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només4,92€/m2

INSTAL·LADORS 
I LLAR

COMPTE ENRERE 
Radiografia dels partits mataronins a dos anys 

d'anar a les urnes per a escollir Alcalde 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

137.500€

BUENAS CUALIDADES
Ref. 12632 JTO. AVDA.PERÚ: Bonito piso to-
talmente reformado. Sup. 85m2, salón comedor 
26m2 con balcón. Cocina reformada con galería. 
Baño compl. 3 habit. (2  dobl). Reforma juvenil 
y de calidad. Parquet. Ventanas de aluminio Aire 
Acondic y calefacción. Puertas cerezo. Ascensor. 
NO DUDE EN VISITARLO, SE ENAMORARÁ!!

T

73.000€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JUNTO CTRA. DE MATA: Ase- 
quible!! Especialmente apropiado INVERSO-
RES busquen rentabilidad. 2º piso de altura 
fácilmente alquilable al estar recientemente 
reformado bien distribuido sobre una super-
fi cie aprox. 70m2. Salón comedor amplio.
Balcón. 2 habitaciones (antes 3).Cocina y baño 
actualizados. Ocasión por precio!

T

143.000€

!BUENA OCASIÓN!
Ref. 12715 MOLINS: Gran piso totalmente exte-
rior. 95m2 + 2 balcones. 4 habitac. Galería. Baño 
completo con bañera. Amplio salón 21 m2, balcón 
tipo terracita con vistas espectaculares. Edificio con 
ascensor frente a un parque. A un paso del centro 
de la ciudad. EXCELENTE OPORTUNIDAD POR 
PRECIO. ZONA MUY DEMANDADA!!! 

T

243.900€

JUNTO AL MAR
Ref. 12702 CENTR0-Z. MARÍTIMA: Vivienda 
90m2, fi nca elegante, pocos vecínos, jto al mar. 
4 dormitorios. Sala de estar 26m2. Cocina am-
plias medidas y muy soleada. Balcón. Baño + 
aseo. Parking + tratero en la mísma fi nca. Viva 
tranquilo junto al mar!!

T

T 99.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12711 Z/RDA. CERDANYA: Primer piso de altura restaurado recientemente en ca-
lle tranquila,frente colegios y junto CAP Cerdanyola. Superfi cie  85 m2 sin pasillos .3 
habitaciones. Salón comedor espacioso.Balcón a la calle.Cocina equipada impecable 
Galería anexa. Baño restaurado.. Puedes pagar menos que un alquiler y tener tu propio 
piso... Atención al precio!! 

T

T 120.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12721 AVDA.TORNER: Perfectamente situado en una de las zonas más tranquila 
y demandadas de Mataró. Buen piso exterior en esquina sobre zona de casitas bajas 
y poca densidad.La vivienda destaca por su luminosidad en cualquier punto del in-
mueble.3 dormitorios.Salón comedor con 2 orientaciones.Cocina en óptimo estado de 
conservación.2 balcones.Es una excelente ocasión por sus características.

T

T 138.000€

OCASIÓN DEL MOMENTO
Ref. 12710 JTO. AVDA. PUIG I CADAFALCH: Una de las mejores ocasiones del momento. 
Con ascensor. Vivienda 90 m2 totalmente actualizado. Salón comedor 20m2. Balcón soleado. 
Gran cocina de 14 m2 equipada, impecable y con galería anexa. 3 dormitorios, 2 son dobles. 
Baño completo más aseo. Exteriores de aluminio doble. A.A. Trastero. Sin duda una excelente 
oportunidad en el eje comercial de Cerdanyola, junto colegios y servicios.

T

T 175.500€

PISO + PARKING
Ref. 12579 JUNTO ROCABLANCA: Atención a esta oportunidad!! Finca de reciente 
edifi cación. Vivienda 1/2 altura y exterior en esquina. Superfi cies amplias y distribución 
muy acertada donde predomina la luminosidad. 3 dormitorios (2 dobles). Amplio salón 
con balcón/terraza ideal veranos. 2 c. de baño. Buenos acabados, calefacción. Parking 
incluido en el mismo edifi cio. Sin duda el mejor piso de la zona.

T

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

137.500€

BUENAS CUALIDADES
Ref. 12632 JTO. AVDA.PERÚ: Bonito piso to-
talmente reformado. Sup. 85m2, salón comedor 
26m2 con balcón. Cocina reformada con galería. 
Baño compl. 3 habit. (2  dobl). Reforma juvenil 
y de calidad. Parquet. Ventanas de aluminio Aire 
Acondic y calefacción. Puertas cerezo. Ascensor. 
NO DUDE EN VISITARLO, SE ENAMORARÁ!!

243.900€

JUNTO AL MAR
Ref. 12702 CENTR0-Z. MARÍTIMA: Vivienda 
90m2, fi nca elegante, pocos vecínos, jto al mar. 
4 dormitorios. Sala de estar 26m2. Cocina am-
plias medidas y muy soleada. Balcón. Baño + 
aseo. Parking + tratero en la mísma fi nca. Viva 
tranquilo junto al mar!!

• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor de 
su propiedad y la forma de rentabilizarla y obtener 
el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES
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 ciutat
Can Quirze activarà la via penal 
si l'Ajuntament no suspèn els 
cobraments

 ciutat
A Mataró hi viu una 
quarantena de sense llar segons 
l'últim recompte

 reportatge
Mataró, a dos anys de tornar a 
triar alcalde

 esport
L'empat en el derbi no satisfà ni 
Cirera ni Mataró

 cultura
El Tot Mataró busca per novè 
any el Cartell Alternatiu de 
Santes

 perfil
Maria Fàbregas,
ajuda real als refugiats

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1773
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 l'1 de juny de 2017

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat
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El passat dijous 18 de maig aquesta revista, el Tot 
Mataró i Maresme, va fer 36 anys. Com sempre, 
prop de la Fira o la Segona Pasqua, l'empresa de-
gana de la comunicació a la nostra ciutat bufa les 
espelmes, renovant el vot de confi ança amb els 
seus lectors, aquells que cada divendres ens tro-
ben als mateixos punts, ens agafen, ens llegeixen, 
ens critiquen i ens fan servir per informar-se, per 

El Tot Mataró i Maresme compleix
36 anys a prop teu 

L’ENQUESTA

T'agrada el cartell de Les 
Santes 2017?

63,9 % No.
36,1% Sí.

CONTRACTE DE BROSSA

LA PREGUNTA

Quina nota poses a 
la primera meitat de 
legislatura municipal?

CAS CAN QUIRZE

La festa de l'esport inclusiu va ser un èxit de participació i va tornar 
a posar en valor la pràctica esportiva com un element d'igualtat on 
tothom és benvingut i valuós.

APLAUDIT:  És una bona notícia 
concloure que, a diferència d'altres 
ciutats, no hi va haver frau de FCC 
en el servei de neteja i residus.

CASTIGAT: Els veïns eleven el to 
i recorreran a la via penal i a la 
Fiscalia Anticorrupció si l'Ajun-
tament no atura els cobraments.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

buscar informació, per trobar feina o pis, per buscar 
el directori d'empreses d'un sector.

36 no és cap xifra rodona però no per això, pel 
camí de la quarantena, cal estar-se de deturar-se 
un moment i felicitar tota la ciutat de Mataró per 
tants anys de fi delitat a una capçalera històrica, amb 
contínua vocació d'informació i servei. 

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1773.indd   1 24/5/17   17:17



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2

1P MARESMED 1756.indd   1 25/1/17   11:04
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SANTES FILOSES
Agàpit Borràs reivindica el patrimoni local en el 
cartell de Les Santes 2012

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

Especial balanç 1 any de mandat
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 Foto antiga Les portades

  Argentona celebrarà el 
pròxim cap de setmana 
la Diada de la Flor, amb 
els carrers altre cop enga-
lanats de catifes de fl ors. 
És una manera de man-
tenir els rituals de l'anti-
ga celebració de Corpus, 
en la que era tradicional 
aquests ornaments i que 
havia arribat a ser la prin-
cipal festa de la vil·la.

El Corpus d'Argentona 
tenia tanta anomena-
da que fi ns i tot Mossèn 
Cinto Verdaguer hi va ve-
nir fi ns a set vegades se-
gons consta als estudis i 
escrits llegats per ell ma-
teix. En un d'ells assegura 
literalment que "Los car-
rers i les places estaven 
tan sembrats de fl ors de 
ginesta i coberts de cap-
blaus i roselles, que dolia 

El Corpus a Argentona

haver-los de trepitjar; de vegades me feia 
la il·lusió de que em passejava per un bocí 
de sembrat o per una tiroia de prada que, 
retallat amb unes estisores de gegant, algú 
hi hagués transportat.(...)". 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1773.indd   1 24/5/17   16:38





L'Escola rural britànica ha de tancar 
L'Ajuntament al·lega motius urbanístics i manca de permisos però la direcció del  
centre defensa que han seguit totes les instruccions per regularitzar la situació

Educació Laia Mulà

  La Granja Escola Casa Nostra, si-
tuada al Veïnat de Mata, es troba en 
una situació compromesa: l'Ajun-
tament fa pressió perquè el centre 
aturi la seva activitat educativa. Els 

motius principals de la demanda 
són, en primer lloc, per haver-hi 
construït sense permís en una zona 
agrícola de sol no urbanitzable i, 
en segon lloc, per realitzar activi-
tats educatives a infants sense els 
permisos i llicències necessàries.

Actualment és l'escola de 23 
nens i nenes d'infantil i primària, 
a més de ser un centre rural on s'hi 
realitzen extraescolars, obra social 
amb infants amb necessitats edu-
catives especials i inclús estaven 
impulsant un casal d'estiu que 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3 1773.indd   2 23/5/17   18:44
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El centre promou aprendre a través de l'experiència perquè els 
continguts “es memoritzen i s'obliden amb facilitat“. Fomenta 
un aprenentatge fora de l'aula basat en les activitats rurals com 
el conreu de l'hort, les activitats de granja, entre d'altres, tots 
els continguts íntegrament impartits en anglès. Un mètode 
innovador a Espanya i a un preu assequible que, per les famí-
lies implicades, és l'alternativa ideal a les escoles tradicionals.

Alternativa a 
les escoles  
tradicionals

comptava amb vora 500 inscrits. 
Tota aquesta activitat, però, hauria 
d'aturar-se segons demanen des 
de l'Ajuntament, però la direcció 
del centre s'hi nega.

Edificacions en una zona d'ús 
agrícola

La finca compta amb 10.000 
metres de terreny agrícola, una 
masia i alguns equipaments que 
han estat rehabilitats. Està inclosa 
dins en catàleg de masies, fet que 
l'autoritza a realitzar altres activi-
tats que l'exclusivament agrícola 
com, per exemple, activitats d'in-
terès públic educatives.

La versió de l'Ajuntament
Des de la regidoria d'urbanisme 
afirmen que no només han rehabi-
litat les construccions que ja exis-
tien, sinó que, a més, han construït 
diversos equipaments sense llicèn-
cia d'obres i de manera il·legal com, 
per exemple una cuina exterior, 
una caseta de fusta per realitzar-hi 
activitats escolars i extraescolars 
i una piscina de plàstic de grans 
dimensions. La direcció del centre 
considera que no són edificacions 

com a tal perquè, per exemple, la 
piscina no està construïda, sinó 
que és de plàstic i la casa de fusta 
és necessària per als infants amb 

necessitats educatives especials 
que realitzen activitats extraesco-
lars al centre, fet que justificaria la 
seva situació.

Casa Nostra està limpul-
sant un casal d'estiu que 
comptava amb vora 500 
inscrits"

Ciutat

Obertura 1-2-3 1773.indd   4 23/5/17   18:45



www.visitmataro.cat Vine a Mataró @vineamataro

Nou Parc Central
Mataró

Del 2 al 12 de juny 2017

FIRETA DE PRIMAVERA

FIRA
D’ATRACCIONS

Dimecres
7 de juny

50%
de descompte*

Fireta de Primavera
i zona de bars
al Parc Central
Del 2 a l’11 de juny

Més informació
Oficina de Turisme
Tel. 937 582 698
La Riera, 48
08301 Mataró

Horaris
Divendres i vigílies festius
Fins a les 3h.

Dilluns 16 de maig
Fins a les 24h.

Resta de dies fins a les 23h.
i zona de bars fins les 24h.

Zona de bars Parc Central
Caps de setmana obert des de les 11h.

Actuacions
Dissabte 3 de juny a les 20h.
Xavier Oró, Miquel Oró, Kiko Ujaque 
i Enric Serras Quartet

Dimecres 7 de juny a les 21h.
Havaneres amb Barca de Mitjana

Dijous 8 de juny a les 20h.  
The Ohio Big Band

Divendres 9 de juny a les 21h.  
Actuació de l’Escola de Música
del Liceu de Mataró

*50% de descompte a les atraccions
i 20% de descompte a les casetes

Acció solidària
Dimecres 7 de juny al matí,
obert en exclusiva per les
escoles d’educació especial 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



'Casa Nostra' no atura la seva activitat
La directora del centre defensa que amb el certificat del British Council n'hi hauria 
d'haver prou perquè el centre passés automàticament a ser un centre autoritzat

Educació Laia Mulà

 Maria Bellmunt és la directo-
ra i impulsora del centre i sosté 
que “sempre hem mantingut una 
bona relació amb l'Ajuntament i 
hem fet els tràmits que ens han 
demanat per regularitzar la nos-
tra situació“ com a escola rural 

britànica. L'escola compta amb 
el certifi cat amb l'aprovació del 
projecte docent per part del British 
Council però no amb el permís 
del Departament d'Ensenyament.

L'Ajuntament demana el tanca-
ment del centre perquè no compta 
amb la llicència municipal d'acti-
vitat però la directora del centre 

defensa que amb el certifi cat del 
British Council n'hi hauria d'ha-
ver prou perquè el centre passés 
automàticament a ser un centre 
autoritzat.

A només 3 setmanes de la fi na-
lització del curs escolar, i amb un 
casal d'estiu a punt, l'escola rural 
britànica es pot veure obligada a 
suspendre la seva activitat.

Un grup de nens fent activitats a l'aire lliure Cedida 

Ciutat

Vols incrementar el preu
de la teva vivenda per vendre-la?

REFORMAR-LA PARCIAL O TOTALMENT? NOSALTRES HO FEM

I NO PAGUIS FINS AL DIA QUE SIGNEM LA VENDA

INFORMA’T AL:

O A LES NOSTRES
OFICINES:

C. Sant Benet 52

630 879 572
935 173 706

Obertura 1-2-3 1773.indd   6 24/5/17   12:18



Decidim què volem 
per a Mataró

Pressupostos
participatius

Calendari del procés

1. Recollida 
de propostes 
ciutadanes 

Del 22 de maig 
al 27 de juny. 

Qui hi pot participar?
Totes les persones 
més grans de 16 anys 
empadronades o no 
a Mataró.

2.  Suport a 
les propostes 
Del 30 de juny al 14 de juliol. 
Podeu donar suport fins 
a 5 propostes.

Qui hi pot participar?
Totes les persones més grans 
de 16 anys empadronades a 
Mataró abans del 22 de maig.

4.  Votació popular 
de les 12 propostes 

Del 27 de novembre 
al 14 de desembre. 

Qui hi pot participar?
Tote les persones més 
grans de 16 anys empadro-
nades a Mataró abans del 
22 de maig.
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Seguiu-nos per a més informació:        Participa Mataró          @participamataro

www.decidimmataro.cat

www.decidimmataro.cat
Oficines d’Atenció Ciutadana:
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
La Riera, 48 
(també les tardes de dilluns a dijous, fins a 
les 19 h) 

C. de Josep Punsola, 47 
Pg. de Ramon Berenguer III, 82 
C. de Nicolau Guanyabens, 23-25 
C. de Juan Sebastián Elcano, 6 
C. de Cadis, 1 

Ara és el moment de 
les propostes
 

Del 22 de maig al 27 de juny podeu 
presentar-ne dues per persona a:

Amb els pressupostos 
participatius decidim en 
què invertir fins a 500.000 € 
del pressupost del 2018.

3.  Valoració de 
les propostes 

Les propostes es 
valoraran tècnicament 
i el Consell de Ciutat 
n’escollirà 12. 

Sin título-2   1 23/5/17   9:11



La presentació dels pressupostos participatius Cugat Comas 

   Mataró posa per primera vega-
da, de cara als pressupostos mu-
nicipals del 2018, una partida a 
disposició del que la ciutadania 
decideixi. Seran 500.000 euros 
dins del capítol d'inversions els 
que es destinaran a aquells pro-
jectes o actuacions que els ma-
taronins hagin primer proposat i 

L'Ajuntament posa en marxa el procés de pressupostos 
participatius reservant aquesta partida pel 2018

després votat. Dilluns es va pre-
sentar el procediment de tot el 
procés, que s'allargarà durant tot 
l'any i tindrà la nova plataforma 
Decidim Mataró com a eina. Quim 
Fernàndez, regidor de participació, 
va parlar de "prova pilot" pel que 
fa al procés i va convidar els ma-
taronins a prendre part d'aquest 

Mig milió per al que els 
mataronins decideixin

"exercici de democràcia directa". 
De moment, del 22 de maig al 27 
de juny és el torn de les propostes. 
Se'n poden fer dues per persona, 
d'un import màxim de 250.000 
euros cadascuna.

Del 30 de juny al 14 de juliol co-
mençarà l’etapa de suports ciuta-
dans, ja que cada proposta ha de 
comptar amb un mínim de 125 
suports per poder superar aquesta 
fase. Cada ciutadà podrà, a través 
de la mateixa plataforma Decidim 
Mataró, donar suport fi ns a 5 ide-
es. Les que superin aquesta fase de 
suport ciutadà passaran a la fase de 
validació que estarà formada per 
una comissió tècnica. Al mateix 
graó del procés hi arribaran les 
propostes sorgides dels Consells 
de Participació.

Sedàs tècnic
La comissió tècnica validarà 12 
propostes i fi nalment, a cavall de 
novembre i desembre, es farà la 
votació. Cada ciutadà podrà po-
sar-se en la pell de l'administració 
i donar suport a projectes fi ns a 
sumar 500.000 euros. El resultat 
serà vinculant i als pressupostos 
del 2018 de l'Ajuntament es reco-
lliran i executaran les propostes 
vencedores. | Redacció.

CiutatCiutat núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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Ja són aquí!
El Mercat del Pla d’en Boet 
amplia la família.

Noves parades d'alimentació 
cada dissabte a partir de les 9 h.
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Cas Can Quirze: Hi haurà denúncia penal dels 
veïns si no els suspenen l'última derrama  
L'associació de propietaris també traslladarà l'expedient dels sobrecostos de les obres 
d'urbanització a la Fiscalia Anticorrupció

Urbanisme: Cugat Comas

   El cas del sobrecost de les obres 
de la urbanització de Can Quirze 
passa de pantalla. En una assem-
blea entre els diferents propietaris 
de la denominada unitat d'actu-
ació 72 –la part més antiga de la 
urbanització– els veïns van aprovar 
per majoria absoluta iniciar la via 
penal contra els màxims respon-
sables polítics de l'urbanisme a 
Mataró els últims 16 anys, des del 
2001, a Mataró a no ser que a últi-
ma hora l'Ajuntament suspengui 
cautelarment el cobrament de les 
últimes quotes, amb les que els 
veïns no estan d'acord.

Concretament l'acord dels pro-
pietaris de Can Quirze és el d'instar 
un despatx penalista a estudiar el 
cas i iniciar una acció que supera-
ria la que està oberta ara mateix 
als jutjats, del contenciós-adminis-
tratiu. Els veïns també sol·liciten, 
emparant-se en les declaracions 
de Núria Calpe on assegurava que 
anys enrere PUMSA havia actuat 
"sense rigor jurídic" que se sus-
pengui el compte de liquidació 

defi nitiu i el termini anunciat pel 
pagament de les últimes quotes 
de les obres que s'imputen a cada 
propietari. Els afectats han fet arri-
bar a l'Alcalde una carta –a la que 
també han tingut accés la resta de 
grups municipals– on sol·liciten 
una trobada per resoldre la situa-
ció. Hi exigeixen que s'aturi el co-

brament de les últimes derrames 
mentre no es resolgui el recurs 
contenciós administratiu.

Primer, el contenciós
Fins al moment, l'associació de 
propietaris havia presentat un con-
tenciós per aturar el cobrament 
d'unes quotes que, asseguren, no 
està demostrat que pertoquin a 

les obres fetes a la seva zona. Ara, 
però, van a més i l'assemblea va 
autoritzar un pèrit judicial a estu-
diar la documentació de PUMSA, 
per contrastar les factures i, alhora, 
activar la via penal amb accions 
que anirien en contra dels alcal-
des i regidors d'urbanisme dels 
darrers tres lustres. Això afectaria, 
doncs, als alcaldes Manuel Mas, 
Joan Antoni Baron, Joan Mora i 
David Bote i als regidors Arcadi 
Vilert, Ramon Bassas, Montserrat 
Rodríguez i Núria Calpe.

César Fernàndez, testimoni
Els acords dels veïns no es que-
den aquí. No només autoritzen la 
via penal contra els polítics sinó 
que, en la mateixa assemblea, van 
acordar traslladar tot l'expedient 
a la Fiscalia Anticorrupció perquè 
estudiï si el cas podria constituir 
un cas subjecte a l'acció d'aquest 
ens judicial. A més els veïns volen 
que s'acrediti que les factures im-
putades són reals i és en aquest 
punt que sol·liciten com a testi-
moni la compareixença de César 
Fernàndez, exgerent de PUMSA.

80

L'associació representa 
més de 80 propietaris, 
a més de societats 
mercantils, el Club de 
Tennis o l'escola Meritxell

Panoràmica de part de l'urbanització de Can Quirze Daniel Ferrer
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ELS PROFESSIONALS
NECESSARIS
Llum, gas, calefacció, aigua, subministres. Casa nos-
tra seria un lloc ben inhòspit, impossible de viure-hi 
si no fos per les instal·lacions que ens donen servei 
i comoditat. Una bona instal·lació és un factor es-
sencial pel benestar dels ciutadans.

E
ls instal·ladors són els professionals necessaris 
perquè la nostra llar rutlli. És important buscar 
sempre persones acreditades pels respectius 

gremis, que puguin oferir-nos garantia de la feina 
ben feta així com respecte per les normatives. De la 
mateixa manera que vigilem en mans de qui deixem 
la nostra salut, les instal·lacions no deixen de ser la 
salut de casa nostra. Val la pena encertar amb el 
professional oportú. El qualifi cat. 

Instal·ladors
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LA MILLOR IL·LUMINACIÓ A LEDESLUZ
Si existeix un tipus de llum que consumeix un 92% menys d'electricitat que qualsevol altra i, a més, té una 
llarga vida d'ús, perquè no utilitzar-la? Ledesluz és la teva botiga ideal perquè està especialitzada en tot 
tipus d'il·luminació led i compta amb més de dos anys d'experiència en el sector de la il·luminació amb led.

C 
destacar també que aquest tipus de llum té 
una llarga durada útil: entre 30.000 i 50.000 
hores d'ús. A més de la botiga en línia, recent-

ment Ledesluz ha obert un establiment de venda 
d'il·luminació led al Carrer Sant Benet número 58, 
que permet veure tots els productes i escollir la 
teva llum led ideal. A Ledesluz no només hi troba-
ràs tot tipus de productes led, sinó que també és 
l'ofi cina de l'empresa instal·ladora Elezon Group, la 

qual ofereix serveis integrals d'instal·lació. Amb 22 
anys d'experiència en el sector, Elezon Group ofe-
reix des de gestió de permisos fi ns a la instal·lació i 
reparació de tot tipus d'instal·lacions d'il·luminació 
o calefacció, entre altres.

Ledesluz i Elezon Group són la millor 
opció per la compra de llums led i la 
instal·lació de tot tipus d'equipaments.
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L’empresa està consolidada com una de 
les principals empreses del sector, amb 
creixements constants any rere any, fet 
que ha estat certifi cat amb el segell de 
qualitat ISO 9001.

UNES OLIMPÍADES 
PER AL SECTOR DE 
LA INSTAL·LACIÓ
L'empresa mataronina CSI Suministros prepara la 
3a Festa de l’Instal·lador al Camp Nou de Barcelona 
on organitza per primera vegada els Instalgames, 
25 anys després de Barcelona 92.  

