataroní 
acompanyada de l'habitual cor-
refoc. Fent parada a diverses pla-
ces, vam poder recordar la història 
que envolta aquests personatges, 
ballar al ritme dels tabalers, córrer 
sota les espurnes i saltar per les 
places durant els voltafocs de la 
Fogonada de Sant Jordi.

Daniel Ferrer La Fogonada és el colofó perfecte, d'una plasticitat evident

núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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'Els Lladó d'Argentona', premi Burriac  
de recerca històrica i social

L'estudi Enric Subiñà guanya la dotzena edició del certamen bianual impulsat per 
l'Ajuntament d'Argentona dotat amb 2.000 euros de premi

Festes : Redacció

 El XIIè Premi Burriac de recerca 
històrica i social d'Argentona ja té 
un guanyador: 'Els Lladó d'Argen-
tona. Una munió de nissagues'. 
És un estudi d'Enric Subiñà que 
té origen en un altre treball que 
Francesc Lladó ja va presentar en 
aquest certamen l'any 2011 però 
que no va ser premiat. Ara, reescrit 
i actualitzat, l'estudi de la família 
Lladó del mas Coma de Lladó ha 
rebut el Premi Burriac.

El passat dijous 19 d'abril Enric 
Subiñà va recollir el XII Premi 
Burriac de recerca històrica i so-
cial d'Argentona en un acte que 
va tenir lloc a la Casa Gòtica de la 
vil·la maresmenca.

Molta documentació
Des del segle XII hi ha docu-
mentació sobre la família Lladó 
a Argentona en el veïnat de la Coma 
de Lladó i el veïnat de la Pujada. 
Un cop feta la branca dels hereus 
d'ambdues masies, el treball re-
cull part de la descendència de les 
cabaleres i cabalers que anaven 
sortint del mas Coma de Lladó fins 
entrat el segle XX. S'acompanya 
d'un apèndix documental amb 
els arbres genealògics, un recull 
gràfic amb fotografies de masies 
i molt més.

Tercer premi
Enric Subiñà, nascut a Mataró, 
és Doctor en Història Medieval 
per la Universitat de Barcelona i 

ja ha guanyat el Premi Burriac en 
dues ocasions més, l'any 2001 i el 
2008. La base dels seus treballs és 
el món rural en època medieval i 
moderna i ha publicat prop d'un 
centenar d'estudis.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Es tracta d'un concurs 
bianual impulsat per 
l'Ajuntament d'Argentona 
que promou l'estudi del 
municipi i que està dotat 
amb la publicació de 
l'obra i un premi de 2.000 
euros.
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C/ Alcalde Josep Abril, 9
(Al costat dels Jutjats)

Mataró

T 931 934 535 
www.gruplaudem.com

info@gruplaudem.com5424

- NUESTRAS EXCLUSIVAS -

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

Z. PRAT DE LA RIBA:

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

Z. PLAZA FIVALLER:
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Els projectes 
subvencionats 
per la Diputació

- Instal·lació de panell informatiu 
videowall del Museu del Càntir: 50.000 €

- Millora acústica de diversos espais de 
l'Escola Les Fonts: 42.769 €

- Projecte de millora de l'efi ciència 
energètica de l'Escola Bernat de Riude-
meia: 50.000 €

- Projecte millora instal·lacions 
il·luminació del camp de futbol i reforç 
estructural de les columnes: 50.000 €

- Casa Puig i Cadafalch. Subfases 2.1 i 
2.4 del procés integral de rehabilitació: 
200.000 €

ArgentonaArgentona núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018

 A partir del mes de maig, l'Ajun-
tament d'Argentona oferirà un 
punt d'informació d'economia so-
cial i solidària, fruit d'un acord amb 
l'Ateneu Cooperatiu del Maresme.
El primer i tercer dijous de cada 
mes, de 16 a 18 hores, aquelles 
persones interessades poden adre-
çar-se al servei, que s'ubicarà a la 
planta baixa de l'Ajuntament, al 
carrer Gran, 59.