Q
uan el 1994 CSI Central de Suministros va 
obrir el seu petit establiment a Barcelona, 
just dos anys després de les Olimpíades, la 

societat no era la mateixa que avui dia. Tan sols han 
passat 23 anys però l'empresa s'ha convertit en re-
ferent en el sector. Avui CSI Central de Suministros 
compta amb nou punts de venda i un gran magat-
zem central logístic a Mataró. CSI disposa de fl ota 
pròpia de transport, dissenya i fabrica quadres elèc-
trics especialment per als instal·ladors, compta amb 
un departament d’assessoria tècnica i un calendari 
d’accions formatives per als seus clients, a més de 
llogar maquinària i eines tècniques a un mínim cost.

La Festa de l’Instal·lador

El 2015, l’empresa amb seu a Mataró va organitzar 
un esdeveniment especial. No era una fi ra a l’estil 
estàndard, sinó una reunió de marques del sector per 
oferir novetats i bons preus als petits instal·ladors. 
Més de 1.300 petits instal·ladors, microempreses i 
professionals van assistir, tot convertint la cita en un 
èxit i amb una crida per preparar la segona edició.

L'any 2016, la xifra d’assistents va superar les expec-
tatives: 2.250 assistents van omplir les instal·lacions 
exteriors del Camp Nou, deixant el llistó molt alt per 

a aquesta 3a edició de la Festa de l’Instal·lador, que 
tindrà lloc el 14 de juny en el mateix escenari del 
2016. Enguany, més de 80 marques nacionals i inter-
nacionals, referents del sector, mostraran totes les 
novetats i oferiran ofertes especials només vàlides 
per a la Festa de l’Instal·lador.

Instalgames, les olimpíades dels instal·ladors

Per a aquesta edició de 2017, CSI Central de Suministros 
s’ha plantejat un repte: justament aquest any es 
commemora el 25è aniversari de les Olimpíades de 
Barcelona. Per què no aprofi tar aquesta celebració 
per organitzar una competició professional entre 
instal·ladors? Els objectius dels Instalgames són 
senzills: promoure la professionalitat de les empre-
ses i dels joves instal·ladors; incrementar el prestigi 
de les entitats i empreses del sector i mostrar que 
el sector està al dia de les tecnologies actuals i que 
afronta les necessitats del consumidor fi nal amb 
garanties d’èxit.

A través de la web instalgames.com es pot par-
ticipar i apuntar-se a aquest esdeveniment i 
la Festa de l'Instal·lador i, si es té sort, gaudir 
de premis especials.

CSI, Central de Suministros
c/ Abat Escarré, 19 · 08302 Mataró
Tlf: 93 758 90 14 · Fax: 93 741 27 81
www.csisuministros.com

Instal·ladors
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14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

En la fiesta del instalador

Puedes consultar las bases de participación en www.instalgames.com

ESPECIALIDAD
ELÉCTRICA

ESPECIALIDAD
CALEFACCIÓN

ESPECIALIDAD
CLIMATIZACIÓN

LAS OLIMPIADAS DE LOS INSTALADORES

Apúntate en
www.instalgames.com

14 DE JUNIO 2017
Camp Nou, Barcelona

En la fiesta del instalador

Puedes consultar las bases de participación en www.instalgames.com
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CALEFACCIÓN

ESPECIALIDAD
CLIMATIZACIÓN

LAS OLIMPIADAS DE LOS INSTALADORES

Apúntate en
www.instalgames.com
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"L'INTRUSISME ÉS EL GRAN  PROBLEMA 
DELS INSTAL·LADORS"
Entrevistem Francesc Itchart, actual president del Gremi d'Instal·ladors del Maresme, que assegura que 
"en el nostre país hi ha molta gent que treballa en el nostre sector que no té cap tipus de formació”

Instal·ladors
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Francesc Itchart és el president del 
Gremi d'Instal·ladors del Maresme

Quants membres formen part del Gremi actual-
ment i a què es dediquen principalment?

Actualment 195 empreses formen el Gremi d'Instal·
ladors del Maresme, que treballen en diversos àmbits 
del sector com, per exemple, electricitat, climatització 
i calefacció, fontaneria, telecomunicacions, energies 
renovables, entre altres.

El Gremi forma part de l'Associació de Gremis 
d'Instal·ladors de Catalunya (AGIC). A què es de-
dica aquesta entitat?

Com a gremi d'instal·ladors del Maresme formem 
part d'aquesta associació que conté unes 20 agru·
pacions com la nostra. AGIC representa a prop de 
29.000 treballadors, tots ells dins els gremis i asso·
ciacions que en formen part. Amb ells aconseguim 
tenir molta força i una representació potent en el 
sector que defensi els nostres interessos davant or·
ganismes públics i empreses.

Quines són les principals funcions i tasques del 
Gremi?

El gremi exerceix diverses funcions beneficioses pels 
seus membres. En primer lloc, la de  representar els 
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"EL SATGREMI ÉS EL NOSTRE GRAN 
PROJECTE"

interessos del col·lectiu i les empreses davant d'or·
ganismes ofi cials i altres entitat i empreses grans 
per arribar a acords que ens serveixin per millorar 
a través d'AGIC. En segon lloc, treballem la formació 
dels instal·ladors perquè ens cal estar al dia. També 
assessorem sobre la regulació vigent i legalitzaci·
ons que necessitem per treballar, així com sobre la 
documentació necessària. Per últim, treballem en 
desenvolupar convenis i acords amb altres empre·
ses i organismes.

Els agremiats que volen rebre assessorament, per 
exemple, en l'àmbit jurídic, com el poden obtenir?

El reben també des del gremi perquè tenim acords 

amb altres professionals que ens ajuden a assesso·
rar les nostres empreses a nivell econòmic, fi scal o 
legislatiu, entre altres.

Quins tipus de problemàtiques són més comunes 
entre els instal·ladors?

Normalment són confl ictes amb grans empreses 
distribuïdores com Gas Natural, Endesa, etc. La ges·
tió de totes les instal·lacions que contractem amb 
aquestes empreses és un tema que porta confl ictes 
i queixes. En segon lloc, l'altre gran problema dels 
instal·ladors és l'intrusisme perquè hi ha molta gent 
que treballa en el nostre sector que no té cap tipus 
de formació i documentació ofi cial que nosaltres 

C. SANT PERE 31 · MATARÓ 
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

AIRE CONDICIONAT INVERTER
i CALDERA DE CONDENSACIÓOFERTA!
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Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:MARCA A ESCOLLIR:

INSTAL·LACIONS i REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ
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"Tenim com a objectiu augmentar el 
nombre d'associats per a poder fer 
més coses"

sí que tenim en regla. Això és un greuge molt gran 
pels que estem pagant tot el que se'ns demana per 
treballar dins la legalitat. Competir amb empreses 
que no ho paguen és complicat i, per aquest motiu, 
com més permisos es demanin millor perquè menys 
podran treballar il·legalment.

Quins projectes esteu impulsant recentment per 
millorar els àmbits d'actuació del gremi?

Com a associació anem creant projectes nous i un 
exemple clar és que fa 3 anys vam crear un servei 
d'assistència tècnica per reparació de calderes i aire 
condicionat i això ha donat peu al naixement d'una 
empresa que està dins el gremi amb 3 persones en 
nòmina: el Satgremi.

Al febrer d'aquest any vau presentar la nova borsa 
d'instal·ladors pels agremiats. Què ha suposat pels 
membres i quines funcions voleu que desenvolupi?

Aquest és l'últim projecte que hem posat en marxa. 
La voluntat és la d'impulsar la captació d'operaris i 
la col·laboració entre empreses perquè actualment 
moltes de les empreses que abans tenien diversos 
treballadors, ara només en tenen un o dos i, quan 
els encarreguen una feina important, necessiten més 
personal o col·laborar amb altres empreses. La idea 

és que la borsa faciliti la col·laboració entre empreses 
i l'ampliació de personal quan és necessari.

Com a president del gremi des de principis d'aquest 
any, quins objectius et proposes?

Un dels objectius principals és el d'augmentar el 
nombre d'associats. Abans érem 300 empreses i 
ara només 195 perquè algunes han desaparegut, han 
tancat o han deixat de pagar la quota i han sortit del 
gremi. Necessitem ser més agremiats perquè, com 
més siguem, més ingressos tindrem i més coses po·
drem fer. També m'agradaria augmentar el nombre 
de cursos formatius que oferim en el gremi, tant en 
l'àmbit pràctic com en el teòric.
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La nova federació ha de permetre una 
millor interlocució i coordinació entre 
gremis

AGIC i FERCA, 
UNIÓ DE GREMIS
Amb aquesta  unió,  la  nova  federació  AGIC-
FERCA  s’ha  convertit  en l’associació del sector de 
la instal·lació més potent de l’Estat Espanyol. 

E
n el marc de la cinquena edició de la Trobafi ra, 
un esdeveniment que va néixer fa cinc anys i 
que vol apropar als fabricants i distribuïdors 

a les empreses instal·ladores, s’ha presentat la nova 
federació d’aquest àmbit: AGIC-FERCA. 

Les xifres de la unió
AGIC-FERCA Representarà un  total  20  associacions territo-

rials,  5.500  empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors 

directes i una facturació anual acumulada d'1.350.000.000  

euros aproximadament.

Instal·ladors
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El sector de la instal·lació ha sortit  
reforçat, després de patir, del període 
de crisi econòmica

Signatura a Cornellà

El Secretari d’Empresa i Competitivitat, Sr. Joan 
Aregio, i l’Alcalde de Cornellà de Llobregat, Il·lm Sr. 
Antonio Balmón, van presidir l'acte de presentació 
de l’AGIC-FERCA en el marc de la cinquena edició de 
la V Trobafira. Aregio va celebrar “l’impuls al sector 
que significa aquesta nova federació”, alhora que va 
destacar que comportarà “una interlocució més fàcil 
i més clara per l’Administració Pública”. Per la seva 
banda, l’Alcalde de Cornellà de Llobregat ressalta-
va “la importància de sumar esforços en el context 
social i econòmic que estem vivint. La creació de 
l’AGIC-FERCA és una gran notícia que aporta valor 
afegit al sector”. 

El president de l’AGIC, Jaume Alcaide, va mostrar la 
satisfacció per l’existència d’aquesta nova federació: 
“AGIC-FERCA s’ha convertit en l’associació del sector 
instal·lador més potent de l’estat espanyol”. Alcaide 
també donava la mà a aquelles entitats que encara 
no hi formen part: “Convidem als gremis que encara 
no són amb nosaltres. Si sumem més força, aconse-
guirem ser més eficients”. El president de FERCA, 
Juan Antonio Fernández, va destacar que l’acord per 
la constitució de la nova federació AGIC- FERCA “és 
resultat de la bona feina dels gremis i del creixement 
del sector de la instal·lació en els darrers anys”.
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ESTAR AL DIA ÉS UNA OBLIGACIÓ
Així com en altres àmbits professionals la formació és un estadi inicial, d'accés al lloc de treball, la instal-
lació té clar que o es forma contínuament o no pot donar l'abast de les evolucions tècniques del mercat. 
Per això els instal·ladors han de dominar les novetats per poder a oferir un servei òptim.

L
es empreses i professionals han d'estar ama-
tents a nous materials, noves tècniques, nova 
maquinària i noves necessitats que el mercat, 

contínuament, genera. Respondre-hi és ser efi cients. 

També és molt important estar al dia 
de les novetats legislatives singulars 
del sector

Instal·ladors
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Primer aniversari Plana Fàbrega Mataró

Telecomunicacions   Seguretat   Material elèctric
Il·luminació Led   Eficiència energètica

Assessorament a l’instal·lador

Camí del Mig 125 local 15. Pol. Ind. Pla d’en Boet. Mataró Tel. 930 00 31 31

El passat dia 5 de Maig Plana Fàbrega 
Mataró va celebrar el seu 1r aniversari del 
punt de venda situat al Camí del Mig, 125 
local 15 en el Polígon industrial Pla d’en 
Boet de Mataró.

La celebració va tenir un gran èxit 
d’assistència. Moltes gràcies a tots els que 
vàreu venir a donar-nos el vostre suport! 

La filosofia de l’empresa sempre ha estat el 
suport a l’instal·lador, tenim molt a oferir-
vos, tant en producte com en servei. 
Us animem a  conèixer tot el que us 
podem oferir.

Aquest primer aniversari també coincideix 
amb el 50è aniversari que celebra la resta 
del grup Plana Fàbrega, ja que el primer 
punt de venda es va inaugurar l’any 1967.
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CALEFACCIÓ    BOMBA DE CALOR    INVERTER

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

AIRE CONDICIONAT

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

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

LES FEINES TENEN GARANTIA
Passa a molta gent, i és la cosa més normal, que només de veure l'operari entrar per arranjar una instal-
lació, una reparació o qualsevol acció ens preguntem: "i quina garantia té?"

A
questa és una pregunta vàlida i té una res-
posta clara. Els professionals agremiats, do-
nats d'alta ofereixen garanties en les seves 

operacions a casa nostra. Només si baixem graons 
i confi em en el sector ocult i intrús després ens po-
drem sentir desemparats i sense cap garantia.

Instal·ladors
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Revisió preventiva 
(verificar el correcte funcionament, neteja a fons de 

l’aparell i purgar radiadors).
Certificat de revisió segons normativa.

Etiqueta RITE segons normativa. Anàlisis de combustió.

Més de 40 anys al teu servei

*PREU 

ESPECIAL!

*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT 
PER  REVISAR LA TEVA CALDERA!
Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

El pack de revisió 1 hora inclou:

Servei tècnic oficial:



BUSCA LA PLACA DE LA FERCA
La placa de la FERCA és un dels principals avals que un instal·lador que formi part d'aquesta federació pot 
posar sobre la taula davant un client. La federació de gremis d'Instal·ladors identifi ca així aquells profes-
sionals que singularment estan acreditats per a oferir els serveis que ofereixen.

F
ERCA és una federació viva amb ànim de col-
laboració amb els diferents estaments del sec-
tor, per treballar a favor de la seguretat en les 

instal·lacions i una major professionalitat. Des de 1996 

La FERCA és el Centre de les empre-
ses catalanes, representació i porta-
veu d'aquestes davant l'Administració, 
companyies subministradores i tots els 
ens ofi cials de Catalunya.porta a terme la creació de plaques 

professionals, que avui exhibeixen 
en els seus tallers i furgonetes les 
empreses associades i que donen 
a conèixer als usuaris quin són els 
veritables professionals del sector.

Instal·ladors
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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

www.gress.es

AMPLÍA EL ESPACIO DANDO
CONTINUIDAD A TU PAVIMENTO

PAVIMENTOS PARA
INTERIOR Y EXTERIOR

PIDE INFORMACIÓN EN NUESTRAS TIENDAS
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PG
F A Ç A N E S

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

Av. Jaume Recoder 46
Mataró

Empresa
Familiar

apgfachadas@gmail.com

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

www.apgfachadas.es

G

ARANTIA
G

ARANTIA

10
anys

ITE
Inspecció Tècnica
de l’Edifici

Fem:

FI
NA

NÇAMEN
T

FINANÇAMEN
T

FINANCERA
PG

F A Ç A N E S

RETOCS PER A CASA 
NOSTRA L

'aspecte de casa nostra ens influeix en el dia a 
dia i en l'estat d'ànim. Durant molt de temps has 
pensat que podries repensar aquella habitació 

o canviar el moble més antic. Ha arribat el moment. 

LlarLlar
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MÀXIMA CONFIANÇA 
EN VIDRES
Vidres Pulido és una empresa familiar que fa més de 
40 anys que treballa en el sector. L'àmplia gamma 
de productes que ofereixen responen a qualsevol 
necessitat que el client puguin tenir amb tots tipus 
de tancaments d'aluminis, vidres, ferro i inoxidable.

L
'empresa ofereix tot tipus de tancaments a 
mida per a terrasses, vidres, finestres d'alumini, 
sostres de panells sandwich o policarbonats, 

Llar

mosquiteres, reixes, tendals, tot tipus de tancaments 
per la façana, portes automàtiques, tancaments d'ofi-
cines i una àmplia gamma de baranes.

Tots els productes de Vides Pulido són d'elaboració 
pròpia i, per aquest motiu, proporcionen tots els 
acabats, estils i mides possibles al gust del client. 
L'exposició de tots els productes i materials dispo-
nibles a Vidres Pulido garanteix que el client esculli 
el material que desitgi. A més, Vidres Pulido ofereix 
un servei a mida pel client amb tècnics que inspecci-
onen el treball a domicili per trobar la millor solució 
possible a les necessitats del client.
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Si voleu aixecar els ànims de la vostra 
llar i dels seus habitants també seria 
molt convenient que vestiu casa vostra 
de multicolor.

VESTIU LA CASA DE 
COLORS
De vegades, el secret perquè una llar es vegi ani-
mada i fresca és utilitzar una varietat de colors, no 
concretament en les parets, sinó en tota la decora-
ció. L’important és mantenir l’equilibri i saber-los 
combinar perquè no resulti angoixant.

Llar

U
tilitzeu colors bàsics: verds, roses i fúcsies, 
turqueses, taronges, violetes o blaus. Els colors 
cítrics, en general, són molt utilitzats, de la 

mateixa manera les tonalitats florals. És aconsellable 

que els combineu també amb tons neutres, que són 
els que fan relluir els colors i li donen l’equilibri ne-
cessari perquè el resultat no sigui desagradable.

Respecte al color de les parets, podeu pintar-les 
però és una decisió arriscada i no es garanteix que 
llueixi bé. El més adequat és utilitzar un color neu-
tre, ja sigui blanc o gris, i deixar el multicolor per a 
tots els altres objectes. 

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641
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FENG SHUI: 
SOLUCIONS PER AL 
BANY 
El Feng Shui no posseeix una orientació específica 
a l’hora d’instal·lar el bany a casa vostra, per la qual 
cosa caldria tenir presents alguns consells per acon-
seguir una millor qualitat d’energia positiva.

Que el bany estigui ubicat en una àrea impor-
tant per al Feng Shui com la de la fama, pros-
peritat i matrimoni.

Trobaríem la solució col·locant un mirall des del terra 
fins al sostre a l’exterior de la porta del bany, ja que 
ajudaria a reflectir el Xi, de manera que no pateixi 
l’efecte drenant de les canonades dels banys.

Llar

Que el bany es trobi en la ubicació central.

Per solucionar els problemes de mala energia po-
dríem pintar les parets d’aquest de color vermell, i 
col·locar un gran vidre, o algun altre tipus d’objecte 
que es relacioni amb l’element terra, podria ser un 
gran recipient de ceràmica o alguna pedra vistosa 
en cada cantonada.

Que el bany estigués situat prop de la porta 
d’entrada o sobre la cuina en la segona planta.

Una solució seria col·locar un vidre amb facetes en el 
centre, ubicant un mirall rodó d’uns 10 cm de diàme-
tre en el sostre sobre l’inodor, per poder visualitzar 
el flux d’aigua, i col·loqueu accessoris relacionats 
amb l’element terra, o en el seu defecte ubiqueu una 
imatge com un ocell o un arbre en la zona situada 
sota del bany, per ajudar al fet que l’energia s’elevi.

Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

ESPECIAL LLAR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.indd   8 24/5/17   16:19



ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

 www.aluminiosiluro.com
Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos
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UN MENJADOR PER 
A DOS
Només necessitem dos metres quadrats per col·locar 
un menjador per a dos, perfecte per a pisos petits 
i apartaments..

A
vegades els metres no només són escassos, 
sinó que estan just on no haurien de ser, 
entre columnes, tocant al radiador, sota la 

finestra, etc. Una bona idea en aquests casos és 
col·locar una taula plegable d’ales, que facilitarà 
el pas quan només sigui per a dues persones i farà 
possible rebre un parell de convidats. 

Dins del disseny d’un menjador per a dos, no no-
més podem optar per les taules plegables amb 
ales, sinó també per una taula rodona que tingui 
potes centrals. L’avantatge principal de les tau-
les rodones amb potes centrals és que aprofita-
ran molt millor l’espai disponible i permetran que 
ens podem asseure a taula amb tota comoditat, 
encara que disposem d’un espai bastant petit. 
Si la taula fa almenys 80 cm de diàmetre, po-
drem col·locar en molt poc espai quatre cadires 
al seu voltant. Si pel contrari escollim una tau-
la més petita, podem crear un acollidor efecte 
“tu i jo”. La clau en aquesta proposta de disseny 
està en escollir cadires de respatller baix, o fins i 
tot butaques petites. 

Obres i projectes, s.l.

www.arvisa.cat | info@arvisa.cat
M. 667 412 272 | 667 412 273

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació

DEMANA
PRESSUPOST

SENSE
COMPROMÍS

Llar
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DESCOBREIX L'ÚLTIMA 
TENDÈNCIA EN MOBILIARI DE CUINA
Cuines Fernàndez, amb més de 50 anys de trajectòria, és una empresa pionera en oferir les últimes nove-
tats en el mobiliari de cuina. La seva llarga i estable experiència reflecteix el paper capdavanter d'aquesta 
empresa en el sector dels mobles de cuina, un exemple de la feina ben feta i una garantia de l'alta qualitat 
i servei en renovació de cuines.  

L
'última tendència en el mobiliari de cuina i els 
espais creats amb els materials més innovadors 
i avançats, es poden visitar a la part alta de 

La Riera a l'exposició de Cuines Fernàndez. Més de 
400 metres d'espai amb materials de mínim gruix 
i d'alta qualitat, recentment creats amb propietats 
innovadores com les superfícies que eviten les di-
tades, agradables al tacte i resistents a les ratllades 
i marques, entre d'altres. A més, Cuines Fernàndez 
també disposa d'una exposició a Arenys de Mar, fet 
que demostra el seu pes i arrelament a la comarca.

Cuines Fernàndez no només ofereix el mobiliari, sinó 
que els seus projectistes tècnics brinden assesso-
rament personalitzat, creen projectes integrals a 

mida, aprofitant l'espai de la cuina amb un acurat 
disseny d'interiors creant ambients únics que per-
meten gaudir de totes les possibilitats que ofereix 
l'habitatge. El resultat és poder gaudir d'una cuina 
única, personalitzada i que fa realitat el que l'usuari 
sempre ha desitjat.  

Distribució exclusiva SANTOS

Cuines Fernàndez es consolida al Maresme com a 
distribuïdor exclusiu de la prestigiosa firma SANTOS, 
líder en el mercat nacional de les cuines d'avantguar-
da. En les seves dues exposicions es poden veure les 
últimes novetats d'aquesta marca gallega, pionera 
en oferir un producte exclusiu i innovador.

Llar
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Llar

QUALITAT I SERVEI EN PORTES
Avalats per fer ús dels materials de millor qualitat i pels més de 30 anys d'experiència en el sector, 
Portes Iluro és l'empresa ideal per a la instal·lació de portes automatitzades perquè ofereix bon servei, 
bona qualitat i el millor material.

L 
'empresa està especialitzada en la fabricació i 
instal·lació de portes i solucions d'accés auto-
matitzat a qualsevol equipament: habitatges, 

locals, garatges i naus industrials. A Portes Iluro són 
líders en la fabricació a mida, la instal·lació i la repa-
ració de portes, amb un servei a domicili que repara 
ràpidament les avaries de les portes automàtiques i 
metàl·liques, així com dels sistemes d'automatització 
i comandaments a distància.

Amb el compromís d'obtenir sempre el nivell de sa-
tisfacció més elevat en els seus clients, Portes Iluro 
també ofereix la possibilitat de veure exposades les 
diverses portes i la multitud d'opcions, per tal que 
el client pugui valorar i escollir la seva opció ideal. 
Amb una botiga expositora a Mataró i una altra a 
Sabadell, Portes Iluro permet escollir la millor op-
ció per al client i, posteriorment, fabrica a mida la 
porta ideal.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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AVANTATGES DELS 
PLATS DE DUTXA 
TOUS 
Es tracta d’un producte molt nou, disponible ja per 
al públic en algunes botigues i que ha generat un 
gran interès. Els plats de dutxa tous o de poliuretà 
tenen els següents avantatges:

Són més higiènics: perquè són molt més fàcils i rà-
pids de netejar. La superfície és poc rugosa i la bru-
tícia es retira ràpidament sense oferir resistència.

Són més segurs: degut al caràcter antilliscant de 
la seva superfície, la qual cosa els converteix en un 
element per al bany molt recomanable per als més 
grans o per a persones amb mobilitat reduïda, ja 

Llar

que és més difícil relliscar sobre el poliuretà. El plat 
s’adapta totalment a la forma del peu.

Són més resistents i d’elevada durabilitat: estan 
compostos per un material molt dur que esmorteeix 
bé els cops. Els test de resistència realitzats sobre 
aquests plats garanteixen la seva elevada resistència.

 Són menys molestos: degut al fet que no només 
esmorteeixen els cops de possibles objectes, sinó 
que també absorbeixen molt bé l’impacte de l’ai-
gua al xocar contra la superfície. D’aquesta mane-
ra, sembla que us dutxeu en silenci sobre aquests 
plats de poliuretà.

Si esteu pensant a renovar els plats de dutxa de la 
vostra llar, plantegeu-vos aquesta possibilitat perquè 
és molt recomanable.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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LA REVOLUCIÓ NEOLITH
El regnat del marbre té els dies comptats. L'últim crit en disseny de banys i altres habitacions de la nostra 
llar és aquesta nova superfície amb una gran varietat de possibilitats d'ús 

N 
eolith és una superfície amb un alt grau de 
versatilitat que multiplica les possibilitats 
d'ús i erradica les limitacions de la super-

fície convencional. La seva diversitat de formats i 
gruixos i la porositat gairebé nul·la, sumades al seu 
fàcil manteniment, es converteix en l'opció ideal per 
a diferents solucions dins el bany o altres estances 
de la nostra llar.

Un material aplicable a diverses superfícies

Neolith és la superfície ideal per als lavabos, els 
terres, les parets de la dutxa i molts més espais.  
Aquesta aplicabilitat sense límits de Neolith atorga 
un aspecte d'uniformitat, continuïtat i equilibri, on 
la bellesa del material es complementa amb la in-
tegritat i qualitat del producte.

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
Llar
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Bones notícies pels empresaris del gènere de punt Arxiu 

 L'Associació d’Empresaris 
de Gèneres de Punt de Mataró 
i Comarca (ASEGEMA) han sig-
nat un conveni de col·laboració 
amb la certifi cadora suïssa Societé 

Els associats d'ASEGEMA podran realitzar assajos físics i 
químics dels seus productes a un millor preu i servei

Générale de Surveillance (SGS), 
líder mundial de serveis tècnics 
d'inspeccions, verifi cacions, assa-
jos i certifi cacions, per a la realit-
zació d'assajos físics i químics dels 

Avantatges pels empresaris del 
gènere de punt

productes tèxtils. D'aquesta mane-
ra els associats podran contractar 
els serveis d'SGS a un preu més 
baix i amb avantatges en el servei 
tant als laboratoris d'A Corunya 
com en els d'Istanbul, fet que pro-
mocionarà l'alta qualitat i la tra-
çabilitat dels productes.

SGS és l’empresa líder en inspec-
ció, verifi cació, assajos i certifi ca-
cions, reconeguda mundialment 
per la qualitat i integritat dels seus 
serveis tècnics per a empreses. 

Amb fi lials distribuïdes per tots 
els continents amb diverses línies 
d’activitat que cobreixen tots els 
sectors industrials, SGS compta 
amb més de 2.000 ofi cines i la-
boratoris, i amb més de 90.000 
empleats. Un gegant a disposició 
dels empresaris locals. | Red

CiutatCiutat núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la 
comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions
contractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 
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 Després d'un bon derbi, el Cirera baixa a 3a 
 i el Mataró continua en segon lloc 
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LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1478 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
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"Creia que 
era el moment 
de tornar a 
casa, però ara 
ja veurem què 
faré"

Que l'esport local està vivint un 
bon moment si l'analitzem en una 
perspectiva global, em sembla 
prou evident per a gastar cap síl-
laba de més recordant-ho. El que 
l'altre dia –amb l'interlocutor ha-
bitual– quèiem a considerar és que 
ens trobem en un bon moment 
que es conjuga de forma especial 
en femení. La fèiem petar arran de 
l'ascens del Joventut a plata, esde-
veniment al qual no vaig poder fer 
cap, tot i que sempre és sugge-
rent anar a veure bon handbol al 
Teresa Maria Roca. No per esperat, 
l'ascens de l'equip deixa de valer 
el seu pes en or. Situar els dos pri-
mers equips en categoria estatal és 
un bon trumfo per a un club que 
ha de seguir treballant amb doble 
perspectiva. Mantenir les catego-
ries assolides ha de ser l'objectiu 
i aconseguir fer-ho amb gent de 
casa ha de ser la conseqüència de 
fer les coses ben fetes a l'escala 
formativa.

Just a sobre del Teresa Maria 
Roca hi tenim el Jaume Parera, on 

les noies segueixen una catego-
ria pel sobre dels nanos. Un altre 
exemple de club igualitari i caldria 
felicitar també als eixelebrats del 
Front Mataroní, que animen als 
dos equips sense diferència. Com 
ha de ser.

 Si baixem a mar, trobem les si-
renes les quals han trencat el sostre 
de vidre en un any en què només 
amb un puntet o puntal més hau-
rien tingut encara més opcions a 
les tres competicions grosses. Hi ha 
ball de noms, retirades il·lustres i 
incògnites per a la temporada que 
ve. Però s'ha d'incidir per mante-
nir el paper de "pepito grillo" del 
Sabadell sempre que aquest es 
despisti. 

 Tots aquests resultats beuen 
de l'aposta per l'esport femení, de 
la necessitat de la quantitat que 
sostingui i propiciï la qualitat i 
de la bona feina feta pels qua-
dres formatius del nostre esport. 
Altres esports podrien servir també 
d'exemple. La Mataró esportiva té 
molt poder.

Poder de dones
El bon moment de l'esport local és singularment femení

Agenda
CASA

TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ
Diumenge 28 | 9 h | Passeig Marítim

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - CARMELO
Diumenge 28 | 12 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 3a Catalana
AD LA LLÀNTIA - UD MOLINOS I 
HOMENATGE PÒSTUM A 
VALENTIN FERNÀNDEZ 
Diumenge 28 | 11:30 h | Mpal. La Llàntia

FORA
HOCKEY PATINS OK Lliga Fem.
LICEO - MEDICARE CH MATARÓ
Dissabte 27 | 20 h | Pavelló La Corunya

BÀSQUET Final a 4 de Copa Catal.
MATARÓ PARC BOET - VIC
Dissabte 27 | 18.05 h | Pavelló Salou
Diumenge 28 | 9.45h 3r i 4t o  12.30 h Final
BÀSQUET Final a 4 de 1a Cat. Fem.
MOLINS - MATARÓ PARC BOET
Dissabte 27 | 19.15 h | Pav. Barris Nord Lleida
Dissabte 28 | 17.15 h 3r i 4t o 19.15 h Final 

FUTBOL 2a Catalana
CANYELLES - UD CIRERA
Diumenge 28 | 12 h | Mpal. Canyelles
FUTBOL SALA 3a Divisió
ISUR - FUTSAL ALIANÇA
Diumenge 28 | 12 h | Pav. S. Llorenç Terrassa

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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1  UD CIRERA

1  CE MATARÓ

UD CIRERA: Compte, Ximillo, Kadur 
(Albert Garrido 81'), Albertito, Peque 
(Baba 83'), Joel (vermella per acumu-
lació als 90'), Izar, Roger, Omar, Aleix 
Tarrés i Joan.
CE MATARÓ: Pol, Lluís, Rueda, Isma, 
Sergio López, Parri, Fitin (Sergio 
Urbano 72', vermella als 90'), Óscar 
(Marcelo 60'), Aitor Gonzàlez (Ariño 
75'), Rodri (Ricky 65'), Bargalló.

GOLS: 10' BARGALLÓ (0-1); 71' ALEIX 
TARRÉS (1-1).

SEGONA
CATALANA

El partit va ser molt entretingut 
amb una part per a cada equip

El diumenge es va jugar el derbi de 
2a Catalana que havia despertat 
gran expectació, i que va acabar 
amb un empat que no va deixar 
satisfet cap dels dos equips. El CE 
Mataró perquè d'haver mantingut 
el 0-1, hagués pogut aconseguir el 
lideratge, i la UD Cirera perquè, tot 
i haver tret un punt, baixa a 3a. 

El matx, que va ser molt dispu-
tat i ben jugat, va tenir dues parts 
ben diferenciades. La primera del 
Mataró, i la segona del Cirera, que 
va treure tot el seu caràcter posant 
contra les cordes el seu rival. 

L'equip visitant va començar do-
minant, i als 10 minuts Bargalló va 
marcar rematant una centrada de 
Lluís. No van afluixar, i Aitor, Parri, 
Isma i novament Bargalló van fer 
lluir un Compte molt inspirat. Al 
voltant de la mitja hora el Mataró 
va reclamar una targeta vermella 

per una agafada a Bargalló quan es-
tava a punt d'entrar sol dins l'àrea, 
i a la sortida d'aquesta falta se li va 
anul·lar un gol al mateix Bargalló. 

A la segona part tot va canviar. 
Des del primer moment es va veu-
re un Cirera molt incisiu davant 
un Mataró relaxat i acusant l'es-
forç al centre del camp. Els locals 
van reclamar un possible penal so-
bre Joel, i Aleix i Kadur, van tenir 
bones opcions rematant de cap 
fora. Fins que al final el golejador 
Aleix va fer l'empat en una jugada 
d'oportunisme. 

En el quart d'hora final el partit es 
va trencar, i tensar una mica, amb 
una picabaralla, amb Joel i Urbano 
expulsats. En la darrera jugada el 
Mataró hauria pogut marcar però 
cap peu va rematar la centrada de 
Bargalló que es va passejar per 
davant la porteria local.

Els dos primers només 
poden empatar
33a jornada (21 maig)

Besós BV - Europa B ............................. 2-3
Esp. Can Pi - PREMIÀ .............................0-3
Martinenc B - Canyelles ......................6-0
Carmelo - Guineueta ............................0-6
Badia -  Lloreda ...................................... 1-2
CIRERA - CE MATARÓ ............................... 1-1
Sant Adrià - Sarrià ................................. 3-1
LLAVANERES - SANT POL .....................0-2
Fund. Grama - Llefià ............................. 3-3
Classificació 
Fund. Grama 68; CE MATARÓ 66; Guineue-
ta 63; Llefià 56; Europa B 51; Sant Adrià 
50; PREMIÀ MAR 49; Sarrià i SANT POL 47; 
Canyelles 45; Besós BV 44; LLAVANERES 
41; Lloreda 38, Martinenc B 37; CIRERA 34; 
Badia 33; Carmelo 24, Esp. Can Pi  19.

Última jornada (21 maig - 12 h)

CE MATARÓ - Carmelo
Lloreda - Fundació Grama
Guineueta - Besós BV
PREMIÀ - Martinenc B
Canyelles - CIRERA

El Mataró ha de guanyar... i 
esperar l'ajuda del Lloreda
En horari unificat de les 12 hores, 
el Mataró rep el Carmelo, equip ja 
descendit, que en la darrera visita la 
temporada 14-15 va perdre per 4-1. 
Evidentment si l'equip groc-i-negre 
juga al màxim ha de guanyar i ales-
hores tindrà el 2n lloc i la promoció 
d'ascens a la mà. I haurà d'esperar 
que el Lloreda, que necessita guanyar 
per salvar-se, doni la sorpresa davant 
la Grama per poder obtenir el títol que 
donaria l'ascens directe. 
El Cirera s'acomiada de la categoria al 
camp del Canyelles.

Descens de categoria
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
1-0 al camp del Nàstic de Tarragona i 
acaba en 15è lloc i baixa de categoria.
ALTRES RESULTATS.- El Juvenil B a 
Preferent va acabar en 7è lloc amb 45 
punts. Cadet (Pref) Mollet - CEM A 2-3; 
CEM B - Grama 2-3.

 Gran derbi amb un empat que no 
satisfà ningú i que envia el Cirera a 3a

Lliga Nac. Juvenil

Un derbi sense vencedors. | D.F

Aleix anotant el gol del Cirera. | D.F
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TERCERA
CATALANA

Districte 030 campió

33a jornada (21 maig)

Vilassar Dalt- Turó Peira ......................0-1
Arenys Mar- Singuerlín........................ 2-3
Vilassar B - PLA D'EN BOET ................. 2-4
MOLINOS - Cabrils  ................................ 4-2
Premià Dalt- Argentona .......................0-1
Districte 030 CE- MATARONESA .........4-0
La Salut - LA LLÀNTIA .......................... 3-2
Young Talent Bad.- Santvicentí ......... 4-3
Classificació 
Districte 030 CE 75, Argentona 72, 
Young Talent Bad. Sud 71;  Premià 
Dalt 67; Singuerlín 59; MOLINOS 57; 
LA LLÀNTIA 47; Santvicentí 45; PLA 
D'EN BOET 44; Vilassar Mar B 42; MA-
TARONESA  i Turó Peira 41, La Salut 
39; Arenys de Mar 38, Cabrils 37; Ca-
brera 35; Vilassar Dalt 32;  Pineda 0.

34a jornada (28 maig- 12 h)
PLA D'EN BOET - Arenys Mar
MATARONESA - La Salut
LA LLÀNTIA - MOLINOS 
Tres partits a Mataró
En l'última jornada els quatre equips 
mataronins jugaran a casa nostra, ja 
que l'únic que actua com a visitant, 
el Molinos, ho fa al Municipal de La 
Llàntia. Serà un derbi on l'equip local 
intentarà trencar la imbatibilitat ed'un 
equip blanc-i-blau que ha guanyat 
els cinc anteriors partits disputats 
aquesta temporada.

Homenatge a Valentín 
Fernàndez Guirao
Una mica abans d'aquest partit 
(11:30 h) al Municipal de La Llàntia 
s'efectuarà un homenatge pòstum 
a Valentín Fernàndez Guirao, amb la 
inauguració d'una placa commemo-
rativa en record de qui havia estat 
president d'honor de l'AD La Llàntia.

S'acaba amb el derbi
Aquest dissabte a les 16.15 hores  
s'acaba la lliga amb el derbi local 
entre CE Mataró i UD Molinos al Mu-
nicipal del Centenari. El Mataró és 8è 
amb 40 punts i el Molinos 3r amb 58.

El Molinos es confirma com 
el millor equip mataroní de 3a

2  VILASSAR B

4  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos, Marc 
Fernàndez (Javi 82'), Moussa, Marc 
Palau, Valencia, Àlex Palau, Silva, Ito 
Palanco (Valle 72'), Eric, Vela (Cortés 
87').

La Mataronesa visitava el filial del 
Sant Andreu, que en cas de gua-
nyar obtenia l'ascens a 2a. Després 
d'uns primers minuts de tempteig, 
la Mataronesa va disposar de dues 
ocasions, però va ser l'equip local 
el que va marcar als 39' en una 
jugada de contraatac. La segona 
meitat va ser de domini local, da-
vant un equip arlequinat que anava 
molt just d'efectius, i que va plantar 
cara, però va rebre tres gols, els 
dos últims ja cap al final.

4  MOLINOS

2  CABRILS

MOLINOS: Pulido, Ruiz, Hèctor, Abel 
Moreno, Rubén Moreno (Adrián 62'), 
Badre, Beltrán (Roca 62'), García Mesa, 
Augusto Campos, Gorka, Isaac Ramos 
(Óscar 62').

2a Catalana Fem.

En aquest darrer partit a casa el 
Molinos, millor equip mataroní de 
3a, rebia el Cabrils, que lluita per 
no baixar, i que es va avançar en 
el marcador ben aviat. Després 
Agus Campos i Badre van capgirar 
el marcador. Poc després de l'inici 
de la segona part, els cabrilencs 
van empatar, però dos gols d'Óscar 
Martínez quan faltava poc per al fi-
nal van deixar els tres punts a casa.

4  DISTRICTE 030 CE

0  MATARONESA

UD MATARONESA: Pedro, Oriol, Marc, 
Simon, Vicente, Koke, Campaña, Alex, 
Manolo Aldo, Jurado (Hassan 61’).

3  LA SALUT

2  LA LLÀNTIA

LA LLLÀNTIA: Picó, León (Basco 45'), 
Adrià Artero (Rubén 45'), Chamarro, 
Jordi Cano, Delfín (Guedes 53'), Ángel 
Vega (Xavier Artero 68'), Aitor Moreno, 
Ibu, Jerreh, Said.

Sisena victòria consecutiva dels 
de Pla d'en Boet. L'equip local es 
va avançar dues vegades, amb gol 
d'Ito al mig, però poc abans del des-
cans Marc Palau va posar l'empat 
a dos. A la represa, primer Vela va 
avançar els grocs i després, ja en 
els darrers minuts, Valle va fer el 
gol de la sentència.

Els llantiencs visitaven l'equip ba-
daloní que, per assegurar la perma-
nència, va sortir amb força posant 
un 2-0 al marcador. Vega el va re-
duir als 33'. Després, a la represa, 
els badalonins de seguida van fer 
el 3-1 i Said va establir el marcador 
definitiu als 65'.

El Molinos tancarà temporada com el millor conjunt mataroní a 3a. | ARXIU

el Esporttot FUTBOL
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Arriba la XVII edició de la Triatló 
Ciutat de Mataró

Cartell de la competició i imatges de la competició de l'any anterior. | ARXIU

La prova, en distància es-
print, es disputarà aquest diu-
menge 28 al Passeig Marítim 
i serà la seu del Campionat de 
Catalunya Esprint

Aquest diumenge 28 de maig a les 
9 del matí es disputarà al Passeig 
Marítim de la capital del Maresme 
una nova edició d'una prova es-
pectacular com poques, la Triatló 
Esprint Ciutat de Mataró. Prova 
puntuable per al Campionat de 
Catalunya, a més a més. Amb la 

participació de corredors de pri-
mera línia, gent preparadíssima 
que buscarà el seu tros de glòria 
en una de les competicions més 
importants del calendari. Els corre-
dors hauran de cobrir les distàncies 
de 750 metres nedant a la platja, 
20 km de bicicleta per l'N-II i el 
tram final de 5 km de cursa a peu 
pel passeig marítim i el port. Pur 
espectacle. Prop de 500 atletes 
seran a la línia de sortida donant 
força i color a la prova.

Bon paper d'Oriol Farré a la 70.3 de 
Barcelona a Callela

Farré al final del tram en bici. | CEDIDA

Oriol Farré en plena disputa del tram de cursa a peu. | CEDIDA

El triatleta del Centre Natació 
Mataró va finalitzar en 
novena posició en grup d'edat 
de 18 a 25 anys

Aquest passat cap de setmana es va 
disputar la triatló 70.3 de Barcelona 
a Calella, de 1900 metres de nata-
ció, 90 quilòmetres en bicicleta i 
21 de cursa a peu, on un triatleta 

del Centre Natació Mataró, l'Oriol 
Farré, hi va participar. 

L'Oriol va aconseguir una me-
ritòria 9a posició en el seu grup 
d'edat  de 18 a 25 anys, finalitzant 
el 155è a la general absoluta, en un 
temps total de 5h6'17'' i una bona 
participació per la jove promesa 
del conjunt mataroní.

www.eltotesport.com |  P. 5TRIATLÓ
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Torna l’handbol amb la 
Copa Catalana

Després d'aconseguir l'ascens, el Joventut ara busca la Copa. | 

El dissabte torna l’handbol al 
Pavelló Teresa Maria Roca amb 
dos interessants partits de Copa 
Catalana, que parcialment coinci-
diran en el temps.

A les 18.30 hores (a la pista 2) 
l’equip sènior femení del Joventut 
Mataró, després d’haver aconse-
guit l’ascens a Divisió Plata, afron-
ta l’anada dels quarts de final de 
la Copa Catalunya. Tindrà un di-
fícil rival en el Sant Joan Despí, 
equip de categoria Plata. Serà 
una bona pedra de toc de cara a 
la temporada vinent.

En cas de superar aquesta elimi-
natòria l’equip de Jordi Fernàndez 
es trobaria a semifinals amb el 
guanyador de l’eliminatòria entre 
Associació Lleidatana - Ascó. 

Per l’altra banda del quadre es 
juguen Vilamajor – Amposta i OAR 
Gràcia- Sant Quirze.

A les 19.30 hores (a la pista 1), 
l’equip sènior masculí s’enfronta al 
Sant Martí Adrianenc en partit de 
la primera fase, en un grup on tam-
bé hi ha l’OAR Gràcia. S’haurà de 
veure com afronta el partit l’equip 
barceloní després de no haver po-
gut aconseguir la setmana passada 
l’ascens a Divisió Plata. A la lliga el 
resultat va ser de 28-32 favorable 
als visitants.

Tres mataronins classificats per 
a la fase final estatal cadet
Tres jugadors mataronins han ob-
tingut la classificació per a la fase 
final cadet estatal. Són Maria Muñoz 
i Alícia Fernàndez jugadores de 
l’equip cadet del BM Granollers, que 
va guanyar el sector de Santander, 
i Gerard Torres, jugador del BM La 
Roca, que va obtenir el primer lloc 
del sector d’Elx.

Noemí Pérez puja a 
Divisió d'Honor

La mataronina ho ha acon-
seguit amb el Castelló, on fa 
temps que hi juga, i tornarà a 
la màxima categoria

Si la setmana passada se celebra-
va l'èxit de l'equip del Joventut 
Handbol Mataró amb el seu as-
cens a la categoria de Plata es-
tatal, aquest cap de setmana una 
jugadora mataronina, Noemí Pérez, 
ha aconseguit l'ascens a la Divisió 
d'Honor estatal formant part, com a 
portera, de l'equip del BM Castelló. 
Ella és la jugadora d'handbol ma-
taronina que ha estat més temps 
a l'elit estatal d'aquest esport, i 
ara hi tornarà.

Aquesta temporada, igual que 
la passada, el BM Castelló ha que-
dat primer de la fase regular de 
la Divisió Plata i l'equip castello-
nenc ha estat el menys golejat, 
sent la portera mataronina peça 
clau d'aquest èxit. I aquest cap de 
setmana, després de cinc intents 
anteriors, l'equip castellonenc ha 
aconseguit l'ascens a la màxima ca-
tegoria estatal en una fase d'ascens 
disputada a Santa Eulària a Eivissa, 
on han quedat en primer lloc per 
davant del Puig d'en Valls eivissenc, 
que també puja a la Divisió d'Honor.

S'ha de dir que la portera mata-
ronina havia sorgit de la pedrera 
del Joventut Handbol Mataró. Havia 
format part de l'equip d'aquest club 
que havia aconseguit el títol de 
Lliga Catalana, la temporada 1999-
2000, el darrer abans de l'assolit 
aquest any.

Noemí amb el seu equip. | BMCASTELLON

Atletisme - VIctòria 
de Txiqui Redrado a 
Saragossa

El passat 23 d'abril en la localitat 
d'Añon (Zaragoza) es va celebrar 
el III Trail del Moncayo - Barranco 
de Horcajuelo sobre una distàn-
cia de 44 Km i amb més de 2200 
metres de desnivell positiu. El gua-
nyador va ser en Txiqui Redrado 
(Maimakansu) amb un temps de 
4:17:02

Atletisme - Pau Rey parti-
cipa a la Divisió d'Honor

Pau Rey el jove atleta del GA Lluïsos 
va participar el passat cap de set-
mana a la lliga de Divisió d'Ho-
nor estatal amb l'equip de l'AA 
Catalunya en virtut del conveni 
de col·laboració entre els dos clubs. 
En Pau es va classificar en 6è lloc 
en salt d'alçada amb 1.85 m. I l'AA 
Catalunya va acabar en 3r lloc per 
equips.

el Esporttot HANDBOL - ATLETISME

TOTESPORT 1478 (5-7) .indd   2 24/5/17   13:44



Sin título-10   1 23/5/17   16:49



Sin título-2   2 7/12/15   9:48



Sin título-2   3 7/12/15   9:48



La plantilla i cos tècnic de La Sirena d'aquesta temporada. | CNMATARO

La Sirena CN Mataró ha jugat 
la seva primera Final Four 
d'Eurolliga

Aquesta temporada, igual que l'an-
terior, ha estat molt dura, però ben 
satisfactòria per a l'equip femení 
del CN Mataró La Sirena, que ha 
aconseguit el seu repte principal, 
que era jugar per primera vegada 
la Final a Quatre de l'Eurolliga. Allà 
va obtenir el quart lloc europeu 
caient davant el CN Sabadell en el 
partit pel tercer i quart lloc. I també 
davant aquest mateix rival les de 
Florin Bonca han caigut en quatre 
finals més, assolint per tant qua-
tre subcampionats: la Supercopa 
d'Europa, la Supercopa Estatal, la 
Copa de la Reina i la Lliga de Divisió 
d'Honor. Aquesta temporada no 
han pogut en cap ocasió amb les 
de Nani Guiu, i tampoc hi ha hagut 
cap títol, quan la temporada pas-
sada en van obtenir dos (Copa de 
la Reina i Copa LEN). Però el fet 
d'haver-se situat en el TOP-4 eu-
ropeu ho anivella una mica.