Aquest punt va adreçat a tota la 
ciutadania, però està especialitzat 
en acompanyar emprenedors i 
nous projectes, associacions, en-
titats del Tercer Sector, gestories i 
assessories, docents i estudiants. 
L'objectiu és el d'assessorar en 
la creació i constitució de coo-
peratives i societats laborals, la 
transformació d'associacions i al-
tres empreses, la consolidació de 
projectes de l'economia social o el 
relleu d'empreses o entitats pro-
peres al tancament, entre altres 
qüestions.

L'Ateneu Cooperatiu del 
Maresme ofereix també serveis 
de difusió i visualització de l'eco-
nomia social i solidària, tallers i 
formacions per fomentar l'econo-
mia social i solidària o activitats al 
món educatiu. |Redacció

El primer i tercer dijous de 
cada mes, a l'Ajuntament

Nou punt 
d'informació sobre 
economia social

El punt s'ubicarà aquí D.Ferrer

específi cs per a cada línia de su-
port. L'Ajuntament d'Argentona 
ha estat un dels Ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona que més 
recursos ha obtingut en aquesta 
convocatòria, amb una mitjana de 
32,5 euros per habitant.  | Redacció

  La Diputació de Barcelona ha 
concedit una subvenció a l'Ajun-
tament d'Argentona per valor de 
392.754 euros inclòs en el progra-
ma complementari de reforma i 
millora d'equipaments locals del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
19. Aquestes aportacions serviran 
per a impulsar diversos projectes 
a diverses instal·lacions, com el 
Museu del Càntir, els centres es-
colars i per afrontar les noves fases 
de rehabilitació de la casa de Puig 
i Cadafalch. 

600 projectes
La Diputació de Barcelona ha 
atorgat, als ajuntaments de la 
demarcació, suport econòmic a 
600 projectes, amb una subven-
ció del 100% de l'import de la sol-
licitud, per part de la corporació. 
La concessió d’ajuts s’ha realit-
zat per mitjà del procediment de 
concurrència competitiva, amb 
criteris de valoració generals i 

S'actuarà al Museu del Càntir, el camp de futbol, escoles 
i en la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch’

400.000 euros per a la millora 
dels equipaments municipals

El Museu del Càntir, un dels beneficiats Cedida 
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Festa de les Bruixes i Mercat Medieval a Cabrera
El poble s'ha proposat portar a terme activitats com una ruta teatralitzada al castell 
de Burriac, un mercat d'artesans o visites guiades a l'Església Parroquial

Festes: Laia Mulà

 El dissabte 28 i el diumenge 29 
d'abril, Cabrera de Mar acollirà 
una celebració de primera: la Festa 
de les Bruixes. A més, aquest ma-
teix cap de setmana celebraran el 
Mercat Medieval del municipi, 
una cita ineludible per la quantitat 
d'activitats, tallers i concerts que 
programen per a l'ocasió. Els vila-
tans i visitants podran gaudir de 
mercats artesans, una fi ra esotè-
rica, activitats infantils i familiars, 
degustació de cervesa artesana 
i parades d'entitats i comerços 
locals.

El castell de Burriac serà l'esce-
nari d'una ruta teatralitzada que 

tindrà lloc el dissabte a les 18h i el 
diumenge a les 10.30h i a les 18h. 
L'activitat és gratuïta i començarà 
a la Font Picant de Cabrera de Mar.

L'Església Parroquial
La Fundació Burriac organitza 
dues visites guiades a l'Església 
Parroquial de Cabrera de Mar, 
una dissabte a les 10.30h, i l'al-
tra diumenge a les 13h. Per par-
ticipar en aquesta activitat i a la 
ruta teatralitzada, cal inscriure's a:
turisme@cabrerademar.cat

La programació
A més de les dues activitats ja des-
tacades, cal mencionar que la in-
auguració de la Festa de les Bruixes 

serà el dissabte a les 11h del matí, 
la qual anirà seguida de la confe-
rència 'El castell de Burriac i la vila 
de Cabrera entre els segles XIV i 
XV'. El mateix dia, de 12h a 14h, es 
podrà gaudir d'un taller familiar 
per aprendre a crear manuscrits. 
Paral·lelament, a les 13h, serà el 
moment de veure en directe la 
recreació de lluites medievals. La 
tarda continuarà amb un concert 
de l'Escola de Música, a les 17h, i 
un taller familiar a les 18h. 