Han aconseguit un 67,5% 
de victòries
El balanç global ens dóna que 
aquesta temporada La Sirena ha 
disputat 40 partits oficials, 6 més 
que la temporada passada. Ha ob-
tingut 27 victòries i 13 derrotes. 
Aquestes han estat contra Sant 

Andreu a la Copa Catalunya als 
penals; Padova, UVSE Budapest i 
Kirishi (2) a l'Eurolliga, i 8 contra 
el Sabadell (quatre a la lliga, una 
a la Copa, una a l'Eurolliga i dues 
en les Supercopes). O sigui només 
davant d'equips del més alt nivell.

Balanç golejador
En total La Sirena ha marcat 457 
gols en els 40 partits jugats (mit-
jana d'11,4, quan la temporada pas-
sada havia estat de 13,4), i n'ha 
encaixat 315 (amb mitjanes de 7,9, 
quan la temporada passada havia 
estat de 7,4).

La Lliga, la competició de la 
regularitat
Anem a veure un petit resum del 
que ha estat la lliga, la competi-
ció que ocupa la major part de la 
temporada i que ha estat clara-
ment dominada pel Sabadell i La 
Sirena CNM.

Classificació final de la fase regular: 
Sabadell 54, CN MATARÓ LA SIRENA 48, 
Sant Andreu 40, Moscardó 29, Terrassa 28, 
Mediterrani 28, Rubí 15,Dos Hermanas 9, 
Zaragoza 8 (es manté després de superar 
a la promoció del Navarra), Concepción 
Madrid 5 (que ha baixat i serà reemplaçat 
per un equip català, el CN Sant Feliu).

Poca història té la trajectòria dels 
equips a les dues voltes, ja que tant 
el Sabadell, com La Sirena han fet 

el mateix: 27 punts les campiones i 
24 les mataronines, perdent només 
davant el Sabadell.

I també poca història pel que 
fa a la trajectòria com a local i 
com a visitant, ja que el Sabadell 
ho ha guanyat tot i La Sirena no-
més ha cedit tres punts davant les 
sabadellenques.

Pel que fa al balanç de gols mar-
cats i encaixats trobem una novetat 
respecte de la temporada passada, 
ja que a la fase regular el CN Sant 
Andreu ha fet més gols que l'equip 
mataroní.

Gols marcats: Sabadell 415, Sant Andreu 
270, CN MATARÓ LA SIRENA 237 (mitjana de 
13,1 gols), Mediterrani 201...
Gols encaixats: Sabadell 77, CN MATARÓ 
LA SIRENA 115 (mitjana de 6,4), Sant Andreu 
134, Terrassa 161, ...

Les protagonistes de La Sirena
Han format la plantilla: Debby Willemsz 
i Cristina Terrado com a porteres; Ciara 
Gibson (81 gols, i només ha deixat de 
marcar en un partit que va ser la semifinal 
de l'Eurolliga contra el Kirishi), Clara 
Cambray (78 gols, i màxima golejadora de 
l'equip a la lliga amb 52 gols), Laura López 
(58 gols, a la primera part de la temporada 
va estar absent per lesió), Ona Meseguer 
(52 gols), Marta Bach (50 gols, augmentant 
notablement respecte de l'any passat), 
Alba Bonamusa (41, pujant també molt la 
seva aportació), Liana Dance (40 gols), 
Marina Zablith (26 gols), Zoe Arancini (10 
gols, que com se sap només ha jugat en 
els 10 partits de l'Eurolliga) i les joves Júlia 
Soler (7), Júlia Nieto (4), Maria Bernabé (6) 
i Meritxell Burgos (2).

el Esporttot WATERPOLO

Resum d'una altra 
temporada històrica
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Els taronges tornen a superar 
al SESE i ja només els queden 
dos partits per aconseguir 
l'ascens

El Mataró Parc Boet va disputar 
aquest passat dissabte el par-
tit de tornada de quarts de final 
de Copa Catalunya davant de la 
Secció Esportiva Santa Eulàlia de 
Barcelona. Després de portar 11 

Les grades de l'Eusebi Millán plenes per veure el Boet. | DANIEL FERRER

El Mataró Parc Boet serà a la 
Final a 4 de Copa Catalunya

89 MATARÓ PARC BOET

79 SESE

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (1), 
Canals (7), Smith (4), Hermoso (7), 
Naharro (15), Ros (-), Champagnie (16), 
Franch (2), Corella (6), Rubio (26) i 
Forcada (4). 17 de 31 en tirs de 2, 13 de 
25 en tirs de 3 i 16 de 33 en tirs lliures.

PARCIALS: 20-16, 25-19, 18-20 i 26-24.

L'equip masculí jugarà a 
Salou mentre que el femení 
ho farà a Lleida

L'AE Boet pot viure un dels caps de 
setmanes més exitosos de la seva 
història aquest 27 i 28 de maig 
amb la disputa de les finals a qua-
tre d'ascens  del sènior masculí, a 
Salou, i el sènior femení, a Lleida.
L'equip masculí, el Mataró Parc 

Cap de setmana de finals a 
quatre per al Boet

punts d'avantatge del partit d'ana-
da, els mataronins volien certificar 
el pas a la final a quatre davant 
de la seva afició a l'Eusebi Millán.

  El partit ja va començar bé per 
als mataronins, en un primer quart 
que ja van finalitzar amb avantatge 
en el marcador, 20 a 16.

L'encert des del triple, amb un 
52% en total i 13 triples anotats 

feia molt difícil la reacció visitant 
i, a més a més, Davi Champagnie 
es feia amo i senyor de la zona 
aconseguint 17 rebots en tan sols 
26 minuts. A poc a poc, la diferència 
es feia més gran i al descans ja era 
de 10 punts. 21 si sumem els 11 del 
partit d'anada, deixant l'eliminatò-
ria molt difícil per als barcelonins.

La segona part els mataronins 
van aguantar els intents rivals de 
remuntada i d'aquesta manera  cer-
tificar l'accés dels taronges a la 
Final a Quatre del proper cap de 
setmana a Salou.

El club boetista a punt per viure un gran cap de setmana. | DANIEL FERRER

Boet, després d'eliminar el SESE 
s'ha classificat per la final a Quatre 
d'ascens a Lliga EBA i s'estrenarà 
aquest dissabte 27 a les 18.05 a 
Salou. Tot i ser campions del seu 
grup, els mataronins s'enfrontaran 
al Vic, el rival contra qui han patit 
la derrota més contundent de la 
temporada, 94 a 68. A la primera 
volta la victòria sí que va ser per 

als mataronins per 93 a 84. Per 
tant, la motivació és més que evi-
dent per a superar aquest repte. 

En el cas de superar les semifi-
nals, la final es disputaria el diumen-
ge 28 a les 12.30 del matí contra el 
vencedor del Roser contra el Sant 
Josep. Així doncs, el cansament i 
la profunditat de plantilla també 
pot ser un factor determinant si 
volen aconseguir el títol i l'ascens.

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
se la juga a Lleida
Després d'una temporada pràctica-
ment perfecta, les noies del conjunt 
taronja se la juguen aquest cap de 
setmana a Lleida contra el Molins 
de Rei al Pavelló Barris Nord, el dis-
sabte 27 a les 19.15h, en un partit 
que val l'ascens.

En cas de victòria, la final es dis-
putaria el diumenge també a les 
19.15 contra el vencedor de l'eli-
minatòria entre el Sant Nicolau 
i el Lleida.

el Esporttot BÀSQUET
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L'ex-jugadora del Platges, 
Sheila Dixon, es converteix en 
la botxí de les mataronines

Tota la temporada en dos partits, 
o com a mínim aquesta sembla 
filosofia de les finals a quatre. El 
Platges de Mataró, que s'havia 
aconseguit fer un lloc a la de Copa 
Catalunya femenina, no va poder 

El Barça CBS, superior. | FCBQ

72 BARÇA CBS

55 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (13), 
Gómez (2), Murat (-), A. García (-), Magriña 
(3), E. García (-), López (2), Harris (9), 
Butler (22) i Kehoe (4). 20/43 en tirs de 2, 
2/22 en tirs de 3 i 9/13 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-7, 20-15, 24-12 i 11-21.

El Platges no pot amb el Barça 
i es queda sense ascens

3A DIVISIÓ
NACIONAL
L'average pot acabar 
decidint la lliga
29a jornada (20 i 21 de maig)
Montsant - Montcada ...........................3-5
Castellar - Isur .......................................9-6
CANET - Vacarisses ............................... 7-5
Sant Cugat - Fund. Esp. Grama .......... 2-7
PINEDA - Arrels ...................................... 7-6
ALIANÇA MATARÓ - C. PREMIÀ ............11-3
ARENYS DE MUNT - Centelles ..............7-3
Lliçà Amunt - S. JOAN VILASSAR .. 23/05

Classificació 
ALIANÇA MATARÓ i CANET, 69; Vaca-
risses, 58; Lliçà d'Amunt, 54; Fund. 
Esp. Grama, 47; Isur, 45; Montcada i 
Montsant, 44; Castellar, 42; C. PREMIÀ, 
36; S. Cugat, 33; Arrels, 31; S.JOAN VI-
LASSAR, 28; ARENYS MUNT, 27; Cente-
lles, 23; i PINEDA, 14.

30a jornada (27 i 28 de maig)
L'Aliança Mataró visita la pista de 
l'Isur (6è) el diumenge 28 a les 12h, en 
l'última jornada del campionat.

El Futsal Aliança Mataró a 
una victòria del Campionat

Borratxera de gols. | DANIEL FERRER

11  ALIANÇA MATARÓ

3  COVER PREMIÀ

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés (por-
ter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, Oriol 
López (3), Marc Caballeria (3), Miguel Án-
gel Rodríguez (2), Cristian Villarín, Carlos 
Villarín (1), Azhar Chiheb, Amar Ceesay, Pol 
Novo (1) i Alejandro Medina (1).

Els mataronins superen el 
derbi maresmenc contra el 
Premià, deixant-los a un pas 
d'aconseguir l'ascens

El Futsal Aliança Mataró sabia de 
la importància del derbi contra el 
Cover Premià, i no tan sols de la 
victòria en si mateix, si no de la dife-
rència de gols, per intentar guanyar 
una lliga que sembla destinada a 
resoldre's amb l'average general.

Els vermells van començar a to-
tes i amb 3 minuts ja vencien per 2 
a 0. Els visitants van retallar, però 
per cada gol seu, els mataronins 
responien per 2 cops, i al descans el 
marcador ja era un claríssim 6 a 2. 

A la segona part, sabent de la im-
portància de l'average, els d'Albert 
Sabaté van seguir anant a totes i, 
a poc a poc, els gols queien acon-
seguint els 8 gols de diferència, 
situant-se a 9 del Canet.

superar l'amfitrió de la competició, 
el Barça CBS. Un equip que s'havia 
mostrat pràcticament imbatible al 
llarg de la temporada.

I el partit no va permetre la sor-
presa. Les culers van pressionar des 
de bon inici, aconseguint ja una di-
ferència de més de 10 punts al final 
del primer quart, una diferència que 
aniria a més de 20, just començat el 
tercer quart. Les grogues, però, no 
van abaixar els braços i van treure 
l'orgull per rebaixar la diferència 
fins al 72-55 final. 

Perden amb el Gramenet (54-
63) i acaben en 4t lloc
Al partit pel tercer i quart lloc dispu-
tat el diumenge al matí, les d'Adrià 
Castejón, amb minuts molt més re-
partits, van pagar un segon quart 
desafortunat ofensivament i ja van 
anar a remolc tot el partit, sense 
poder superar el Draft Gramenet, 
finalitzant 54 a 63 i assolint la quar-
ta posició definitiva.

www.eltotesport.com |  P. 9BÀSQUET
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6  MEDICARE SYSTEM

3  RIVAS LAS LAGUNAS

MEDICARE SYSTEM: Ariadna Escalas 
(portera), Xantal Piqué, Ona Castellví, 
Carla Fontdeglòria (4) i Aina Florenza 
(2); Júlia Canal, Anna Fontdeglòria, 
Aida Anton, Joana Xicota i Èrika 
Arellano (ps).

4  MIS IBÉRICA MATARÓ

6  CP TORDERA

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza (1), Èric Serra (1), 
Marc Figa i Àlex Cantero; Oriol Lladó 
(2), C. Xicota i J. Sebastián Gómez (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

En un partit intensíssim i 
emocionant, les locals van 
guanyar amb 3 gols en els 
cinc minuts finals

El partit del passat dissabte entre 
el CH Mataró i el Rivas Las Lagunas 
era una veritable final, ja que el 
perdedor quedava sentenciat al 
descens. I realment tant a la pista 
com a la grada l'ambient era de 
final, però a l'inici de partit les lo-
cals tenien molts problemes per 
crear perill. Les madrilenyes van 
colpejar primer amb un contra-
cop (0-1), però les mataronines 
es van anar entonant i Florenza 
empatava al minut 17. Abans 
del descans, Carla  Fontdeglòria 

Es va notar a la pista que cap 
dels dos equips es jugava 
res, i els visitants van acabar 
imposant-se

Un partit entre el Club Hoquei 
Mataró i el CP Tordera sempre té 
l’al·licient de ser un derbi comar-
cal, però a l’hora de la veritat el 
passat dissabte es va veure que 
la intensitat no va ser la mateixa 
que en altres ocasions, ja que cap 
dels dos equips s’hi jugava res. La 
victòria va acabar sent pel Tordera, 
més encertat en els moments clau.

A la mitja part el resultat era 
d'1-2 pels visitants, després del gol 
inicial de Cantero, que van poder 
remuntar. A la represa el Tordera 
es va posar 1-3, i el Mataró va de-
saprofitar una falta directa, però 

encara va poder marcar el 2-1.
Els darrers deu minuts van ser d'in-
fart, amb les visitants empatant de 
falta directa, Florenza avançant de 
nou al Mataró, i el Rivas recuperant 
una bola que va servir per fer el 
3-3 quan faltaven cinc minuts. Carla 
Fontdeglòria va aprofitar un rebuig 
de la portera per fer el 4-3, i llavors 
les madrilenyes ja jugaven al límit 
i la mateixa Carla va aprofitar per 
sentenciar quan restava un minut 
pel final, amb dos gols consecutius 
que van fer vibrar l'afició.

Última jornada 
d'infart
Jornada 25 (20-21 de maig)
Las Rozas - Gijón ....................................... 5-2
MATARÓ - Rivas Las Lagunas ................. 6-3
Sferic Terrassa - Vilanova ....................... 2-2
Alcorcón - Voltregà .................................... 1-1
Bigues i Riells - Sant Cugat ....................3-0
Cerdanyola - Liceo ....................................2-0
Manlleu - Palau Plegamans .................... 5-3

Classificació
Gijón 66; Voltregà 58; Palau Plegamans 
49; Manlleu 42; Bigues i Riells 40; Las Ro-
zas 39; Vilanova 32; Cerdanyola 29; Sferic 
Terrassa, Alcorcón i Liceo 28; MATARÓ 27; 
Rivas 23; Sant Cugat 7.

La darrera final, a Galícia
Aquest dissabte 27, amb horari unificat a 
les 20h, el Mataró es juga la permanèn-
cia a la pista del Liceo, i si no volen 
trencar-se el cap depenent d'altres re-
sultats, saben que guanyant conserven 
la categoria. A Mataró el resultat va ser 
de 2-2, o sigui que fàcil no serà.

Emocionant darrera 
jornada
Jornada 26 (20 i 21 de maig)
Palafrugell - Arenys de Munt .................0-2
SHUM Maçanet - Sant Feliu ....................5-5
MATARÓ - Tordera ......................................4-6
GEiEG - Calafell ........................................... 6-2
Vilanova - FC Barcelona B ....................... 5-2
Raspeig - Asturhockey ............................0-5
Lleida Alpicat - Sant Cugat .................... 5-3

Classificació
Palafrugell 49; Asturhockey 47; Arenys 
de Munt i Sant Cugat 46; Tordera 43; 
Sant Feliu 40; Alpicat 39; MATARÓ i 
Vilanova 37; Calafell i SHUM Maçanet 36;  
FC Barcelona B 34; GEiEG 21; Raspeig 4.

El Medicare System Mataró resol 
als darrers minuts i es pot salvar

L'alegria després d'un dels gols. | D.F

1a Estatal Masc.

poc després es posaven 2-3 amb 
un gol de Florenza. Llavors Quim 
López va donar minuts el segon 
porter mataroní, el colombià Gómez 
Parra. Els visitants van aprofitar 
una superioritat i després una fal-
ta directa (al rebot) per posar-se 
2-5, deixant el partit sentenciat. 
Poc després, una pèrdua de pilota 
va suposar el 2-6, i a la recta final 
els locals van poder “maquillar” el 
resultat fins al 4-6 final.

El Tordera venç en un derbi descafeïnat

el Esporttot HOQUEI PATINS
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Les jugadores abans d'un partit i amb la medalla de campiones. | CHMATARÓ

Les mataronines van jugar 
un campionat perfecte a 
Malgrat, guanyant els 5 par-
tits disputats

El Club Hoquei Mataró ha revali-
dat el títol de campió d’Espanya 
sub16 que va obtenir la temporada 
passada, després d’haver aconse-
guit el tercer lloc al campionat de 
Catalunya fa dues setmanes. Al 

campionat de Catalunya el Palau 
les va deixar fora de la final a la 
pròrroga, però a Malgrat les ma-
taronines van jugar un campionat 
perfecte, guanyant els cinc partits 
i amb un balanç de 37 gols a favor 
i tan sols 4 en contra.

A la primera fase de grups van 
imposar-se al Rivas Las Lagunas 
per 8-0, al Cerdanyola per 5-0 i al 

Imanol Martín en plena competició. | CEDIDA

El lluitador del Tonbal 
va estar molt a prop 
d'aconseguir la medalla

Els passats 7 i 8 de maig es van 
disputar a Rhodes, Grècia, els 13ns 
campionats d'Europa de taekwon-
do en modalitat de poomsae (tèc-
nica), i en categoria cadet masculí 
hi va participar el mataroní Imanol 

Martín, del CD Tonbal, com a repre-
sentant de la selecció espanyola. 

L'Imanol va superar la fase de 
grups eliminatòria, classificat el 5è 
de 25 participants. Un cop classi-
ficat per a les semifinals, va acon-
seguir la tercera millor puntua-
ció i l'accés a la final. A aquestes 
alçades, les opcions de medalla 

Imanol Martín, 5è d'Europa 
Poomsae en categoria cadet

Compañía de María per 0-8, demos-
trant ser molt superiors als tres 
rivals del grup i estar en un gran 
moment de forma. A semifinals el 
Mataró va desfer-se, també amb 
comoditat, del Cuencas Mineras per 
10-3, i a la gran final es tornaven a 
veure les cares amb el Cerdanyola, 
que aquest cop tampoc va ser ri-
val, amb un resultat favorable a les 
mataronines d'1-6. Un campionat 
impecable de les mataronines, que 
van demostrar ser l’equip més en 
forma d’Espanya.

CH Mataró: Júlia Baldrich i Nina Almirall 
(porteres), Joana Xicota, Carla Naranjo, 
Aina Florenza, Marlena Rubio, Aina Lleonart 
i Txell Gimeno. Entrenades per Albert Bou i 
Oriol Lladó, Joan Lleonart delegat.

El Club Hoquei Mataró, cam-
pió d’Espanya sub16 femení

semblaven del tot possibles.
A la final, es va quedar a les 

portes del bronze aconseguint 
la cinquena posició definitiva, a 
tan sols 2 dècimes d'aconseguir 
la medalla. Medalles que al final 
van ser per a Turquia, que va su-
mar l'or, Itàlia amb la plata i Gran 
Bretanya i Rússia es van quedar 
amb els bronzes.

4 medalles per al Tonbal a l'Open 
de Figueres
El passat dissabte 20 de maig es va 
disputar al Poliesportiu Municipal 
de Figueres el tercer Open de com-
bat de la ciutat. Un campionat 
d'altíssim nivell on el Club Tonbal 
mataroní hi va participar amb 17 llui-
tadors, aconseguint-hi 4 medalles, 
dividides en un or i tres bronzes.

 L'or va ser per a Marina León, 
en categoria sènior i pes pesat, i 
els bronzes per a Ariana Larrosa i 
Carlota Hidalgo en precadet femení 
i Abril Martín en categoria cadet.

www.eltotesport.com |  P. 11POLIESPORTIU
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INVINVIN ITATAT CACA IÓ VÀLIDA PER A DA PER A D
TOTA LA FAMÍLIA

Serà una gran festa!

CASTELLS INFLABLES, ANIMADORS, PICA PICA...

Vine a informar-te sobre tots els nostres cursos
Aptes per a tots els nivells i edats
Cursos intensius
Speaking
Summercamp per a nens i nenes

PRESENTANT AQUEST 
ANUNCI

TINDRÀS ENTRADA 
GRATUÏTA
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Aprendre idiomes és 
divertit amb Miss & 

Mister Language
Si vols aprendre idiomes però et costa 
trobar motivacions per anar a classe, 

Miss & Mister Language és la teva 
acadèmia ideal

 El pròxim curs 2017-2018 impulsa una nova me-
todologia d'aprenentatge originària a Finlàndia mai 
vista a Mataró anomenada 'Learn & Enjoy'. Divertir-
se aprenent anglès o qualsevol idioma ja és possible 
gràcies a Miss & Mister Language.

L'escola d'idiomes situada a la Nau Minguell de 
Mataró compta amb més de 1.000 metres quadrats 
de superfície destinats a l'aprenentatge d'idiomes 
per a infants, joves i adults basat en l'aprenentatge 
vivencial. Així doncs, els alumnes de l'escola podran 
posar en pràctica els conceptes tractats amb els pro-
fessors del centre a través de la conversa, el joc i les 

estudiar idiomes
ja no és una
obligació, és 

un gust!

CASALS D'ESTIU
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ataró)
plaça josep mo

ó)
plaça josep mo

LA PRIMERA ESCOLA LA PRIMERA ESCOLA D’IDIOMES D’APRENEND’IDIOMES D’APRENENTTAATGETGE
VIVENCIAL DEVIVENCIAL DEL L PPAÍSAÍSPAÍSPPAÍSP

METODOLOGIA LEARN&ENJOY
CENTRE PRECENTRE PREPARADOR OFICIALARADOR OFICIALPARADOR OFICIALP

INVINVIN ITATAT CACA IÓ VÀLIDA PER A DA PER A D
TOTA LA FAMÍLIA

Serà una gran festa!

CASTELLS INFLABLES, ANIMADORS, PICA PICA...

Vine a informar-te sobre tots els nostres cursos
Aptes per a tots els nivells i edats
Cursos intensius
Speaking
Summercamp per a nens i nenes

PRESENTANT AQUEST 
ANUNCI

TINDRÀS ENTRADA 
GRATUÏTA

Et convidem a la
inauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguracióinauguració

t con
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inauguració

t conv
inauguració

vv
inauguració

vv
inauguració

vt convt con
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t convt con idem a 
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idem a idem a 
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idem a idem a 
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inauguració
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inauguració
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inauguració

aa
inauguració

a

dedede
inauguració

de
inauguració

www.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.comwww.missandmisterlanguage.com

estudiar idiomes
ja no és una
obligació, és 

un gust!

pots escollir
la teva manera

d'aprendre!

activitats d'oci. Per aquest motiu, l'escola ha habilitat 
espais de jocs pels més petits i una zona de bar ano-
menada 'language pub' perquè els adults aprenguin 
idiomes de manera distesa mentre prenen un cafè. 

Amb professorat nadiu i altament 
qualificat, els alumnes del centre podran 

millorar el seu nivell d'idiomes a un 
preu molt econòmic.

A més dels cursos anuals, aquest macroprojecte 
amb capacitat per a 1.500 alumnes, ofereix cursos 
intensius d'estiu, estades de cap de setmana en an-
glès per a infants, estades a l'estranger, preparació 
per a certifi cats ofi cials i moltes altres opcions per 
a les famílies.
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Les arts plàstiques 
també tenen el seu 

casal a Escola 
de Belles Arts Pedrera 
Els nens també tocaran les arts visuals, 

escèniques o les manualitats

 Escola de Belles Arts Pedrera organitza un any 
més un  Casal d'Estiu dedicat a les arts plàstiques. 
Es tracta d'un programa que es basa en multiplicitat 
d'activitats apostant perquè siguin diferents del cor-
rent, divertides i didàctiques, ideals per als amants 
de les arts visuals, les arts escèniques, la plàstica i les 
manualitats. És una opció ideal per a aquells nens 
i nenes amb gran dosis d'imaginació. 

Al llarg del Casal d'estiu es tocarà dibuix i pintura, 
murals, fang, estampació sobre diferents suports, 
teatre (creació de situacions teatrals, construcció 
de decorats i representació d'obres setmanals), i... 
moltes altres sorpreses! El Casal d'Estiu de l'Escola 
de Belles Arts Pedrera és sempre diferent i assegu-
ra la diversió de tots aquells que hi prenguin part. 

Del 26 de juny al 28 de juliol

El Casal es farà de dilluns a divendres, de 10 a 13h, del 
26 de Juny al 28 de Juliol. L'horari d'obertura regular 
de l'escola és de dilluns a divendres de 16:30 a 21h

Segueix-los també a Facebook: Escuela 
de Bellas Artes Pedrera i a Instagram: 

Escuela de Bellas Artes Pedrera

CASAL D’ESTIU
DIBUIX  PINTURA  FANG  MANUALITATS
INSCRIPCIONS OBERTES!
Del 26 de Juny
al 28 de juliol
de 10 a 13h.

Camí Fondo, 4 · Mataró · lospequesdelapedrera@gmail.com · tel. 685 975 120

Per setmana
amb material inclòs.45€

PEDRERA
ESCOLA BELLES ARTS

ÉS DIRIGIT A NENS
ENTRE 5 I 14

ANYS

CASALS D'ESTIU
núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017

ESPECIAL CASALS 3 PEDRERA 2.indd   2 24/5/17   10:29



Sin título-3   1 22/5/17   12:06



. Cursos d'anglès presencials 
       i "online". Preparació i exàmens de 
       Cambridge i IELTS. Viatges lingüístics i 
       campaments a l’estiu

93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

Els 7 beneficis d'un 
casal d'estiu que 
potser no sabíeu

Fem cinc cèntims dels beneficis 
d’un casal d’estiu per als infants i 

les famílies

  1. Possibilita que els infants participin 
en activitats diferents de les que fan du-
rant el curs escolar i això aporta riquesa 

i emoció a la seva vida, així com molts 
aprenentatges nous.

    
2. Afavoreix la conciliació de la vida famili-

ar i laboral.
    

del 26 de juny al 21 de juliol de 9 h a 13 h

Il·lustració del 26 al 30 de juny 

Escriptura del 3 al 7 de juliol 

Cinema del 10 al 14 de juliol

Dansa contemporània del 17 al 21 de juliol 

Preu 4 setmanes: 260
€

€
Preu setmana: 75
Inscripcions 610 594 378

610 594 378· WWW.DESTILLERIA.COM · CAMÍ RAL, 282 · 284, 08301 MATARÓ  
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potencien la
convivència

3. Potencia les habilitats i els vincles socials, així 
com la convivència.
    
4. Estimula la psicomotricitat, la creativitat i la 
imaginació.
    
5. Fomenta l’autonomia personal, l’autoconeixe-
ment i l’autoestima.
    
6. Millora els aprenentatges i els resultats educatius 
dels infants.
    
7. Possibilita a l’infant la participació activa en el seu 
temps de vacances (descans de les activitats lectives).

del 26 de juny al 21 de juliol de 9 h a 13 h

Il·lustració del 26 al 30 de juny 

Escriptura del 3 al 7 de juliol 

Cinema del 10 al 14 de juliol

Dansa contemporània del 17 al 21 de juliol 

Preu 4 setmanes: 260
€

€
Preu setmana: 75
Inscripcions 610 594 378

610 594 378· WWW.DESTILLERIA.COM · CAMÍ RAL, 282 · 284, 08301 MATARÓ  
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

27
de maig

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

XAVI MOYANO, 
'EL DISCO DEL BUEN AMOR'

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concert de Primavera
Divendres 26 maig / 20h / Capella 
de l'Antic Hospital (Mataró)
Concert solidari a càrrec de la Coral 
"La Perla de l'Havana", a benefi ci 
de Càritas Interparroquial Mataró.

Vanilla Lands
Divendres 26 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions dels 90's i algunes més 
actuals, amb Leo Rey al capdavant.

Men in swing
Divendres 26 maig / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.

Banda de Vic, que emula, en grup 
més reduït, l’època de jazz de les 
grans bandes.

Marina Tuset Dúo
Divendres 26 maig / 23h / Mirinda 
(Pl. Can Xammar. Mataró) / Preu: 3€.
Concert de Marina Tuset (veu) i 
Iñigo Ruiz de Gordejuela (piano).

Migrasons
Dissabte 27 maig / 11h / Des de 
l'Ajuntament fi ns a la Pl. Santa 
Anna (Mataró)
Espectacle amb músiques inspi-
rades en les migracions humanes, 
a càrrec de l'Escola Municipal de 
Música de Mataró.

Concert de Bigbands
Dissabte 27 maig / 18.30h / Pati 

del C.C.Calisay (Riera del Pare 
Fita, 31. Arenys de Mar)
Concert Intercanvi de les Bigbands 
s infantils i juvenils de les escoles de 
música d'Arenys de Mar, d'Arenys 
de Munt i de la Seu d'Urgell.

Vilassar Big Band
Diumenge 28 maig / 19h / Teatre la 
Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar de 
Dalt) / Anticipada: 11€. Taquilla: 13€.
Concert de Jazz, amb 20 músics 
a l'escenari, sota la direcció de 
Joan Moragas. 

David Mengual Slow Quartet 
& Carme Canela
Divendres 2 juny / 23h / Mirinda (Pl. 
Can Xammar. Mataró) / Preu: 7€.
Composicions originals a partir del 
poemari de Sandro Penna, "Una 
extraña alegría de vivir".

Guia cultural

L'Arc acull la presentació del 
disc de Xavi Moyano, que to-

carà acompanyat de dos músics 
mataronins: Nico Canet a les gui-
tarres (My Wrong Pleasures) i Nito 
García a la bateria. 'El Disco del 
Buen Amor' ofereix un viatge que 
passa per Londres, Barcelona i 
Marràqueix mentre esquartera, 
oculta i banalitza el sentiment de 
l'amor que cada vegada és menys 
universal. Un àlbum de 9 temes 
que es podrà sen-
tir en directe per 
primera vegada a 
Mataró.
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Jo sóc com tu 2017
Dissabte 3 juny / 17.30h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
Presentació de la cançó 'Jo sóc 
com tu' de cara a Les Santes. Jocs 
d'en Santi, xocolatada, classe ober-
ta de swing i Disconcert (sessió dj).

TEATRE I DANSA //

5è Tots Dansen
Dies 25 i 26 de maig / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada lliure, invitació
5a edició del projecte de dansa 
contemporània realitzat amb alum-
nes de secundària de la ciutat.

Tallers fi  de curs Aula de Teatre 
Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15. 
Mataró). Gratuït, invitació a 
Cultura (c. Sant Josep, 9). 
Dissabte 27 maig: 12.30h, 'El re-
taule de la fl autista' del grup Aula 
Júnior 10 i 11 anys. 20h, 'No-res' 
grup Aula júnior 14 anys. 
Diumenge 28 maig: 19h Can 
Gassol, 'Terror i misèria del Tercer 
Reich' a càrrec del grup Aula júni-
or + 16 anys.

'Ah!' 
Dijous 1 juny / 21h / La Sala d'Ar-
gentona (Pl. Nova, Argentona) / 
Taquilla inversa.  

Representació de l'opera prima de 
la dramaturga i directora de teatre 
argentonina, Laia Alsina Ferrer.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 26 maig / 17.30h: El 
conte de la rotllana: "En Santi va a 
la biblio" de la Fundació Maresme.
Dimecres 31 maig / 17.30h: Art 
Time: "Parlem i pintem: Art Egipci" 
taller d'activitats plàstiques.
Dijous 1 juny / 17.30h: L'Hora del 
Conte en anglès "Chicken Licken", 
illustrated by Richard Johnson. 

CONCERT /

BGKO Barcelona Gipsy Balkan 
Orchestra
Dijous 1 juny / 21h / Casal Nova 
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Anticipada: 13€. Taquilla: 10€.
Formació internacional de música 
tradicional balcànica i dels gitanos i 
jueus de l’est d’Europa.

TEATRE /

'El malentès'
Dies 26, 27 i 28 maig / Divendres 
i dissabte 21h i diumenge 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 10-12€.
Espectacle teatral d'Albert 
Camus. A càrrec de Fènix Teatre, 
direcció Jordi Pons Ribot.  
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LLIBRES /

'Rosa de cendra'
Dissabte 27 maig / 12h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Pilar 
Rahola, Premi Ramon Llull 2017. 
Presentació a càrrec de Jaume 
Calsapeu que conversarà amb 
l'autora.  

INFANTIL /

Remeis casolans amb herbes: 
'Fem sabó'
Diumenge 28 maig / 12h / Can 
Boet (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens/es de 5 a 12 anys, on aprendreu 
a fer sabons amb herbes.

Consells de seguretat
Divendres 26 maig / 19h / Seu 
AVV Peramàs-Esmandies (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Sessió informativa dels Mossos 
d'Esquadra: consells per prevenir 
robatoris i riscos a Internet.

'El pensament econòmic i el 
capitalisme actual'
Divendres 26 maig / 19h / 
Biblioteca Ernest Lluch (c. Sta. 
Eulàlia 66-80. Vilassar de Mar)
Conferència a càrrec de Juan Torres 
i Javier San Julián. 

Talking About...
Tertúlia literària en anglès. 
Divendres 26 maig / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
"The Garden Party and Other 
Stories", de Katherine Mansfi eld.
Dijous 1 juny / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
"The White Tiger", d'Aravind Adiga.

'Encén el llum' + 'El dia que va 
morir David Bowie'
Divendres 26 maig / 19.30h / 
Dòria Llibres (c. d'Argentona, 
24. Mataró)
Presentació llibres d'Anna Carreras 
i de Sebastià Portell.

Vermut literari: Maria Barbal
Dissabte 27 maig / 12h / Centre de 
Formació Permanent Tres Roques 
(Pl. del Canigó, 7. Mataró).
La reconeguda novel·lista ens par-
larà de la seva experiència en el 
món de l’escriptura.

'Cristianisme en el temps de 
la indiferència'
Dilluns 29 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec d’Antoni 
Puigverd, escriptor.

'Sí al millor país, campanya pel 
Referèndum'
Dimarts 30 maig / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Acte a càrrec de Montserrat 
Candini, directora de la campa-
nya pel Referèndum.

'Màgica-Ment: Esperem solu-
cions màgiques?'
Dimarts 30 maig / 18h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada a càrrec d'Alberto Garcia, 
psicòleg especialista en trastorns 
mentals, emocionals i psicosocials.

'La mort d’un familiar. Com su-
perar un procés de dol?'
Dijous 1 juny / 18h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró)
Xerrada de Yolanda López, psicò-
loga especialista en teràpia de dol 
i en la conducció de grups psicolò-
gics i grups de dol.

'La fi lla del Nord'
Dijous 1 juny / 19.30h / Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre amb Dolors 
Millat, autora, i Carles Alcoy, agi-
tador cultural.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 26 maig / 18h: Taller a 
la Biblio "Puig i Cadafalch, vitralls 
modernistes". 
Dissabte 27 maig / 11h: Benvingudes 
familiars, visites adreçades a famí-
lies amb nens. 
Dimarts 30 maig / 18h: L'Hora del 
Conte: "El llop fa vaga".

Biblioteca Antoni Comas 
(C. de Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Dissabte 27 maig / D'11 a 13h: 
Jocs del món al Parc de l’Antic 
Escorxador.
Dimecres 31 maig / 18h: L'Hora del 
conte especial Maig Intercultural 
'Contes d'amics'.

Taller per a petits artistes
Dissabte 27 maig / De 17 a 19h / 
Plaça Nova (Argentona)
Farem petites grans obres d’art per 
exposar la Diada de la Flor 2017.

Buc de contes
Dijous 1 juny / 17:30h / Buc de lli-
bres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "L'ou del mus-
solet", de Debi Gliori.

XERRADES I LLIBRES /

Referèndum 2017: una lluita 
compartida
Divendres 26 maig / 19h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Taula rodona organitzada per Pacte 
Local pel Referèndum.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES i FIRES //

XVIII Trobada de Puntaires
Dissabte 27 maig / 17h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
18a Trobada de Puntaires amb la 
participació de més 300 puntaires 
de Mataró i d'arreu de Catalunya.

XXXIIè Concurs de Colles 
Sardanistes
Diumenge 28 maig / Plaça Santa 
Anna (Mataró)
Amb la Cobla Iluro. Colles Territorial 
Barcelona Ciutat i colles lliures.

Festa Major i Fira Medieval de 
Cerdanyola
Del 22 al 28 maig / Parc de 
Cerdanyola (Mataró)
Fira temàtica medieval i activitats.
Divendres 26: 17h, xocolatada. 19h, 
quadre fl amenc. 20h, Poesia. 22h, 
teatre a la Fresca.
Dissabte 27: 10.30h, torneig de 
futbol. 11h, exhibició Arts Marcials. 
11.15h, Observació Solar. 14.30h, 
Paella popular. 16h, Canó d'escu-
ma. 17.30h, missa festa major. 18h, 
Discomòbil medieval. 18.15h, festa 
disfresses i animació medieval. 
18.30h, tallers d'arquers. 18.45h, 
processó Maria Auxiliadora. 22h, 
Nit de focs i diables. 23h, Ball or-
questra de Festa Major.
Diumenge 28: 10h, mostra cultu-
ral i gastronòmica. 10.15h, festival 
fl amenc. 11h, ball multicultural. 12h, 
quadre fl amenc. 14h, dinar popu-
lar. 18h, balls medievals. 19.30h, 
concerts. 22h, fi  de festa. 

Festes de Primavera l'Havana
Barri de l'Havana (Mataró)
Dissabte 27 maig: De 9 a 13h, VII 
Rally Fotogràfi c (inscripcions ma-
teix dia a l'AV camí Ral, 163). 10h 
Plaça de l'Havana, XI Trobada d'in-
tercanvi de plaques de cava. 11h, 
Demostració de Country. 
Diumenge 28: De 10 a 12h al 
Passeig del Callao, Sessió de 
BootCamp. 11h, Sessió de Zumba. 
12.30h, Concurs de Paelles. 14h, 
tast del jurat. 14.30h, Paella 
Popular (preu tiquet 13€).  

Diada Castellera de Primavera
Dijous 1 juny / 16h / Plaça del 
TecnoCampus Mataró
Actuació de la Colla Castellera 
Passerells del TecnoCampus, 
Bergants del Campus Terrassa, 
els Emboirats de la UVic i els 
Engrescats de la URL.

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Dissabte 27 maig / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 27 maig / 18 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet descobrir 
l'obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.

II Jornada de Portes Obertes
Dissabte 27 maig / Casa Coll i Regàs 
(c. Argentona, 55-57. Mataró).
Visita lliure a la casa Coll i Regàs: 
de 12.30 a 14h i de 19 a 20.30h. 
Activitats gratuïtes amb reserva:  
casacolliregas@fundacioiluro.cat.
D’11 a 13h, "Aprèn a esgrafi ar en fa-
mília" visita i taller, amb infants de 
5 a 12 anys. De 18 a 19h, "Descobrim 
els ofi cis de la casa Coll i Regàs", 
visita i activitat interactiva.

'Font a font'
Diumenge 28 maig / 10.30h / Font 
Picant (Argentona)
Ruta per passejar i conèixer la his-
tòria de les fonts populars de la vila. 

Sortida guiada de natura per 
la platja del Cavaió
Dissabte 28 maig / 18h / Plaça 
de les Palmeres (Arenys de Mar)
"Les plantes de la franja litoral: 
el seu ambient, les seves caracte-
rístiques i les seves curiositats" a 
càrrec de Carme Buxalleu, biòloga.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 28 maig / 11h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

SOLIDARITAT /

Gala solidària de l'Associació 
Maresme Oncològic
Divendres 26 maig / 21h / Hotel 
Atenea Port Mataró / Tiquets 60€ 
(gala o fi la 0): 652.94.70.59.  
Festa solidària, amb sopar de gala, 
actuacions en directe i gran rifa. 
A benefi ci de Maresme Oncològic. 

XERRADA /

L'Atzavara 27: Llum, foscor 
i éssers vius
Dimarts 30 maig /  19.30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Presentació del butlletí científi c. 
Conferència "La vida que brolla a la 
foscor: les fumaroles hidrotermals 
submarines" de Jordi Corbera.  
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'Aparadors d’època a les boti-
gues de sempre'
Del 29 de maig a l'11 de juny.
Les botigues antigues de Mataró, 
anteriors al 1936, s’adhereixen a 
l’Any Puig i Cadafalch.

'Anima't' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Inauguració: 
dimecres 31 de maig a les 18.30h. 
Fins al 9 de juliol.  
Pel·lícules d'animació dels alumnes 
de 6è de l'Escola Montserrat Solà.

'Geografi es del silenci'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 2 de juliol.
Teles i aquarel·les de Pere Salinas.

'Entitats'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 29 
de maig.
Persones i personatges del barri 
de Cerdanyola.

'Mobilitat urbana: reptes i 
solucions'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / Del 23 al 31 maig. 
Exposició itinerant.

Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 24 de setembre:
• Col·lecció Bassat. Art Contemporani 
de Catalunya 1980-1989 (II).
Fins al 18 de juny:
• 'Zaha Collection' de l'estilista ma-
taronina Felicitas Ordás. 

'La veritat inefable. El 'Llibre 
d’Amic e Amat' de Ramon Llull'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / De l'1 de 
juny al 31 de juliol.
Exposició de l'Any Llull 2016.

'Lluís Gallifa i Grenzner. La 
formació d’un arquitecte 
(1906-1916)'
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins al 
17 de juny.

Josep M. Jubany: Fotografi es
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 4 de juny. 
Obra recent del fotògraf mataroní.

'El fi l de la memòria'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Fins al 31 de maig.
Fotografi es del mataroní Joan Oltra.

'El viatge de la balena de 
Mataró'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 3 
de setembre.  

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 6 d'agost:
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Jaume Sans. El context artístic 
(1930-1960).

'Mans amb història'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de maig. 
Grup fotografi a Associació Viladona.

'Flors i Violes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 8 de juny. 
Marta Duran i Marisa Benjamim.

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c, dins la cele-
bració de l'Any Puig i Cadafalch.

'Minotàuries'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 28 de 
maig. Visita guiada: diumenge 28 
de maig a les 18h. 
Pintures, escultures, ceràmiques 
i dibuixos de Joan Poch.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Ofi cis i artesans a la Casa 
Coll i Regàs'
Casa Coll i Regàs (C. d’Argentona, 
55. Mataró) / Fins al 25 de juny. 
Dissabte 27 de maig, inauguració 
i jornada portes obertes.
L'arquitecte Josep Puig i Cadafalch 
i els seus col·laboradors. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

CINEMA: "Alfred Hitchcok, 
3a. part"
Dimecres 31 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència d'Alfred 
Beorlegui i Tous (Advocat. Crític 
cinematogràfi c).

'Dret successori i testaments'
Dijous 1 juny / 17h / Casal Casal 
Municipal de la Gent Gran del Parc 
(Av. del Corregiment, 28. Mataró)
Xerrada a càrrec del Sr. Guzmán 
Clavel, notari. 15è Cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Actuació: Gran cantada d'ha-
vaneres a càrrec de Barcarola i 
Vol de Gavines. Dissabte 27 a les 
17h • Ball: diumenges i festius de 
17 a 20h. • Caminades: dimarts 
matí, a les 8h. • Melé de petanca, 
dimarts matí a les 9h. • Cursos i 
tallers: Puntes de coixí, Country, 
Balls de saló, Pintura, Dibuix, Taller 
memòria, Havaneres, Relaxació, 
Català, Club de lectura, Anglès, 
Conversa amb Anglès, Informàtica, 
Fotoshop, Modisteria, Art fl oral, 
Pintura sobre Roba, Tai-txi. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Festa Major de la Residència: 
Dimarts 30 maig a les 17h, actuació 
del grup de play-back "Gatassa". 
Dimecres 31 a les 10.30h, Mostra del 
grup de teràpia amb animals ITCAN. 
Dijous 1 juny a les 17h, Audició pi-
ano a càrrec de Conchita Frediani. 
Divendres 2 de juny a les 11h, Acte de 
reconeixement als voluntaris. 17h, 
Actuació del grup de cantaires de 
la missa de les Santes de Mataró. • 

Excursions: Dijous 15 de juny, sor-
tida a Monells amb visita a Palau-
Sator: Museu Rural (preu 41€). Del 
23 al 26 de juny, Gran Revetlla de 
Sant Joan a Roses (Preu 189€). Del 
15 al 22 de juliol, Gran creuer pel 
Bàltic (preu 1376€). Del 4 al 9 d'oc-
tubre, viatge al Tirol (preu 899€). 
• Ball dimecres 16,30h a la Sala 
del Bar. • Activitats: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí, etc.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). Ball 
en línia (dilluns). Gimnàstica (dilluns 
i dimecres). Informàtica (de dill a 
dij). Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i ratlla 
(dimarts tarda). Pilates i Ioga (dilluns 
i dimecres). Jocs de taula. • Es fan 
tripletes de petanca femenines (in-
teressats contactar amb el casal).

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 
17h. • Juguem tots: cada dimecres 
a les 16h. • Petanca: melé cada 
diumenge.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Festa Social: dinar al Hotel Ciutat 
de  Mataró, dia 28 Juny a les  14h. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tar-
da). Ping-pong i Informàtica (dmt. i 
div. matí). "Juguem al Quinze" (Dij 
tarda). Taller de memòria (dmc 
matí) • Petanca (tardes). "Melé" de 
Petanca (dilluns tarda, 15 a 19h). • 
"Juguem al quinze", dijous tarda.

núm. 1773 del 26 maig a l'1 juny de 2017

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 14.30 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

POLICIA LOCAL 092

 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

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

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

Gent gran
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Deu clubs esportius units durant tres dies 
contra el càncer
El 3, 4 i 5 de juny, Mataró acull la tercera edició del Torneig esportiu ''Juguem a favor 
de la vida'' amb més actors implicats 

Solidaritat: Redacció

  El proper cap de setmana, pri-
mer de juny, els mataronins tenim 
regal. És la Fira i per tant un cap 
de setmana que s'allarga a dilluns, 
que és festiu. Qui no farà pont de 
cap mena, però, és la solidaritat 
local i arribarà un nou acte inclòs 
dins el programa 'Mou-te amb cor' 
sota el que s'agrupen més de 20 
activitats esportives solidàries al 
llarg de tot l'any. 

Arriba el torn del torneig 
"Juguem a favor de la vida", en la 
seva tercera edició, però aques-
ta vegada la conscienciació 

mitjançant l'esport per recaptar 
fons en la lluita contra el càncer 
ha mobilitzat més clubs que mai 
i ha trencat fronteres, anant més 
enllà del futbol. Fins a deu clubs se 
sumen, aquest cop, a la iniciativa.

A benefici de l'AECC
Com en les anteriors edicions, 
el futbol serà l'esport neuràlgic 
del torneig amb la implicació del 
Cirera, el Mataró, el Molins, la 
Llàntia i els Salesians. Hi haurà, 
doncs, futbol solidari amb el ma-
teix esquema de torneig de cate-
gories inferiors dels darrers anys 
però com a novetat enguany també 

faran activitats per recaptar fons 
el Club Hoquei Mataró, Patinatge 
Artístic Mataró, Futsal Mataró, el 
Centre Natació Mataró i la Unió 
Esportiva Mataró. Deu clubs units 
per una bona causa.

Tot el que es recapti en aquest 
"Juguem a favor de la vida" serà a 
benefi ci de l'Associació Espanyola 
Contra el Càncer. Aquesta entitat 
integra a pacients, familiars, per-
sones voluntàries i professionals 
que treballen units per prevenir, 
sensibilitzar, acompanyar a les 
persones, i fi nançar projectes de 
recerca oncològica pel diagnòstic 
i tractament del càncer.

La segona edició del Mou-te amb cor tindrà una 
vintena d'activitats organitzades per associacions 
i clubs sense ànim de lucre, sis esdeveniments 
més dels que es van celebrar l'any passat. L'any 
passat es van realitzar fi ns a14 activitats esporti-
ves, una desena de les quals es repetiran aquest 
any. Un total de 20.000 ciutadans van participar 
en els esdeveniments i es van recaptar més de 
70.000 euros.

El segon 'Mou-te'

CiutatCiutat núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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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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A Mataró no hi ha hagut frau en el contracte 
de la brossa i neteja viària  
L'Ajuntament va encarregar la revisió del contracte amb FCC després de l'escàndol de 
Barcelona i Badalona però l’auditoria no detecta cap indici preocupant 

Política: Redacció- ACN

     L'Ajuntament de Mataró respi-
ra tranquil en relació a la concessió 
del servei de recollida de la brossa 
i neteja viària de la ciutat. Segons 
l'informe d'auditoria encarregat el 
passat mes de novembre, no s'ha 
detectat "cap indici" de frau ni 

discrepàncies signifi catives entre 
els serveis contractats i facturats 
per FCC, l'empresa adjudicatària 
del servei. El govern municipal 
havia encarregat aquest estudi 
després dels escàndols de frau que 
esquitxaven aquesta mateixa em-
presa en relació als contractes per 
a la neteja viària i recollida de la 
brossa a les ciutats de Barcelona i 

Badalona. Tot i això, l'Ajuntament 
ha decidit que tots els grans con-
tractes se sotmetran a partir d'ara 
a auditories anuals i inspeccions 
més exhaustives.