Per acabar el dia, cal destacar 
el concert infantil a càrrec de les 
Bruixes de Burriac a les 20h del 
vespre i de la tabalada i trobada 
de bèsties de foc que tindrà inici 
a les 21.30h.

A partir de les 10h del matí de diu-
menge es podrà gaudir de jocs 
medievals i del ball de bruixes i 
bruixots a les 11h, a més de moltes 
altres activitats programades per 
a la jornada. A les 12.30h tindrà 
lloc la ballada de gegants i paral-
lelament també es podrà gaudir 
d'un taller familiar. Cal fer èmfa-
si en la presentació de les guies 
de la cultura popular que tindran 
lloc a les 18.30h: 'Descobrint els 
diables macabres' i 'Descobrint 
els gegants'.

El Castell de Burriac és un dels punts protagonistes Arxiu

No hi faltaran les Bruixes de Burriac Cedida

CulturaMaresme núm. 1818 del 27 d'abril al 3 de maig de 2018
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

Una de les zones més tranquil·les de Mataró!
Ref.3015. Habitatge de 4 hab (2 dobles i 2 individuald), molt exte-
rior donant pas a sol i llum durant tot el dia. Menjador d'uns 20 m2 
que donen pas a la balconada de 6 m2 de longitud. (CEE en tràmit)

CIRERA

Àtic a dos minuts de la platja!
Ref.3034. Fantàstic pis de 80m2, 3 hab dobles  i 2 banys, menjador 
amb 18m2 tot exterior, ascensor i terrassa de 32m2. Pàrquing al 
mateix edifi ci, no dubti en venir a visitar-lo. (CEE En Trámit) 

HAVANA
236.000€236.000€

Si vol un àtic amb terrassa a nivell, aquí el té!
Ref.2970. Excel·lent àtic 3 hab i 2 banys de recent construcció, any 
2006. Saló amb sortida a una terrassa 40 m2, tot exterior i 2 places 
de pàrquing i traster. No se’l perdi li agradara! (CEE E)

VALLVERICH
283.500€283.500€

Preciosa casa a zona residencial
Ref.2978. Estupenda casa de 215m2 amb 4 habitacions, 2 banys i 1 
lavabo, en zona residèncial amb zones enjardinades, piscina comu-
nitària i  porxo amb barbacoa. (CEE En Trámit)

LA CORNISA
420.000€420.000€

Busques pis amb terrassa al Centre?
Ref.2983. Pis de 2 hab, bany saló i cuina tancada, climatització per 
conducte fred / calor, ascensor i terrassa de 16m2. Ben comunicat 
amb Bcn, al costat parada bus, tots els serveis al voltant. (CEE E)

CENTRE
175.000€175.000€

Casa amb boniques vistes a mar i muntanya
Ref.2987. Preciosa casa situada a Vilassar de Dalt a la zona de la 
Fornaca. 234m2 construïts. Consta de 3 hab 2 banys i 1 lavabo, 
terrassa de 15m2, traster i aparcament. (CEE E) 

VILASS. DE DALT
430.000€430.000€

179.000€179.000€
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per donar a conèixer el resultat de 
la recerca arqueològica que s’està 
duent a terme al Maresme.

Activitats a 6 municipis
Les VIII Jornades de Difusió del 
Patrimoni de La Laietània van ar-
rencar el passat 18 de març amb la 
celebració de la IV Festa Romana 
de Premià de Mar. Des del mes 
de març i fi ns a l’octubre, les sis 
localitats que formen part de la 
iniciativa seran recorregudes pels 
visitants. 

De manera complementària a 
les activitats organitzades, els mu-
seus d’Argentona, Arenys de Mar, 
Mataró, El Masnou i Premià de Mar 
també oferiran exposicions per 
aprofundir en el llegat iberoromà.

Des del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme es 
destaca la implicació de l’Arxiu 
Comarcal, els ajuntaments dels 
municipis i dels diferents museus 
de les localitats per tal de fer aquest 
espai de trobada una realitat. | Laia 
Mulà

 Tornar enrere i traslladar-nos 
a l'època de la Laietània és l’ob-
jectiu de les Jornades de Difusió 
del Patrimoni de la Laietània, que 
enguany arriben a la seva vuitena 
edició. Es tracta d'un seguit d'acti-
vitats dirigides a potenciar i posar 
en valor el patrimoni romà que al-
berga la comarca i que estan orga-
nitzades pel Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme i els 
ajuntaments, juntament amb mu-
seus de Premià de Dalt, Argentona, 
Mataró, Arenys de Mar, El Masnou, 
Premià de Mar i Vilassar de Dalt. 
Des d'ara i fi ns al mes d'octubre 
se succeiran múltiples activitats 
com ara visites guiades, rutes ar-
queològiques, tasts al celler romà, 
conferències i fi res que acostaran 
la història i el patrimoni romà a 
visitants de la comarca.

Cal destacar que la nove-
tat d'enguany és la celebració 
del Simpòsium d'Arqueologia 
Laietana, el pròxim 12 de maig, 
amb l'objectiu d'esdevenir un es-
pai de comunicació i de refl exió 

Fins al mes d’octubre el Maresme acollirà les diverses 
activitats de les VIII Jornades de Difusió del Patrimoni

Laietània: Per difondre el 
patrimoni iberoromà

 El fotògraf Eugeni Forcano va 
morir diumenge passat a la nit als 
92 anys a Canet de Mar. Es tracta 
d'un dels professionals de l'art de 
la fotografi a més destacats de la 
segona meitat del segle passat a 
Catalunya, amb un llegat artístic 
i cultural que va refl ectir, entre 
d'altres, un testimoni dels grans 
canvis dels anys 60 i 70 i que va 
publicar durant anys a Destino. 

De fet, el 2009, va cedir 650 fo-
tografi es a l'Arxiu Fotogràfi c de 
Barcelona de quan col·laborava 
amb la publicació. El fotògraf, 
molt vinculat al Maresme, també 
va treballar altres gèneres, com la 
il·lustració, la moda i la fotografi a 
creativa, entre el simbolisme i el 
surrealisme. Forcano, que també va 
treballar per a France Press, va re-
bre l'any 2012 la Creu de Sant Jordi i 
el Premi Nacional de Fotografi a que 
concedeix el Ministeri de Cultura.

D'altra banda, Forcano va tre-
ballar en la il·lustració de llibres 
d'autors com Carles Soldevila i 
Josep Maria Espinàs, a Destino; i 
va plasmar la seva particular visió 
de Josep Pla amb 'A l'ombra de 
Josep Pla' (1997).

L'Agrupació Fotogràfi ca de 
Catalunya va atorgar-li la Medalla 
d'Or per les seves diapositives en 
color.

Creu de Sant Jordi i Premi 
Nacional de Fotografia

Mor el fotògraf 
Eugeni Forcano als 92 
anys

La programació vol servir per posar en valor els reclams que hi ha.

Forcano, en una imatge històrica  Cedida 

 Daniel Ferrer 
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

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

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

PISO REFORMADO CON ASCENSOR Y 
PK Y TRASTERO: 3 hab. 1 doble, baño, 
cocina off., galería, balcón vistas a mar, 
calefacción central. Todos los servicios.

EXCELENTE PISO CON PARKING Y TRAS- 
TERO: 120m2, salón 30m2, chimenea y 
balcón, 4 hab., 2 baños con bañera, cocina 
oficce, galería, calefacción y ascensor.

PRIMER PISO DE GRANDES 
DIMENSIONES:5 hab. 4 dobles, cocina 
officce de roble, galeria, salón comedor con 
balcón exterior, comunidad reducida.

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLU-
IDO: De las mejores zonas , comunidad redu-
cida, ascensor, 4 hab., 2 baños, cocina office 
y galeria, balcón exterior orientado a mar. 
.

Ref. 4500 
Z. CERDANYOLA:

117.000€

Ref. 4175 
CERDANYOLA ALTA:

127.000€

Ref. 3207 
Z.P. CUSACHS:

189.000€

Ref. 6215
Z. MOLINOS:

259.000€

Ref. 4493 
CERDANYOLA ALTA:

118.000€

Ref. 1424 
Z. CENTRO:

245.000€

T

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

PRIMER PISO TOTALMENTE 
REFORMADO: A.A. con bomba de calor, 
persianas eléctricas, baño completo, 3 hab. 
2 dobles, balcón exterior.