Nou observatori
En total, el conjunt d'actuacions 
de futur es concreten en la creació 
d'un observatori de la neteja que 
presentarà resultats de manera 
trimestral, l'increment dels me-
canismes de control, el reforç del 
servei d'inspecció amb tres nous 
inspectors municipals i l'audito-
ria anual del servei a càrrec d'una 
empresa externa. 

Aquestes mesures responen a 
la petició que el mateix alcalde, 
David Bote, va fer quan va encar-
regar l'auditoria del servei i la que 
demanava que es concretessin 
actuacions complementàries per 
millorar la transparència en re-
lació a la informació vinculada a 
aquest servei.

L’auditoria costa 15.000 euros
Pel que fa a l'auditoria, ha tin-
gut un cost de 15.000 euros i ha 

analitzat els serveis efectuats en-
tre maig de 2016 i desembre de 
2016 sense que s'hagi detectat "cap 
indici de pràctiques orientades 
a evadir el control municipal". 
Tampoc hi ha duplicitat de costos 
i les discrepàncies pel que fa a la 
facturació són "poc signifi cati-
ves" i que, a més, són favorables a 

l'Ajuntament. El darrer contracte 
per a l'explotació del servei de re-
collida de residus, neteja viària i de 
platges de Mataró es va adjudicar 
del 2014 a FCC per un termini de 
vuit anys i un import total de 61 
milions, tot i que posteriorment, 
el 2016 es van introduir un seguit 
de millores que van fer ascendir el 
preu de la concessió fi ns als 63,3 
milions.

63

L'actual contracte de 
neteja viària de Mataró 
ascendeix fins a més de 
63 milions d'euros i és 
vigent fins al 2022

El contracte de neteja i brossa ha estat auditat Daniel Ferrer

3

En el cas de l'Ajuntament 
de Barcelona, FCC va 
defraudar més de 3 
milions d'euros en la 
recollida a dos barris

CulturaCiutat núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar  

 12:00  16:45  18:00  18:45  19:25  22:05  23:30  00:45   [dv.-dg.+dc.] 20:10

        [dv + dc.] 12:30  18:45  19:45  00:15  [exc. dv.+dc.] 19:45   

 [exc. dt.] 20:45   [VOSE] 12:15    [VOSE dt.]  20:45

Me casé con un boludo  12:15  16:40  19:10  22:45  01:00

Déjame salir 12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00 

 [dv.-dg.+dc.] 19:00        [En VOSE dt.]  22:00

El caso Sloane 12:00  16:15  19:00  21:45  00:15 

  [En VOSE] 12:20        [En VOSE dt.]  21:40

Alien 12:00  21:40  00:15     [ds.] 16:30  19:10   [exc. ds.] 16:00  18:40

    [exc. ds. i dt.] 20:10    [VOSE] 12:20     [VOSE dt.]  20:10

El círculo 00:15            [dv.-dg.+dc.] 22:50

 [exc. dv.-dg.] 16:30    [exc. ds.] 19:00    [exc. dv.-dg.+dc.] 21:30

Z la ciudad perdida 

 12:00  21:40  00:30      [exc. ds.-dg.] 16:00       [exc. dv.-dg.+dc.] 18:50

Noche de venganza 22:30        [excepte ds.-dg.] 15:50

Nunca digas su nombre 00:40

Guardianes de la galaxia. Vol.2 12:00  16:00  19:00  22:00  00:40

Un italiano en Noruega  16:00       [excepte dt.] 22:00

Bebe jefazo 12:15  15:50  18:00    [dv.-dg.] 17:00    [ds.] 19:10  20:10

Fast&Furious 8  [exc. ds.-dg.] 16:00      [exc. dv.-dg.+dc.] 19:00

 [ds.] 21:45  00:30      [exc. ds.] 21:20  00:15

Pitufos  12:15  15:50  17:50    Nunca digas su nombre 00:40

La Bella y la Bestia     16:00           Richard, la cigüeña 16:30

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

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

La alta sociedad 18:00  20:15 (27, 28 i 29 maig) 

El otro lado de la esperanza 20:30 (15 maig) (VOSE)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes        

Piratas del Caribe, la venganza de Salazar  16:00  17:00  

18:00  19:00  20:00        [ds.-dg.] 22:00  22:40          [dv.+dl.-dj.] 21:30  22:30

Me casé con un boludo  16:00  18:10  20:20  22:30

Déjame salir  16:30  18:30  20:30  22:30

El caso Sloane  17:30  20:00  22:30      [dv.+dl.-dj.] 18:00

Alien: covenant 20:15  22:30

Richard, la cigüeña 16:15       [dv.+dl.-dj.] 18:15

Z la ciudad perdida 22:15

Un italiano en Noruega 20:30

Guardianes de la galaxia. Vol.2   

  16:45     [ds.-dg.] 22:00          [dv.+dl.-dj.] 17:45  22:15

El bebé jefazo  16:15     [ds.-dg.] 18:15  19:30      [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15

Mañana empieza todo [dv.-dg.] 22:15          [dl.-dj.] 22:00

Los Pitufos 16:30            [dl.-dc.] 18:00

La Bella y la Bestia 22:30

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

NOVA OBERTURA
al Mataró Park

ESTRASBURG

BRUSEL·LES

RONDA DELS PAÏSOS CATALANS

RONDA MATARÓ

PLAÇA
FRANÇA

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1773.indd   2 24/5/17   16:47



Cinema: Redacció

  El Cafè de Mar acull la projecció, 
divendres que ve dia 2, d'un elogi-
adíssim documental, 'La sal de la 
tierra' dins el cicle Cinema, anar-
quisme i rebel·lia de l'Any Peiró.  
Quan la sensibilitat i la fotografi a 
confl ueixen, és difícil contenir les 
emocions. El documental "La sal 
de la Tierra" és precisament això, 
una voràgine de bellesa i senti-
ments a través dels ulls del fotò-
graf Sebastião Salgado. Confl ictes 
internacionals, fam, migracions... 
Durant els últims 40 anys el fotò-
graf Salgado ha viatjat pels cinc 

La bellesa del planeta terra

continents seguint les passes d'una 
humanitat en contínua evolució. 
Després de ser testimoni d'alguns 
dels esdeveniments més destacats 
de la nostra història recent, s'ha 
embarcat en un projecte molt més 
benèvol: mostrar la bellesa del 
nostre planeta. El fotògraf s'ha 
proposat descobrir territoris ver-
ges i prendre imatges de paisatges 
grandiosos com a part d'un gegan-
tesc projecte fotogràfi c que és un 
magnífi c homenatge a la bellesa 
del nostre planeta. Perquè al cap 
i a la fi , les persones són la sal de 
la Terra.

  

Pregunta de la setmana
Abans de Paul McCartney, quin 
altre músic va aparèixer a la saga 
de 'Piratas del Caribe'?

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

Resposta del núm. 1771
"Blade Runner"

Guanyadors:
· Carles Losada Benavides
· Òscar Ortega Gàlvez

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

'La Sal de la Tierra' divendres 2 al Cafè de Mar 

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017

C/ Estrasburg 5
Local 109B · Mataró

NOVA OBERTURA
al Mataró Park

ESTRASBURG

BRUSEL·LES
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PLAÇA
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EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
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PIRATAS DEL CARIBE 

El capità Jack Sparrow s'enfrontarà a un 
grup de pirates-fantasma encapçalats 
pel capità Salazar. L'única possibilitat de 
guanyar és trobar el Trident de Posidó, 
un objecte per controlar els mars. 
Direcció: Joachim Rønning,  Espen 
Sandberg
Intèrprets: Johnny Depp, Javier Bar-
dem,  Orlando Bloom
129min

WILSON

En Wilson s'ha quedat sol i decideix bus-
car la seva ex esposa per recuperar la 
seva relació. En aquest moment desco-
breix que té una filla adolescent que va 
néixer després de la ruptura i que va ser 
donada en adopció.
Direcció: Craig Johnson
Intèrprets: Woody Harrelson,  Laura 
Dern,  Isabelle Amara
94min

PAULA

Una jove artista rebutja les conviccions 
establertes per explorar el seu propi 
estil i seguir les seves normes. Creu ha-
ver trobat la seva ànima bessona, però 
després de cinc anys de vida domèstica 
la Paula ha perdut el seu esperit bohemi 
i necessita recuperar-lo.
Direcció: Christian Schwochow
Intèrprets: Carla Juri,  Albrecht Schuch,
123min

ME CASÉ CON UN BOLUDO

Dos actors, ell amb molt renom, i ella un 
completa desconeguda, comencen una 
història d'amor plena de passió durant 
el rodatge d'una pel·lícula. Es casen i 
és durant la lluna de mel que ella des-
cobreix que s'ha casat amb un idiota. 
Direcció: Juan Taratuto
Intèrprets: Adrián Suar, Valeria Bertuc-
celli, Gerardo Romano
110min

LAS CONFESIONES

Els millors economistes del món es 
troben per una reunió del G8. Un dels 
misteriosos convidats és un monjo italià 
convidat pel director del Fons Monetari 
Internacional, que vol que el confessi. 
L'endemà, però, troben mort el director.
Direcció: Roberto Andò
Intèrprets: Toni Servillo,  Connie Niel-
sen,  Pierfrancesco Favino
100min

ENTRE LOS DOS

La neboda de'n Will queda orfe i ell obté 
la llibertat condicional per cuidar-la. 
Intenten ser una família però els nom-
brosos obstacles comporten un risc: que 
en Will hagi de tornar a la presó i que la 
jove hagi de viure en una casa d'acollida. 
Direcció: Mark Noonan
Intèrprets: Aidan Gillen,  Lauren Kinse-
lla, Erika Sainte
82min
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havia desaparegut del menjador 
de casa, on l’havia deixada quan 
va anar a dormir. El pis no era re-
girat i no hi havia cap indici que 
els lladres haguessin forçat cap 
accés al domicili.

Tot i tancar amb clau
La nit següent al primer robatori 
la dona es va assegurar de tancar 
tots els accessos amb clau al do-
micili. Tot i així, quan es va llevar 
l'endemà al matí, li mancava la 
televisió del menjador i tots els ac-
cessos es trobaven tancats i sense 
forçar, com en el primer robatori.

La víctima va denunciar als 
Mossos els fets i va explicar que 
dies abans havia deixat entrar un 
home en el seu domicili a fer la re-
visió del gas, que coneixia aquest 
home com a veí i que ell li havia 
dit que ara treballava fent revisions 
del gas. Aquell mateix dia, quan a 
la nit la víctima va voler tancar el 
pis amb clau va detectar que no 
eren on sempre les guardava, però, 
tot i així, va utilitzar les claus de 
reserva. | Redacció - ACN

   Els Mossos d'Esquadra van dete-
nir el dissabte 13 de maig un home 
per enganyar una veïna de Mataró, 
sostreure-li les claus del domicili 
i robar-li durant la nit. L'arrestat 
de 35 anys i veí de la localitat va 
enganyar la víctima dient-li que 
ara treballava fent revisions de gas 
i va simular fer-li’n una a la seva 
instal·lació. El presumpte autor del 
delicte de robatori amb força va 
entrar a robar dues nits seguides 
al pis i li va robar la bossa de mà 
i una televisió. La víctima havia 
rebut avís domiciliari de la ins-
pecció, fet que va facilitar que el 
deixés entrar a fer la revisió i que, 
a la fi nalització de la presumpta 
revisió del gas, l’home li va cobrar 
15 euros en metàl·lic. El detingut, 
amb 17 antecedents la majoria 
d’ells pel mateix tipus de delicte, 
va passar a disposició judicial i el 
jutge va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs.

Els fets van succeir el diven-
dres 5 de maig quan una dona 
es va adonar, quan es va llevar 
al matí, que la seva bossa de mà 

Detingut un mataroní que va enganyar la víctima, li va 
robar les claus i hi va entrar dos cops 

Es fa passar per revisor del gas 
i entra a robar-hi de nit

   El Ple Municipal de Mataró va 
aprovar l'adhesió de la ciutat a 
la fundació de la nova Xarxa de 
Municipis per l'Economia Social 
i Solidària (XMESS). Un total de 
30 Ajuntaments més integren la 
XMESS, que vol posar en marxa i 
consolidar les polítiques de pro-
moció de l'economia social i so-
lidària, així com fi xar objectius i 
estratègies comunes per fomentar 
la cooperació i l'acció conjunta 
dels municipis per impulsar po-
lítiques públiques.

Mataró a la Comissió Executiva
Mataró és un dels nou Ajuntaments 
que integren la Comissió Executiva 
de la XMESS. L'alcalde, David 
Bote, i la regidora de Promoció 
Econòmica i Innovació, Dolors 
Guillén, van participar en l'acte 
formal de constitució de l'associa-
ció que es va celebrar a Barcelona 
el dimecres 17 de maig de 2017.

Aquesta aliança entre municipis 
treballarà per fomentar noves for-
mes de produir i consumir demo-
cràtiques, solidàries i sostenibles, 
orientades a l’efi ciència i amb un 
alt retorn social, amb l’objectiu de 
fer una transició cap a un model 
econòmic més participatiu i més 
resistent als efectes de les grans 
crisis econòmiques. | Redacció

L'entitat està integrada per 
31 Ajuntaments catalans

Mataró dirigirà la 
xarxa d'Economia 
Social i solidària

Els Mossos d'Esquadra van detenir el fals revisor de gas

Un moment de l'acte  Cedida

Arxiu
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El 26 de maig del 2019 hi haurà eleccions municipals 

Dos anys són molt però la perspectiva de les se-
güents municipals sempre imposa, sempre és pre-
sent a la política municipal. Especialment a Mataró 
on el 2015 els ciutadans van votar un consistori 
fragmentat o plural, que són dues maneres de de-
finir una evidència estadística: més partits i menys 
poderosos en nombre que mai. El mosaic colorista 
de l'arc parlamentari mataroní resultant de les últi-
mes eleccions locals és de referència obligada i les 
diferents agrupacions i partits el tenen ben present 
a l'hora de traçar l'estratègia pre-electoral. Per a ser 
forts el 2019 jugaran un paper important dos fac-
tors. El primer, la capacitat o no d'alguns partits de 
l'esquerra de confluir i, per tant, disparar el pes del 
seu vot al saló de sessions. L'altre, que actua d'eix i 
de topall a la vegada és el mateix procés sobiranista 
i l'horitzó del referèndum previst per a aquest any. 
Molta incertesa immediata com per mullar-se ara, 
en alguns casos, pensant en el 2019.

El partit amb el panorama més clar de tots és el que 
es va endur la corona del tortell fa dos anys. El PSC 
tornarà a presentar David Bote per seguir retenint 

T 
ic-tac, tic-tac. L'onomatopeia tradici-
onal del rellotge ja sona. De moment 
de fons, com un soroll remot però a 
poc a poc, a partir de la cruïlla entre 

maig i juny el pas del temps s'anirà fent més so-
nor. El motiu és clar. D'aquí a dos anys exactes els 
mataronins estan cridats a les urnes per escollir 
l'alcalde i els 26 regidors que l'acompanyaran, 
durant quatre anys més, al Saló de Sessions. 
Falten poc més de 700 dies perquè els col·legis 
electorals obrin, les urnes estiguin preparades i 
hi hagi una xifra indeterminada de butlletes per 
escollir. En quantes i sobretot en quines opcions 
seran sobre la taula de les meses el 26 de maig 
del 2019 hi ha el gran interrogant que, amb la 
meitat del mandat per endavant, més candent. 
Quins seran els i les alcaldables? És aviat, se-
gurament, per a saber res amb certesa però 
els partits ja treballen. I com el rellotge antic 
que molesta per dormir, se sent: tic-tac, tic-tac.

Comença 
el compte enrereREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Arxiu

Radiografia del sistema de partits locals a dos 
anys exactes de les eleccions municipals
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una alcaldia que, fa dos anys, va ser un autèntic bàl-
sam fins i tot a nivell nacional. Aquella llista trenca-
dora urgida als despatxos del Camí de la Geganta 
té un compromís majoritari amb l'horitzó dels dos 
mandats, o sigui que tant Bote com el seu equip més 
directe repetiran a les llistes. Un d'aquests regidors 
nous, Juan Carlos Jerez, és el Primer Secretari dels 
socialistes locals i assegura que "els membres de la 
candidatura formem un equip i mantenim el contacte, 
la majoria estem a l'executiva i ens vam comprome-
tre per 8 anys amb el projecte que encapçala David 
Bote, no tenim altra hipòtesi de treball". 

El partit majoritari del govern plantejarà capita-
litzar l'obra de govern compartida amb el grup mu-
nicipal de CiU, que ara com a partit es diu Pdecat 
i que en paraules del mateix Alfons Canela, cap de 
l'executiva local "viu en una situació complexa, en 
la qual estem al govern però volem fer base, créixer 
de les bases amunt i això a vegades pot ser contra-
dictori". Canela i el seu equip són crítics amb algun 
aspecte de la governança local de la qual els seus 
són partícips, com és sabut. El segon semestre de 
l'any el partit convocarà primàries per a escollir el 
rostre que els liderarà i fins llavors, segons Canela 
"tenim moltes coses a lligar entre grup municipal, 
executiva i assemblea". El dirigent demòcrata ad-
met que ser al govern "afavoreix i desgasta a la 
vegada" i assegura que "de moment no he fet cap 
pensament ni opció personal" per ser en llocs des-
tacats de la llista. 

ERC, la favorita?

Aquesta mateixa setmana hi havia reunió per a 

preparar l'operatiu de les municipals a Esquerra 
Republicana de Catalunya de Mataró. Anna Salicrú, 
presidenta de la secció local, admet que el partit 
sortirà a guanyar l'alcaldia. "El 2015 no hi va haver 
un triple empat a 5 regidors entre el PSC, CiU i nos-
altres per 369 vots i això s'ha de corregir d'aquí a 
dos anys". El fet d'haver guanyat en altres eleccions 
i l'aparent "sorpasso" general sobre l'espai polític de 
l'antiga Convergència poden situar els republicans 
com a favorits el 2019. El calendari per definir can-
didat, que podria tornar a ser un Francesc Teixidó 
ben valorat, situa a finals d'aquest any la decisió en 
l'assemblea local. Una conferència política d'impor-
tància el 2018 i tot un 2019 d'activitat conformen el  
full de ruta dels republicans cap a l'alcaldia mataro-
nina. Salicrú assegura que "seran els òrgans interns 
els que decidiran", extrem a què també se sotmet 
en primera persona el mateix Teixidó. 

Continuïtat a Ciutadans i PP

Seguint els resultats vigents, configurats al Saló de 
Sessions, apareix Ciutadans com el següent partit 
en importància. La formació taronja, encapçalada 
per l'efímer Xavier Caravaca, va irrompre amb força 
a l'Ajuntament i el seu líder Juan Carlos Ferrando 
es mostra convençut que "la bona feina que estem 
fent, com a executiva i grup municipal, tindrà con-
tinuïtat en el futur si el partit i l'agrupació així ho 
validen". Ferrando anticipa que "abans de pensar 
en les eleccions, cal acabar d'aprofitar i fer vàlida 
l'actual legislatura" en la qual el partit ha estat su-
port per al govern local. Respecte a si ell mateix es 
veu liderant la candidatura de Ciutadans el 2019, el 
regidor assegura que "seria pretensiós dir-ho ara, 

Reportatge
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Les diferències 
entre ICV i Podem 
refreden l'horitzó 
d'una confluència 

partit consolidat amb el segon. És la bossa de vots 
més identificable amb el projecte de Pablo Iglesias i 
la seva capdavantera, Montse Morón, estira del fil de 
la ruptura final entre Podem i els "comuns" a nivell 
català per assegurar que "tot apunta que anirem 
sols, a feina i lluita d’aquests dos anys, més els quatre 
d’abans ens avalen, l’experiència adquirida, projecte i 
un equip coneixedor del territori i molt enfortit. Això 
ens ha endurit la pell per a poder avançar sols, donant 
resposta als problemes de la ciutadania". Morón té 
clar que l'objectiu serà guanyar i admet, respecte a 
uns potencials socis, la bona entesa no només amb 
la CUP sinó també amb ERC. No diu el mateix d'una 
Iniciativa amb qui els morats han partit peres: "Tot 
i que no tanquem portes, el diàleg no existeix i no 
ha estat fàcil" i en culpa "les jerarquies del partit" a 
qui culpa de tractat amb trànsfugues com Ana Maria 
Caballero i de no creure en la participació.

Pilota doncs pels ecosocialistes. Miquel Canal, pre-
sident local, visualitza 2019 com la primera vegada 
que Catalunya en Comú es presentarà a Mataró. Pel 
d'Iniciativa "veiem totalment factible una confluència, 
però dependrà de la seva voluntat d’integració en el 
subjecte polític que ara s'ha constituït". Es dona un 
any per consolidar l'espai i el programa, abans de 
pensar en les municipals i creu que la llista l'hauran 
d'integrar "persones capaces de governar". Ell es po-
sarà al servei del projecte si li ho demanen. Resultat: 
si Podem no s'integra a nivell català al partit d'Ada 
Colau, encara menys hi haurà per aquí confluència 
a Mataró. Des d'Esquerra Unida i Alternativa enca-
ra creuen, però, en una possible confluència. Marc 
Navarro retreu que "presentar Catalunya en Comú 
seria un objectiu menor, volem que hi sigui Podem i 
també la CUP, dins de tots els  actors hi ha persones 
que volen aconseguir aquests objectius però hi ha 
reticències personals per problemes del passat. Si 
seiem i ens plantegem Mataró, serem molts, però hem 
de deixar de posar el retrovisor i mirar cap al futur".

En el ball de l'esquerra parteix amb dos regidors 
la CUP, que fa dos anys va remetre a un treball de 
base previ a una possible unió esquerrana a la ciutat. 
Juli Cuéllar admet que l'assemblea local ha abordat 
possibles aliances però remet tot debat i decisió al 
respecte a després del referèndum d'independèn-
cia. "Ara la prioritat és guanyar la independència al 
referèndum, a partir del setembre ja abordarem de 
forma més clara les possibles confluències". El regidor 
admet que "dins de l’assemblea local hi ha disparitat 
d’opinions" i assegura que "la CUP no vetarà cap ac-
tor si es planteja una candidatura àmplia i de base". 

el que és important és el projecte i no el lloc de sor-
tida, la composició de les llistes s'ha de debatre i el 
partit farà primàries, a mi m'agradaria que el nostre 
equip tingués continuïtat però no és rellevant si és 
amb mi al capdavant o no".

Els aires de continuïtat són comuns a la dreta. Al 
Partit Popular, bo i que durant la campanya José 
Manuel López obria la porta a què fos la seva últi-
ma legislatura com a electe, ara el President respon 
amb un "Déu proveirà" a la pregunta de si repetirà. 
El PP està en ple procés de renovació d'estructures 
i congressos territorials després dels quals iniciarà 
el debat que durà a aprovar, a inicis del 2019, la iden-
titat del candidat". López deslliga el nom escollit de 
l'executiva i recorda que ell ha estat President amb 
tres alcaldables diferents. 

A Plataforma per Catalunya tot apunta al fet que 
Mònica Lora, convertida en un dels baluards de la 
formació, concorrerà per tercer cop a les eleccions.

L'atzucac de les confluències

És a la secció esquerra de la política mataronina on 
hi ha hagut més remor i mar de fons pre-electoral. De 
fet el projecte d'una candidatura unitària dels partits 
més a l'esquerra és una aspiració quasi homèrica per 
a certs col·lectius de la ciutat. Els números quadrari-
en i una hipotètica llista conjunta dels espais polítics 
propers a la CUP, Podem i Catalunya en Comú –amb 
ICV i EUiA– seria una poció amb molts números per 
a ser hegemònica. Però com les combinacions de 
colors arriscades, no tothom ho veu o ho vol veure 
igual. Es va intentar una pulsió similar a corre-cuita 
fa dos anys i just després de les municipals es van 
activar els debats pertinents, amb una entitat pròpia 
–el FERM–  fins i tot organitzant actes. A dos anys, 
però i amb el tic-tac a sobre una confluència de totes 
les esquerres té poques possibilitats de fructificar.