Ref. 2502 
Z. PERAMÀS:

151.000€

T

TT

Ref. 2498
Z. EIXAMPLE:

159.000€

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

PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLU-PISO CON PARKING Y TRASTERO INCLU-Ref. 1424 T

GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE GRAN PISO DE 105M2 TOTALMENTE Ref. 4175 PRIMER PISO TOTALMENTE PRIMER PISO TOTALMENTE Ref. 2502 T

PISO REFORMADO CON ASCENSOR Y Ref. 3207 TTTTT

EXCELENTE PISO CON PARKING Y TRAS- 

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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És l'autora de 'El somni de la Teresa', el conte infantil del ball de gitanes

Alexandra Trapote,
escrivint tradicions

Laia Mulà

 L'Alexandra Trapote és una jove plena de creati-
vitat que ha viscut implicada des de petita en diver-
sos projectes de la cultura mataronina com són, per 
exemple, els Diables Atabalats, els bastoners o els 
Cavallets de Mataró. Ja fa deu anys que va participar 
de la recuperació del Ball de Gitanes de la ciutat amb 
l'Associació cultural i social Mestres del Gai Saber i, 
a més, des de fa un any l'associació compta amb un 
esbart dansaire. Amb la voluntat de divulgar el ball 
de gitanes i l'esbart dansaire, l'Alexandra va escriure 
un conte infantil perquè "els nens de Mataró desco-
breixin el Ball de Gitanes i hi participin".

El resultat d'aquest projecte és el conte 'El somni de 
la Teresa', un petit llibre amb boniques il·lustracions 
de Marc Godoy Ribas que explica la història d'una 
nena amb un somni molt especial: arribar algun dia 
a ser la núvia del Ball de Gitanes. A més, a la part 
posterior del conte hi ha activitats i un glossari, el 
qual conté les definicions de cada ball i de les parau-
les relacionades "amb un llenguatge comprensible 
per als infants". En el glossari també hi expliquen 
"què es fa durant el Carnestoltes a Mataró, qui és la 
Mulassa i molt més", destaca.

L'esbart dansaire va néixer l'any passat i comp-
ta amb les tres categories tradicionals: l'infantil, la 
juvenil i el cos de dansa. De fet, l'Alexandra s'ocupa 
de dirigir el grup infantil i els ensenya "a puntejar, 
dansar i tot el que cal per a un esbart". 

A més de treballar les danses tradicionals, a ve-
gades inventa algunes de les coreografies per a no-
ves danses. Quan va néixer el grup, comptava amb 
6 infants, però ara ja en són 9. Tot i això, reconeix 
que "trobar més infants que s'apuntin a una activi-
tat tradicional com aquesta és difícil".

Dos protagonistes especials

El Ball de Gitanes és un esdeveniment procedent 
del Vallès Oriental i Occidental que antigament 
també se celebrava a Mataró. Fa una dècada que 
es va recuperar aquesta dansa de Carnestoltes 
a la ciutat, esdeveniment que cada any té dos 
protagonistes: el nuvi i la núvia. Trapote relata 
que durant el ball tenen lloc diversos tipus de 
danses tradicionals antigues, combinades amb 
temes més recents. 

ApunTs

Defineix-te: somniadora i empàtica

un llibre: qualsevol de Federico Moccia

una pel·licula: Sonrisas y lágrimas

un somni: seguir assolint objectius

un repte: que els nens i nenes de Mataró puguin 
entendre la dansa tradicional catalana

un viatge: a l'Equador

un referent: la meva mare

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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MATARÓ - 
Parc Central

243.915€

Pis acollidor 80m², 3 habit. (1 doble 
amb arm. enc.), 2 banys compl.amb 
banyera, cuina office equip., galeria, 
saló, balcó, calefacció, portes fusta, 
sòls parquet, tanc. d’alumini, garatge, 
traster, etc... Boniques vistes al mar!!! 
T151420 (621’30€/mes)*

exclusiva! pis molt 
assolellat al parc 
central

950 €
625 €MATARÓ - Centre

50m², 1 habit, 1 bany, saló, cuina amer, terres parquet, calefacció, 
pàrquing, traster, alumini, etc... Zona com. amb piscina!!! T108357

apartament Funcion al centre!  
1.400 €MATARÓ - Centre

170m² , 4 hab, 2 banys, 1 lavabo, cuina office, saló, aa/cc, calefac-
ció, terrassa, traster, etc... Vistes espectaculars!!!  T 110602