Volem o Podem, tant és. Fa dos anys va ser agru-
pació d'electors amb el primer nom i ara ja és un 
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Miss & Mister es queda tota la Nau Minguell
L'acadèmia, que fins ara tenia l'escola a la tercera planta de la nau, ha llogat tot 
l'edifici a PUMSA per expandir el seu projecte amb un nou model educatiu

Empreses: Laia Mulà

  La Nau Minguell, propietat de 
PUMSA, va ser rehabilitada i inau-
gurada l'any 2010 amb la voluntat 

d'esdevenir un equipament per a 
la indústria artística i audiovisu-
al de Mataró, que seria gestionat 
per la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme. Tot i això, dos 

anys i mig després de la seva in-
auguració, que va comptar amb 
una gran inversió econòmica mu-
nicipal cap a PUMSA per rehabi-
litar la nau, es van veure obligats 

AMB EMPENTA
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● Impermeabilitzacions
● Treballs verticals.
● Rehabilitacions de façanes.
● Obra i pintura en general.
● Retirada de fibrociment (uralita)

C. L’esplanada, 50 · Mataró
93 169 60 03 ● 695 251 788 ● www.somverticals.com

REHABILITACIONS ABANS

15 ANYS DE GARANTIA

DESPRÉS

FINANÇAMENT A MIDA, consulteu condicions

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Els impulsors de l'acadèmia han 
agafat de referent una metodo-
logia d'aprenentatge fi nlande-

sa que es basa a aprendre passant-ho bé. “El model clàssic està 
obsolet”, opina Oriol Just, i per aquest motiu impulsen de cara al 
curs vinent l'aprenentatge 'Learn & Enjoy'. La reinauguració de 
l'escola tindrà lloc el dissabte 3 de juny a la tarda a la Plaça Josep 
Moragas, espai on es situa la Nau Minguell. L'acte comptarà amb 
espais d'oci amb infl ables i punxadiscos, entre altres activitats, i 
es podran visitar les instal·lacions de l'acadèmia.

Learn & Enjoy, la 
nova metodologia 
d'aprenentatge

a replantejar-ne els usos. Prop de 
1.500 metres quadrats de superfí-
cie són les dimensions de la nau 
que ara ha llogat la que serà l'aca-
dèmia d'idiomes més gran de la 
ciutat, Miss & Mister Language, i 
que fi ns ara ja ocupava una part 
de les instal·lacions.

Segons va explicar Oriol Just, di-
rector de l'acadèmia d'idiomes 
que ha llogat tota la nau, un cop 
les empreses van anar marxant per 
diversos motius, van decidir “situ-
ar la seu central de Miss&Mister 
Language a Mataró” amb la volun-
tat d'esdevenir un referent per a la 
resta d'acadèmies d'idiomes  amb 
la mateixa metodologia.

1

Amb el canvi i les 
noves instal·lacions es 
converteix en l'acadèmia 
més gran de la ciutat
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Esteban Garcia, del CTM, treballant a la Titan Desert Cedida

món. Un seguit d'etapes-marató 
pel desert en què els ciclistes po-
sen al límit el seu organisme. La 
versió ciclista del Dakar, s'ha dit 
alguna vegada. Per als participants 
en aquesta mítica competició la 
recuperació muscular és clau des-
prés de les etapes i és en aquest 
apartat clau que Mataró ha es-
tat present en la victòria de Josep 
Betalú. Esteban Garcia, director, 
professor i terapeuta del Centro 
de Terapias Manuales va formar 
part de l'equip de Doctore Bike 

Massatges 
mataronins per 
guanyar la Titan 
Desert

Esteban García, director, 
professor i terapeuta de 
CTM va formar part de 
l'equip de Josep Betalú

 La Titan Desert té fama de ser 
una de les proves més dures del 

Assistance en qualitat de quiro-
massatgista, sent el massatgista 
que va ajudar el guanyador de la 
prova. El mateix Josep Betalú, un 
cop consumada la seva victòria, va 
declarar que "un percentatge ele-
vat de la victòria el dec al treball de 
recuperació" que Esteban Garcia 
feia i que el va ajudar a la victòria.

Com a mostra d'agraïment, 
Betalú va regalar al titular del 
CTM un dels trofeus de la com-
petició. També va estar en mans de 
Garcia Diego Tamayo, guanyador 
de la Titan 2015, que aquest cop va 
guanyar només l'última etapa tot 
i haver passat una gastroenteritis 
a mitja prova. | Redacció
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La inauguració de la sala Sportium a Mataró Cedida 

La sala Sportium inaugura a Mataró un espai amb 13 ter-
minals d'apostes i 8 pantalles per a gaudir de l'esport

Mataró té el saló de jocs més 
gran de Catalunya  

 La casa d'apostes Sportium va 
inaugurar divendres passat el saló 
de jocs més gran de Catalunya 
a la sala Win 333 Mataró Parc. 

L'empresa líder en multicanal 
continua amb la seva expansió 
incrementant la xarxa de més de 
2.000 punts de venda distribuïts 

en casinos, bingos, salons, locals 
d'apostes i bars. L'espai  de Mataró 
ofereix un nombre elevat de ter-
minals d'apostes i 8 pantalles de 
grans dimensions.

La inauguració va comp-
tar amb el CEO d'Sportium, 
Albertoo Eljarrat, juntament amb 
el Director d'Expansió, Joan Agut, 
la Responsable Comercial, Ana 
Lucas, i el Delegat de Catalunya, 
Daniel Planas. 

Sportium va néixer el 2007 for-
mada per les companyies Cirsa i 
Ladbrokes Coral Group, per operar 
les apostes esportives presencials a 
Espanya. La multinacional CIRSA 
és l'empresa capdavantera en joc 
a nivell nacional i Llatinoamèrica. 
D'altra banda, la companyia bri-
tànica Ladbrokes Coral Group.

Sportium ha mantingut un ferm 
compromís amb l'esport com de-
mostren els patrocinis actuals amb 
LaLiga Santander, La Lliga 123, 
La LNFS i amb l'ACB, entre altres 
competicions i entitats.| Redacció 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_anunci_43x43mm.pdf   1   3/5/17   19:32

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017

Empenta 3 i 4 1773.indd   3 24/5/17   10:08



   

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863 
ALQUILO HABITACIÓN 275 € 
655.683603
ALQUILO HABITACIÓN A CHICA 
entre Mataró/Llavaneres, Edifi cio 
Costa de Levante, 1ra. línea mar. 230 
€. 667.219.872 

TREBALL

EMPRESA TEXTIL PRECISA: 
Chico para confeccionar mues-
tras. Que tenga experiencia en el 
puesto, experiencia en corte de 
muestras, carné de conducir. Y 
que sea persona dinámica y res-
ponsable. Incorporación inmediata. 
665.243.335 
SE NECESITA COCINERO con expe-
riencia. 625.337.658 
PRECISAMOS AGENTES para visi-
tas concertadas en Mataró. Iván 
675.514.214 

TREBALL

SE NECESITA ADMINISTRATIVO/A 
urgente en Llavaneres. 629.413.632 
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos los fi nes 
de semana y festivos. Alta en la SS. 
Tlf. 655.226.610
JOVE ESTUDIANT 21 ANYS. Cerca 
feina per caps setmana o jornada 
completa la temporada d’estiu. 
Experiència en restauració, ma-
gatzem i reposador. Responsable i 
seriós. 605.645.386 (matins o nits)
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
BUSCO TRABAJO CUIDADO perso-
nas mayores, niños. 633.097.591
SE OFRECE MUJER de limpieza, 
cuidado personas mayores, niños. 
Responsable. Buenas referencias. 
640.541.814
SE OFRECE MUJER de limpieza, 
cuidadora. Por horas. 631.369.922
SE OFRECE MUJER de limpieza. 
666.906.424
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
658.199.249 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores. Experiencia. 654.916.981 
BUSCO TRABAJO CAMARERO o 
ay/cocina
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061 

PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
MASAJES EMMA. 662.257.120 
VACIADO DE PISOS GRATIS. 
634.792.469 
PINTOR ECONÓMICO: FACHADAS, 
interiores. Presupuestos sin com-
promiso. 698.548.385 
FISIOTERAPEUTA amb centre pro-
pi a Mataró i per fer domicilis al 
Maresme. 665.342.520 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza Excelentes 
acabados. 629.988.598 
REFORMAS MARTÍN, albañilería, pin-
tura, carpintería. Presupuestos sin 
compromiso. 654.226.589 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
MASAJES DESCONTRACTURANTE/ 
RELAJANTE, fl ores de Bach, Reiki, 
terapias naturales. 622.357.055 
ANTENES, INTÈRFONS, WIFI i cà-
mares de seguretat. 636.228.830 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 Whatsapp 

VARIS

GRÀCIES ESPERIT SANT. M.S. 

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 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
TRABAJOS PUNTUALES: MONTADO 
armarios, correas persianas, grifos, 
wc, pintura. Tel. 631.780.607 
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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: 
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VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
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VARIS

AYUDO A SEÑORA. Busco mujer 
de 25 a 45 años. Zona Granollers, 
Maresme. Yo hombre de 49 años. 
Pido y doy mucha discreción. Telf. 
632.512.569 

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
LAURA MADURITA 38años. En 
Mataró, recién llegada. Buen cuerpo, 
ojos verdes, rubia. Casa particular. 
632.934.458 
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536 
SARA SÚPER COMPLETA. Masaje 
completo, griego, besos, súper ca-
riñosa. Tlf. 617.220.612 
DONA DOLÇA I caxonda. Calella. 
691.972.070 
NOVEDAD MARINA ERÓTICA 22 
años. 631.129.242 
MASAJES CALIFORNIANOS. 
631.129.242 
CATALANA, atractiva, petonera, dol-
ça, discreta, serveis sense presses. 
675.990.050. Particular 
SEPARADA, DISCRETA, 30 AÑOS. 
Limpia. Particular. 603.341.763 
MORENA 39 AÑOS. Buen cuerpo, 
cariñosa, besos. Casa particular. 
685.550.180 
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, 
guapa, rubia. Recién llegada. Ven 
a conocerme. Casa particular. 
698.359.037 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
688.253.126 
CHICA NUEVA JAPONESA 25 años. 
Masajes zona plaza Catalunya. 
688.192.012 
MASAJE CON TODO el cuerpo. 
Zona Habana. Ronda Cervantes. 
615.719.971 
MASSATGISTA GUAPISIMA 110P 
667.955.000 Mataró 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 

Col·laboren

Organitzat per l’AA.VV. de l’Havana i Rodalies a favor de 
Càritas i dins del marc de les festes del barri 

Divendres 26 de maig de 2017 a les 20h.
Capella de l’Antic Hospital de Sant Jaume

Entrada lliure amb aportacions voluntàries

Cançons d’aquí i d’arreu del món // Directora: Laura Martínez i Cabanas
Coral: LA PERLA DE L’HAVANA

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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Els homes estan sempre disposats 
a tafanejar sobre les vides alienes, 
però els fa mandra conèixer-se a si 
mateixos i corregir la pròpia vida. 
(Agustí d'Hipona, 354-430 a.C.).

Vist el món de les emocions, 
afectes i valor/virtut, indicaré una 
divisió de certs patrons compor-
tamentals de personalitat segons 
la forma de portar a terme les re-
lacions interpersonals i la posi-
ció subjectiva de la persona. En 
aquesta divisió el criteri és que el 
cavall negre té més preponderàn-
cia que el blanc i, per tant, l'ego 
queda afectat, li genera proble-
mes. Certament ho faré de forma 

Apunts
psicològics

molt senzilla i molt simplificada. 
Només és una orientació. Als nú-
meros 916-945, vaig presentar uns 
altres models. Com també, molt 
interessant i sempre ben actual, 
l'eneagrama a les columnes 1404-
1416. És tenir en compte sempre 
el famós eslògan: CONEIX-TE A 
TU MATEIX (a la porta del tem-
ple de Delfos (Atenes) on hi ha-
via l'oracle) per tal de poder SER 
TU MATEIX.

Els 9 PROTOTIPUS de perso-
nalitat on el patiment s'expressa 
a través de l'estil de relació amb 
les altres persones:
1. Personalitat FÒBICA (evitativa).

2. Personalitat CONFUSA (límit).
3. Personalitat SUBMISA 
(dependent). 
4. Personalitat EX   PLO     SIVA 
-BLO QUEJADA. 
5. Personalitat ES QUIZOIDE. 
6. Personalitat HISTÈRI CA 
(histriò nica). 
7. Personalitat RÍGIDA 
(ob ses siva-compulsiva).
8. Personalitat NARCISISTA. 
9. Personalitat AGRESSIVA 
(antisocial)

Les presentaré de dos en dos, 
llevat el primer punt que és molt 
generalitzat.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Diferents personalitats (1/6)
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La Diputació de Barcelona
commemora el 40è aniversari del
retorn de Tarradellas

El Monestir de Poblet aco-
llirà, dimecres 7 de juny, 
el seminari «Memòria 

d’una determinació» amb mo-
tiu del 40è aniversari del retorn 
de Josep Tarradellas, president 
de la Generalitat de Catalunya 
(1954-1980) i alhora president de 
la Diputació de Barcelona (1977-
1980), impulsat per la pròpia 
corporació i l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià.

És per aquest motiu que la 
Diputació de Barcelona orga-
nitza un conjunt d’actes com-
memoratius que es realitzaran 
al llarg de l’any i on es recordarà 
que, després de trenta-vuit anys 
de dictadura franquista i d’un 
forçat i llarg exili, Catalunya va 
aconseguir el restabliment de la 
institució d’autogovern.

La jornada serà inaugurada 
pels presidents de la Diputació 
de Barcelona, Mercè Conesa, i 
Tarragona, Josep Poblet, així com 
la consellera de Presidència de la 
Generalitat, Neus Munté, i l’Abat 
de Poblet, Octavi Vilà.

 EFE 
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La Diputació de Barcelona
commemora el 40è aniversari del
retorn de Tarradellas

Tarradellas va ser president de la Generalitat (1954-1980)
i alhora de la Diputació de Barcelona (1977-1980)

Al llarg del seminari s’analitza-
rà tota la trajectòria política de 
Tarradellas, des dels seus inicis 
quan es va forjar com a polític 
fins al seu retorn i el restabliment 
de la Generalitat, posant èmfasi, 
també, als anys de la Guerra Civil 
i al llarg exili a Saint-Martin-Le 
Beau.

Quatre commemoracions més

El retorn de Josep Tarradellas 
no és la única efemèride que la 
Diputació de Barcelona com-
memora. Si fa tres anys la cor-
poració barcelonina celebrava 
el centenari de la constitució de 
la Mancomunitat de Catalunya, 
la Diputació recordarà que ara 
fa cent anys va morir Enric Prat 
de la Riba i que també es va 
elegir a Josep Puig i Cadafalch 
com a segon president de la 
Mancomunitat.

Les altres dues commemoraci-
ons del 2017 són el 125è aniver-
sari de les Bases de Manresa i el 
50è aniversari del moviment de 
regidors democràtics.
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Mataró recompta els seus sense sostre: 
40 persones dormen al carrer  
Les entitats del tercer sector reclamen "donar visibilitat" al problema i l'adopció de mesu-
res per oferir una sortida al col·lectiu

Societat: Redacció - ACN

 Mataró, igual que altres ciutats 
metropolitanes, va recomptar 
gràcies a la tasca de voluntaris, el 
nombre de persones sense llar del 
municipi. Ajuntaments i entitats 
del tercer sector col·laboraven per 
aquesta acció, que es fa cada cert 
temps. La campanya “A Mataró 
comptem tots” va acabar amb el 
recompte de 40 persones que dor-
mien al ras a diferents punts de la 
ciutat.  La darrera vegada que es va 
fer aquesta acció a Mataró va ser 
l’any 2010 quan es van localitzar 43 
persones sense llar. Aquesta xifra 
va augmentar posteriorment fi ns 
a 50 persones amb la incorporació 
d’altres observacions realitzades 
per diferents serveis tècnics de 
l’Ajuntament i les mateixes entitats 
organitzadores i col·laboradores.

El perfi l d'aquestes persones 
al llarg dels anys, expliquen des 
de Creu Roja, ha anat variant. 
Durant els anys més durs de la 
crisi, asseguren, hi havia sobretot 
immigrants que, en perdre la fei-
na, acabaven recorrent al carrer. 

Aquella onada ara ja no existeix i 
darrerament ha aparegut arreu un 
perfi l de 'nous pobres' que es tro-
ben al carrer per primera vegada 
després de dur, fi ns al moment, 
una vida més o menys còmoda.

Creu Roja i el tercer sector
El seu responsable de Creu Roja 
a Mataró, Santi de Arcos, recorda 
que arribar a la situació de "tocar 
carrer" suposa un cop molt dur per 
a moltes persones i saber quantes 

n'hi ha, donar visibilitat al proble-
ma per no deixar ciutadana "aban-
donats" i poder-los oferir ajuda 
són els principals reptes de cam-
panyes com la d'aquesta darrera 
matinada. Creu Roja és una de les 

entitats que, a Mataró, més treballa 
amb aquest col·lectiu. Gestionen 
un centre d'acollida a la ciutat, ofe-
reixen ajuda de manera proactiva 
durant les onades de fred i, des de 
fa un temps, també organitzen 
batudes setmanals, cada dilluns, 
per recollir les demandes de les 
persones que dormen al carrer.

El Club Social Andana
Paral·lelament, l'Ajuntament i les 
entitats del tercer sector fa anys 
que van posar en marxa el Club 
Social Andana per a l'atenció de 
persones que viuen en situacions 
límit i que tenen en aquest 'centre 
de dia' una via d'escapament. El 
centre organitza activitats durant 
el dia, ofereix dinar i alguns serveis, 
com la bugaderia. L'alcalde, David 
Bote va participar en el recompte, i 
explicava que tot i el treball que ja 
s'està fent a la ciutat, cal "millorar 
la radiografi a" i aconseguir que 
més gent es pugui apuntar a pro-
grames socials, així com preveure 
que, si la realitat ho requereix, es 
puguin impulsar noves accions 
per donar-hi resposta.

7

Feia set anys que no es 
feia aquest recompte 
voluntari a la ciutat 
en el que entitats i 
Ajuntament col·laboren

L'operatiu de voluntaris que fan fer la campanya "A Mataró comptem tots" ACN
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La fiscalia demana 8 anys de presó per a 
Carles Manté dins el cas Innova  
Considera que el mataroní va facturar a l'empresa sanitària més de 720.000 euros sense 
justificar i li imputa tres delictes

Justícia: Redacció - ACN

   La fi scalia sol·licita penes d’en-
tre set i deu anys de presó per als 
vuit encausats en la peça principal 
del cas Innova, en què s’investiga 
el pagament de factures per valor 
de més d’1 milió d’euros a l'arqui-
tecte Jorge Batesteza i a l’exdirector 
del CatSalut, el mataroní Carles 
Manté, per tasques d’assessora-
ment en la construcció del nou 
Hospital Sant Joan de Reus. A més 
de Manté i Batesteza, entre els im-
plicats hi ha l’exdirector general 
d’Innova, Josep Prat, i l’exalcal-
de de Reus, Lluís Miquel Pérez, 
els quals seran jutjats a l'Audièn-
cia de Tarragona. Segons l’escrit 
d’acusació, els contractes no van 
seguir la normativa de contracta-
ció pública.

A Carles Manté, la fi scalia li atri-
bueix els delictes de prevaricació, 
malversació de cabals públics i fal-
sedat documental i eleva la pena a 
8 anys de presó i 20 d'inhabilitació.

Segons la fi scal, quan Carles 
Manté i Jorge Batesteza van ces-
sar dels seus respectius càrrecs 

al CatSalut, tots dos, juntament 
amb l’aleshores alcalde de Reus, 
Lluís Miquel Pérez, i “una persona 
no determinada de la conselleria 
de Salut”, van acordar que Innova 
els contractaria en concepte d’as-
sessors en el plantejament i cons-

trucció de l’hospital. L’objectiu era 
“mantenir-los en el mateix nivell 
d’ingressos que tenien en els seus 
càrrecs anteriors”.

720.000 euros sense justificar
Després de cessar el 27 de desem-
bre del 2006 com a director del 
CatSalut, Carles Manté va consti-
tuir la mercantil CCM Estratègies 
i Salut, SL, amb seu a Mataró, el 7 
de març del 2007. Només deu dies 

després, Innova el va contractar 
fi ns a fi nals d’any per un import 
de 160.000 euros més IVA i amb 
la possibilitat d’encàrrecs addici-
onals durant el 2008 d’un màxim 
de 1.000 hores a raó de 160 euros 
l’hora. A partir de l’1 de gener del 
2009 i fi ns al juny del 2011, Manté 
va presentar factures mensuals de 
16.000 euros més IVA, que Innova 
va continuar pagant malgrat que 
ja no hi mantenia cap relació con-
tractual. Segons la fi scalia, el con-
tracte entre l’empresa de Manté i 
Innova va ser adjudicat “amb una 
omissió total i absoluta del pro-
cediment legal establert”, ja que 
no es va adaptar a les normes de 
contractació pública.

El febrer del 2008, Manté va re-
metre a Innova un document de 
tan sols dos folis amb la “relació 
de treballs realitzats” per “intentar 
aparentar la realitat dels treballs 
contractats”. En total, va cobrar a 
Innova 720.120,82 euros més IVA i, 
en cap de les 32 factures mensuals 
girades a Innova, no va presentar 
ni un sol informe justifi cant els 
treballs.

3

Els tres delictes que 
se li imputen són 
prevaricació, malversació 
de cabals i falsedat 
documental

Carles Manté, el dia d'una de les seves compareixences als jutjats de Reus Daniel Ferrer
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Es busca Cartell Alternatiu de Santes
El Tot Mataró convoca per novè any un certamen popular i obert a tothom per escollir 
la imatge alternativa al cartell oficial

Les Santes: Redacció

 Per novè any consecutiu, una setmana després de 
conèixer la imatge oficial de Les Santes, el Tot Mataró 
i Maresme proposa el Concurs del Cartell Alternatiu 
de Santes, un certamen pensat perquè tothom pugui 
proposar el seu cartell de la Festa Major i perquè, 
a posteriori, siguin els mataronins els que escullin 
entre les diferents opcions. Un Concurs popular, 
pensat sempre des del respecte al cartell oficial, 
que acaba amb la imatge guanyadora, el cartell alter 
ego a l'oficial, il·lustrant la portada del Tot Mataró.

Centenars de mataronins, maresmencs i fins i 
tot gent d'altres comaques han participat d'aquest 
Concurs durant aquests vuit anys precedents. I ho 
fan atrets pel caràcter especial que té un cartell de 
Santes. I és que tothom amb un cert neguit artístic 
o bon gust té al cap com podria ser un bon cartell de 
Les Santes. El Concurs passa la pilota a dibuixants 
amateurs, dissenyadors gràfics, amants de les arts 
visuals o inspirats errants perquè siguin ells els ar-
tistes escollits. No hi ha límit d'edat, ni d'estil, ni de 
nombre de propostes per candidat. Tan sols cal com-
plir les bases recollides a totmataro.cat/cartellsantes.

El Cartell Alternatiu de Les Santes l’escullen els 
lectors del Tot Mataró a partir de la votació popular 
entre els cartells finalistes, però abans d’arribar a 
aquest període, s’obre el termini de presentació de 
cartells fins al diumenge 25 de juny. Fins llavors es 
poden presentar tants cartells alternatius com es 
vulguin, en la tècnica que es vulgui, que compleixin 
les bases del certamen. 

Els premis
Fer el Cartell Alternatiu de Les Santes té premi gràci-
es a les empreses col·laboradores. L’autor del Cartell 
Alternatiu més votat s’endurà un Ipad mini, genti-
lesa de SimóMac i El Tot Mataró. L’autor del segon 
classificat un lot de productes de pintura d’Abacus i 
finalment el guanyador del premi del jurat un menú 
degustació a Bocca Restaurant.

El del 2016

Míriam Martínez va 
guanyar el Concurs 
de l'any passat

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Hi ha temps fins al 
25 de juny per a  
presentar els  
cartells a
totmataro.cat/
cartellsantes
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Vols passar a l'acció. Aquests dies 

pots estar pendent de com posar de 

manifest el teu parer. Ja has vist que 

has de suavitzar les formes si vols 

que et tinguin en compte.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si notes el to vital una mica apagat, 

observa si darrerament descanses 

prou. Potser és més senzill del que 

sembla posar-hi remei. Et sents més 

reservat del que és habitual.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pot sorgir en tu un interès en els lli-

bres de filosofia o de temes místics i 

religiosos. Cerques explicació al sentit 

de la vida. Ja no et conformes amb 

el més habitual.

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

Cuida la teva salut, és un tresor 

més valuós que els diners del banc. 