Gran Àtic amB Zones verDes al voltant

MATARÓ - Cerdanyola

68m², saló menj., finestres, 3 hab., 1 bany, cuina off., , armaris enc., 
terres gres, portes  fusta, tanc. alumini. Sol!! T151400 (316€/mes)*

pis amB exce·lent relaciÓ Qualitat-preu!  
85.000 €

62m², 3 habit., 1 bany, cuina office i saló. Accediràs per pati principal 
per arribar a la llar. Necessita reformar!!  T151383 (406€/mes)*

en exclusiva, planta Baixa per reFormar!  

MATARÓ - Centre 115.000 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Centre

105m², 3 hab, 2 banys, cuina off. equip., galeria, saló-menj., galeria, 
parquet, tanc. alumini. Ascensor. Vistes!  T151401 (577’94€/mes)*

pis molt assolellat  amB FantÀstiQues vistes! 

MATARÓ - Camí Serra

254m², 4 hab (1 suite), 2 banys, c.off, saló-menj. xemeneia, jardí, barbacoa. 
Tssa 140m2, terres ceràmica, climatitzat.!! T 250276  (935’09€/mes)*

casa aDossaDa amB JarDÍ De 100m2!  

CALDETES - Centre

77m² 2 habit. dobl, 2 banys, cuina amer., saló, balcó, parquet, calefac-
ció... Vistes al mar! Amb mobles!!  T410245  (609€/mes)*

pis totalment reFormat i moDern!!

MATARÓ - Centre

106m², 4 hab. (2 dobl), 1 bany, 1 servei, cuina off. safareig, saló menj.,  
balcó, aa/cc, alumini, parquet, ascensor!! T 151285 (668’65€/mes)*

preciÓs pis  molt lluminÓs en carrer tranQuil!

LLAVANERES - Centre

Casa 285m² 3 habi, 2 banys, lavabo, cuina off, tssa 30m2, jardí. Terres gres. 
Alumini. Gtge. 4 pl. Vistes espectaculars!!! T420018  (807’265€/mes)*

increÏBle casa amB JarDÍ molt lluminosa! 

370.000 €

231.000 € 262.500 €

430.500 €

174.000 €
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
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preciÓs pis  molt lluminÓs en carrer tranQuil!
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45 anys ens avalen. 
Serietat i efi càcia 

al millor preu.

95m². Saló menj., 4 dor. i 2 banys compl. 2 tsses 60m² i 100m². 
Balcó, parquet, calef., portes fusta, tanc.alumini!! T110381

Àtic Funcional  De DissenY amB piscina comunitÀria

800 €MATARÓ - Centre

80m², 3 hab., saló-menj., armaris enc., bany, cuina americ. Parquet, 
finestres lacades, tanc.alumini. ANIMALS NO!! T110601

seGon pis totalment moBlat i molt assolellat!

800 €MATARÓ - Eixample

De 50m2. Aparador vidre, 1 lavabo. Plaça de pàrquing. Façana 
6 mts., 2 columnes, 5mts. d’altura. Sortida fums!! T303020

local comercial nou a estrenar DiÀFanincreÏBle casa amB JarDÍ molt lluminosa! 

900 €MATARÓ - Centre

pis totalment moBlat amB molt Bons acaBats!

1.450 €MATARÓ - Parc Central

2n pis, ascensor. 90m², 4 habit., 2 banys, calef., aire cond. armaris 
encastats. Bons acabats i terres terratzo. Moblat!!!  T 107750

700 €MATARÓ - Centre

45m², 1 habit, 1 bany, cuina americ. integr. al saló, balcó, calefacció, 
tancaments d’alumini, etc... DISPONIBLE AL MAIG !!! T110223

Àtic-DÚplex tot moBlat amB vistes al mar!
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