Especialment si en els darrers temps 

has patit estrès o tensió. Ha arribat 

l'hora de pensar més en tu.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et tocarà córrer per posar al dia al-

guns assumptes econòmics que has 

deixat endarrerits i no t'agraden les 

presses. Evita el mal humor. Cuida't 

la gola dels canvis de temps.  

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

A vegades no comuniquem el que 

sentim per orgull o per por. Si ara és 

el teu cas però sents que el silenci et 

perjudica, cerca la manera d'expres-

sar-te. Serà alliberador.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Gaudeix del que sents però cerca 

sobretot del que et fa feliç. T'anirà 

bé allunyar-te de pautes destructives 

que t'han fet patir per res. Aprofita'n 

l'aprenentatge, això sí.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

A vegades va bé una bona conversa 

amb una persona de més edat. Pot 

canviar una mica la teva perspectiva 

d'algunes coses que creus inamovi-

bles. En l'amor estàs indecís.

Bessons (21/5 al 21/6)

Augment de trajectes i gestions bu-

rocràtiques que et poden fer anar 

una mica de bòlit. Si hi havia un tema 

pendent amb els veïns, es pot reac-

tivar. Utilitza l'empatia.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Ser minuciós és bo per veure les pe-

tites coses boniques però no et capfi-

quis en detalls que poden arruïnar-te 

un bon dia. Canviar d'hàbits t'anirà 

bé per veure coses noves.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Darrerament t'estàs alliberant de 

preconceptes que fins ara ni et qües-

tionaves. Entres en una etapa, potser 

menys divertida, però molt plena 

d'aprenentatge profitós.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Vius un període força creatiu. No 

deixis que l'expressió mori dins teu, 

expressa't. Tens alguns talents que 

necessiten veure la llum. No escoltis 

als qui no ho valoren.

www.facebook.com/dhannaastro

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

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot
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plàstic, goma eva, poliuretà, cabell 
sintètic o gomina.

Arquitectura  en perruqueria
Felicitas es va inspirar en l'obra 
de Zaha Hadid, arquitecta d'ori-
gen anglo-iranià, perquè quan va 
conèixer la seva obra va adonar-se 
que les seves trajectòries “tenien 
moltes coses en comú”, segons va 
explicar Felicitas Ordàs en la inau-
guració de l'exposició. Per aquest 
motiu va decidir “rendir-li tribut” 
traslladant les seves obres arqui-
tectòniques a la perruqueria.

Ordás és la directora artística 
del saló Felicitas Hair i va ser la 
primera dona d'Espanya a exposar 
les seves obres al Royal Albert Hall 
de Londres fa un any.  | Laia Mulà.

 L'exposició Zaha Collection de 
l'estilista Felicitas Ordás es po-
drà visitar durant un mes a la 
Nau Gaudí. Composta de cinc 
obres que combinen art, arqui-
tectura i estilisme, la mostra 
d'Ordás forma part de l'exposi-
ció permanent Col·lecció Bassat 
Art Contemporani de Catalunya 
1980-1989. Felicitas es va inspi-
rar en l'obra de Zaha Hadid, la 
primera dona que va guanyar el 
premi Pritzer d'arquitectura, el 
més important del món.

Les cinc obres de Felicitas es 
presenten com a pentinats artís-
tics inspirats en les formes arqui-
tectòniques dels edifi cis de Zaha 
Hadid, confeccionats amb nom-
brosos materials com, per exemple, 

Amb l'exposició Zaha Collection de Felicitas Ordás, en el 
programa de la Col·lecció Bassat 

Art, arquitectura i estilisme 
a la Nau Gaudí

 El primer Premi de Música Ciutat 
de Mataró neix amb la voluntat de 
trobar els millors estudiants de mú-
sica de cambra i piano que el 31 de 
desembre de 2017 tinguin entre 8 i 
25 anys. Hi poden participar nens 
i joves de qualsevol nacionalitat 
dividits en dues categories: piano 
i música de cambra. A més, cada 
categoria compta amb diversos 
nivells que divideixen els parti-
cipants en funció de la seva edat.

La convocatòria del premi busca 
proporcionar un espai als estudi-
ants de música per millorar i mos-
trar les seves capacitats artístiques. 
Alguns dels guanyadors gaudiran 
de la possibilitat de tocar en sales 
de concert.

Cap de setmana d'audicions
Audicions obertes el 27 i 28 de maig
L'aula de música Masafrets és l'or-
ganitzadora del certamen, amb 
la col·laboració de l'Ajuntament, 
Cabezudo Músics, Casa Parramon, 
Casa Beethoven, Musical Mataró, 
Foment Mataroní i Font Vanny. Les 
audicions dels participants estaran 
obertes al públic i se celebraran els 
dies 27 i 28 de maig a partir de les 
10 h del matí. | Laia Mulà.

Per a estudiants entre 8 i 
25 anys

Convoquen el Premi 
Ciutat de Mataró de 
piano i cambra

1

Durant un mes es podrà 
visitar aquesta col·lecció 
a la Nau Gaudí, seu de la 
Col·lecció Bassat

5

La mostra conté 5 obres, 
a tall de pentinats artís-
tics inspirats en l'arqui-
tectura de Zaha Hadid 

Felicitas Ordás a l'exposició Zaha Collection

L'Aula Masafrets

 Daniel Ferrer

 Cedida 
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amb folre a plaça aquesta tem-
porada i, a més, enguany s'han 
proposat implementar el model de 
soques a l'antiga que van impulsar 
els Castellers de Sants. 

Aquest mètode consisteix en 
el fet que els membres de la pi-
nya posin les mans amunt com si 
fos un castell sense folre buscant 
augmentar la protecció dels caps 
i les cervicals dels castellers i, així, 
disminuir les lesions a la pinya en 
cas d'impacte.

El dissabte van actuar a la Diada 
del Patrimoni a Terrassa amb els 
Minyons de Terrassa i els Castellers 
de Barcelona, on els primers van 
apostar fort descarregant el 3 de 9 
amb folre, el 5 de 8 i el 3 de 8 amb 
agulla. | Laia Mulà.

  Un cap de setmana intens i exitós 
és el que van tenir els Capgrossos 
de Mataró, que van actuar dissab-
te a la tarda a Terrassa i diumen-
ge al migdia al barri de Gràcia de 
Barcelona. La colla local va descar-
regar tots els castells que s'havi-
en proposat pel cap de setmana: 
la clàssica de 8 el dissabte i el 3 
de 8, el 4 de 8 i la torre de 8 amb 
folre el diumenge. Els de Mataró 
van executar una torre de 8 amb 
folre extremadament quieta a la 
carregada i que, tot i tenir alguna 
estrebada durant la descarregada, 
es mostrava amb garanties.

Un castell folrat a l'antiga
És la primera vegada que els 
Capgrossos porten la torre de 8 

Els blaus segueixen els Castellers de Sants en aquest 
sistema per augmentar la protecció de la pinya

Primer castell folrat i a l'antiga 
pels Capgrossos

 'Tralalà: el món sona' és el nom 
del 5è Concert Participatiu que 
tindrà lloc el diumenge 28 de maig 
a les 17h al Teatre Monumental. 
La idea neix de la voluntat de col-
laboració de l'escola Germanes 
Bertomeu i l'escola St. Salvador 
amb el projecte 4Cordes. A més, en 
aquesta ocasió els acompanyaran 
dalt l'escenari músics de l'Orques-
tra El Morell i de l'EMMM.

Sota la temàtica 'un viatge al vol-
tant del món' es podran escoltar 
temes de la cantata Tralalà i can-
çons tradicionals d'arreu del món.
El concert, dirigit per Borja 
Marcaró i amb la dramatúrgia de 
Toni Luna, també comptarà amb 
les il·lustracions dels alumnes de 
batxillerat artístic de l'Institut 
Alexandre Satorras.

Culminació del curs
L'espectacle representarà la cul-
minació d'un curs de feina pels 
petits músics i cantaires, especi-
alment. Però també la resta d'in-
fants de l'escola han treballat di-
ferents aspectes de la volta al món 
en un moment o altre del curs. 
L'exposició i el concert suposen 
un exemple, segons el centre "de 
la feina d'escola vertical, ampli i 
ric en matisos que duem a terme 
durant tot el curs". | Laia Mulà.

Cinquena edició de l'acte 
del Germanes Bertomeu

Concert participatiu 
amb cançons d'arreu 
del món

3

Els blaus convoquen avui 
el primer dels tres assa-
jos per l'Aniversari, el dia 
4 a Santa Maria

1

És la primera torre de 8 
del curs, també el primer 
castell folrat i tancat per 
primer cop "a l'antiga"

La torre de 8 dels Capgrososs, amb pinya a l'antiga

El cartell del concert

 Capgrossos

 Cedida 

Cultura núm. 1773 del 26 de maig a l'1 de juny de 2017

Tot cultura capgrossos + germanes.indd   2 23/5/17   12:35



Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

328.000€

1ª LINEA DE PARQUE CENTRAL
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente oportunidad!!  Mag-
nífi ca vivienda 127m2 con terraza a nivel 30 m2. Formidables 
vistas y estado. Exterior,. 4 dor. Salón com. 30 m2. Gran coci-
na offi ce. Galería. 2 Baños completos (1 suitte) Acabados alta 
calidad. Parking + trastero incluidos en el precio.

T

GRAN OCASIÓN

138.000€

Ref. 12710 JTO PUIG I CADAFALCH: De las mejores 
ocasiones, buena presencia, ascensor. Vivienda de 90m2 
totalm. actualizado. Perfecta distribución e imagen. Salón 
comedor 20m2. Balcón. Gran cocina 14m2 equipada, im-
pecable, galería. 3 dorm. (2 dobles). Baño completo + aseo.  
A.A. Trastero. Excelente oportunidad en el eje comercial de 
Cerdanyola, junto colegios y servicios.

243.900€

¡EXCELENTE PISO!
Ref. 12702 CENTRO-Z. MARÍTIMA: Jto. playa, calle tran-
quila, excelente vivienda 90m2 fi nca buena imagen y pocos 
vecinos. 4 dorm. (2 dobl). Salón com. 25m2. Balcón ext. 
Cocina off. nueva y galería. Baño compl. + aseo. Parking y 
trastero incl. en el precio.

T
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La salsa Espinaler  Arxiu 

  Grup Espinaler ha adquirit una 
nova nau de 3.200 metres quadrats 
a Argentona per ampliar la seva 
base logística a la comarca del 
Maresme. La nova instal·lació, que 
s'afegeix a la seu de la companyia 
a Vilassar de Mar, ha de permetre 
a la marca fer un pas endavant en 
el seu pla d'expansió.

Després d'haver incrementat la 
facturació un 30% i un 75% les ex-
portacions l'any passat, Espinaler 
es proposa per al 2017 créixer en 
distribució a l'estat espanyol, 

 Les famílies de l'Escola Les Fonts 
demanen la dimissió del regidor 
d'Educació d'Argentona per "ha-
ver manipulat el procés d'escola-
rització" per no assignar la segona 
línia de P3 a aquest centre com es 
recollia a l'acord educatiu. A més 
de la dimissió de Puig, l'AMPA  de-
mana al Departament "una inves-
tigació exhaustiva de com s’ha dut 
a terme el procés d’escolarització 
i que inhabiliti l’Ajuntament com 
a administració competent per 
gestionar-lo l’any vinent".  | Red

La marca vol convertir-se en un referent de les 
conserves gurmet també fora de Catalunya

Segueix el conflicte per la 
segona línia de P3

especialment a Madrid i la seva 
àrea d'infl uència, amb l'objec-
tiu de convertir-se, també fora 
de Catalunya, en un referent de 
les conserves gurmet. Pel mes de 
setembre també està prevista la 
re-inauguració de la botiga gur-
met de Vilassar de Mar.

L'exportació de l’empresa va 
batre rècords l’any passat amb 
un creixement del 75 per cent i 
ara treballarà a curt termini en la 
consolidació dels seus mercats tra-
dicionals a l'estranger. | Red- ACN

Espinaler obre nau a Argentona 
per distribuir més a l’estat

L'AMPA de Les Fonts 
demana la dimissió 
d'Àngel Puig

Escola Les Fonts  Cedida 

Adreça web del banner invertit:

www.matarojoc.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PENSADOS

• 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:
ADELA LARA DE LOS REYES

concursos

Argentona
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Ref. 2549: Cirera - Molinos: Todo reforma-
do y con terraza a nivel. 2 hab., cocina 
indep, amplio salón comedor con salida 
a terraza de 40m2, aire acond. En una de 
las mejores zonas de Mataró.  183.000€

Ref. 2604: Eixample: Piso todo reformado, 
con ascensor y exterior 100%. 4 hab. (3 do-
bles), 2 baños, cocina indep., galería, am-
plio salón comedor con balcón, calefac-
ción.  Oportunidad, visítelo!!! 210.000€

Ref. 2596: Atico con ascensor  reforma-
do. 3 hab., 1 baño, cocina indep. con 
galería,  amplio salón comedor, balcón, 
suelos  gres.  Vistas increíbles a la ciudad 
y al mar, exterior y soleado.  120.000€

EN AVDA. PRINCIPAL

Ref. 2603: Junto Cami del Mig: Vivienda 
para actualizar. 3 hab. dobles, 1 baño, 
cocina indep.,  amplio salón comedor 
con balcón terracita. Exterior, soleado y 
lo mejor su precio, visitelo!! 105.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2561: Havana: Piso con terraza a nivel 
y parking incl. 2 hab., 1 baño, cocina in-
dep.,  amplio salón comedor, aire acond, 
calefacción, parket.  Ascensor y en zona 
privilegiada junto centro.  215.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2605: Cerdañola Sur: Vivienda 1/2 altura 
para actualizar, 4 hab. (2 dobles), amplio 
salón comedor, cocina indep, galería,1 
baño, calefacción. Zona rodeada de co-
legios y comercio. 80.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

TODO REFORMADOÁTICO CON ASCENSOR

Ref. 2531: Centro: Vivienda de obra semi-
nueva, con ascensor y comunidad redu-
cida, 3 hab., 1 baño, cocina integrada al 
salón con balcón, calefacción, aire acond. 
Zona con todos los servicios. 207.000€

JTO. FUTURO CORTE INGLÉS

Ref. 2590: Centro: Vivienda de 110m2 con 
ascensor, y junto Parque Central. 4 hab + 
despacho, 2 baños, cocina indep. gale-
ría,  salón comedor con balcón.  Exterior 
100% y vistas despejadas. 236.000€

DE GRANDES DIMENISIONES

Ref. 2573: Junto al Sorrall: 1er piso sin as-
censor para actualizar a su gusto. 3 hab., 
1 baño, cocina indep., salón comedor 
con balcón, galería. Exterior, soleado en 
zona tranquila y pocos vecinos. 77.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO

Ref. 2579: Centro: En edifi cio semi-nuevo, 
con parking y terraza de 60m2. 2 hab., 1 
baño, cocina integrada al salón come-
dor, calefacción, ascensor.  Orientado a 
mar y con sol todo el día!!  186.000€

JUNTO PLAZA CUBA

Ref. 2541: Cirera: Sólo 6 vecinos y calle semi-
peatonal. 4 hab., 1 baño, cocina indep., 
galería, amplio salón comedor balcón, 
suelos de gres.  Soleado, vistas despeja-
das y zona muy tranquila.  100.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2602: Cerdañola: En comunidad redu-
cida y de reciente construcción. 3 hab (2 
dobles), 2 baños, cocina integrada al saló, 
2 terrazas de 20m2 cada una. Orientado 
a mar y montaña, visítelo!!   170.000€

DÚPLEX CON 2 TERRAZAS

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 

T 93 536 33 74 
 info@immo-nova.esinfo@immo-nova.esinfo@immo-nova.es

www.immo-nova.es
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de la comarca pertany a les em-
preses d'indústria tèxtil, un per-
centatge que en el darrer any ha 
crescut quasi un punt. Per aquest 
motiu, el pes del tèxtil en el sector 
industrial maresmenc és cada ve-
gada més gran.

Líders en facturació
Segons dades del Registre 
Mercantil, les indústries tèxtils 
actualment ocupen el primer 
lloc de la comarca en relació a la 
facturació, que suposa quasi el 

14% del total fac-
turat pel sector. A 
més, en el conjunt 
de la demarcació 
de la província de 
Barcelona, la fac-
turació de les em-
preses tèxtils supe-
ra el 23%.

Per contra, dels 
7 procediments de regulació d'ocu-
pació comunicats l'any passat per 
indústries del Maresme, 4 corres-
ponen a empreses del sector tèxtil 
i afecten quasi mig miler de per-
sones. | C.C.

  L'informe sobre la situació la-
boral de les indústries tèxtils al 
Maresme, elaborat per l'Obser-
vatori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal, mostra un 
augment en l'ocupació de la in-
dústria tèxtil en els últims 3 anys. 
L'augment de l'any passat, però, és 
el més lleu dels darrers anys: una 
crescuda del 0,58%. Aquestes dades 
es contraposen amb la davallada 
de la contractació d'empleats en 
el conjunt del sector industrial, 
que ha caigut en un 5,82%.

El tèxtil es va 
recuperant pro-
gressivament de la 
gran davallada vis-
cuda en el nombre 
de contractacions 
durant la crisi eco-
nòmica del 2008. 
Actualment comp-
ten amb 6.031 llocs 
de treball, un 84.6% dels quals són 
assalariats i la resta autònoms. Tot 
i això, encara falta molt camí per 
recórrer per assolir les dades prè-
vies al 2008.

Un 33% de l'ocupació industrial 

El tèxtil genera un terç de l'ocupació industrial i ja és el 
tercer any consecutiu que registra un augment

La indústria tèxtil remunta al 
Maresme

 El 10 de maig, operaris de l’Ajun-
tament van retirar les plaques ins-
taurades per l’Instituto Nacional 
de la Vivienda franquista de cinc 
edifi cis de Vilassar de Mar, situ-
ats als carrers de Jeroni Marsal, 
Santa Elena, Docotor Modrego i 
Sant Mateu. 

Els veïns afectats han rebut 
una carta informant-los sobre els 
canvis i explicant-los que aques-
ta acció forma part de la moció 
aprovada per a la revisió de la no-
menclatura i la simbologia dedi-
cades a personatges franquistes, 
feixistes i militaristes.

L’organisme franquista tenia 
l’objectiu de fomentar l’habitat-
ge i assegurar un bon ús d’aquest. 
Els que tenen adherides plaques 
formaven part dels milers d’habi-
tatges protegits pel Ministeri d’Or-
ganització Sindical.

L'Ajuntament vol més canvis
A poc a poc, l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar va eliminant els 
rastres que va deixar el franquisme 
a la ciutat. Amb les plaques extretes, 
el pròxim pas és canviar el nom de 
dos carrers amb el nom de perso-
natges de la dictadura. El carrer 
Doctor Modrego i la plaça Carles 
Trias canviaran el seu nom per un 
que els veïns escullin. | M. Camacho.

Eren les típiques de 
l'Instituto de la Vivienda

Vilassar retira plaques 
franquistes de cinc 
edificis

33

Un 33% de l'ocupació 
industrial de la comarca 
pertany a les empreses 
d'indústria tèxtil

El tèxtil, cada vegada genera més llocs de treball

Retirada de plaques Cedida 
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Tot i això, la seva expansió cap 
al Maresme Nord està sent força 
ràpida i, si no hi ha actuacions 
d'urgència, en un parell d'anys la 
plaga arribarà als municipis de La 
Selva. L'escarabat s'està enfortint 
per la manifesta debilitat dels pins 
pinyers, situats en zones on du-
rant anys no s'ha fet gestió forestal 
i per les variacions climatològi-
ques: augment de temperatures 
i sequera.

Primeres actuacions
La implicació de la Generalitat i la 
Diputació, amb aportacions extra-
ordinàries, ha permès començar 
a actuar extraient i retirant pins 
morts. Aquests ajuts, però, no-
més han permès intervenir en un 
10% del territori afectat. El Consell 
Comarcal considera que els boscos 
del Maresme estan vivint, en pa-
raules del president Miquel Àngel 
Martínez i Camarasa, "una situació 
d'excepcionalitat que requereix 
mesures excepcionals, si no som 
capaços de controlar la plaga, no 
només perillaran els pins pinyers 
del Maresme".  | Redacció.

 El Consell Comarcal ha creat 
l'Agència de Boscos del Maresme, 
un nou servei per donar suport 
tècnic i col·laborar amb els ajun-
taments i associacions de propie-
taris en la preservació de la massa 
forestal que es troba greument 
afectada pel canvi climàtic i l'ac-
ció destructiva de plagues com el 
Tomicus. Aquest escarabat és la 
gran preocupació i el nou òrgan, 
que té com a objectiu la gestió 
sostenible de la zona forestal per a 
adaptar-la al nou model de bosc a 
què ens aboca el canvi climàtic i la 
prevenció d'incendis, s’ha marcat 
com a principals fi tes aconseguir 
més recursos econòmics i altres 
accions per aturar la seva propa-
gació. La creació d'aquest nou ser-
vei que també tindrà altres àmbits 
d'actuació, com la preservació de 
les rieres.

En els darrers controls s’aug-
menta fi ns a 800 hectàrees l’ex-
tensió de pi pinyer greument 
afectada per l'acció de l'escarabat 
Tomicus, situant-se entre Dosrius/
Argentona i Sant Pol de Mar la zona 
de màxima concentració.

El Consell Comarcal vol coordinar la lluita davant 
l’escarabat que afecta el pi pinyer

Una agència nova per intentar 
aturar el Tomicus

  El Barcelona Maresme Business 
Club (BMBC) va celebrar la seva 
Assemblea General Ordinària en la 
qual es va escollir una nova junta, 
presidida per Víctor Recoder, que 
pren el relleu del fi ns ara presi-
dent Josep Lluís Gabriel.  El BMBC 
és un club privat que agrupa una 
cinquantena d'empreses, grans 
empresaris, alts directius i líders 
d'opinió compromesos amb el des-
envolupament econòmic i social 
al Maresme.

En la trobada, el convidat era 
l’advocat penalista Pau Molins, que 
ha portat la defensa de la infanta 
Cristina en el cas Nóos i ha parti-
cipat en els casos Palau i Pretòria. 
Molins va aconsellar als empresa-
ris i emprenedors que “abracin la 
cultura del compliment i l’ètica 
responsable”. 

L’advocat va lamentar que amb 
els nombrosos casos de corrup-
ció, el dret penal s’hagi “posat de 
moda” i que hagi adoptat un ves-
sant mediàtic tan fort. “Abans els 
temes penals sortien a la pàgina de 
successos, ara estan a la primera 
plana dels diaris”, va dir. Aquesta 
situació, va afegir, comporta que 
es facin judicis paral·lels a través 
dels mitjans i que “el populisme 
hagi arribat al món jurídic”. | M. 
Camacho.

Víctor Recoder substitueix 
Josep Lluís Gabriel

Canvi de junta al 
Maresme Bussiness 
Club

La plaga del Tomicus

Un moment de l'acte Cedida 

 Arxiu 
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

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

T. 937 965 148
5365

       169.000€
REF. 4240. ROCABLANCA:  
EXCLUSIVA para nuestros clientes, 

totalmente reformado con ascen-

sor, salón comedor con chimenea, 

cocina offi  ce diseño moderno y 

actual, 4 hab. 2 dobles, baño com-

pleto y aseo, trastero, calefacción.  

¡NO DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

T

80.000€
REF. 4476 Z. CERDANYOLA, Totalmente 
reformado alto sin ascensor y tza de 20m2 
con vistas espectaculares a  mar, 2 hab. , 
baño completo con ducha, cocina en cere-
zo, a.a. con bomba de calor. OPORTUNIDAD. 

T

260.000€
REF. 1254HAVANA, Gran piso 105m2 calle 
semi peatonal a 2min. playa, refor, 4 hab. 2 
dobles, baño con bañera, aseo, cocina offi-
ce, suelos parquet, exter aluminio, balcón 
exterior, ascensor, Comunidad reducida.   

T

                                      145.000€
REF. 4448. Z.PUIG I CADAFALCH: GOBRA NUEVA, 2 dúplex 
de 2 hab. mas estudio con terrazas,  y un  planta baja 
con 2habitaciones y  jardín 60m2. NO DUDE EN VERLOS 
LLÁMENOS

T

DESDE

69.000€
REF. 3197 ROCAFONDA, ECONOMICO, pri-
mer piso de 3 hab., baño completo con ducha, 
balcón cerrado aluminio, bien conservado.. 
OCASIÓN PRECIO.

T

223.000€
REF. 2473 VIA EUROPA, Gran piso con 
pk y terraza independ. 25m2, 4 hab. 2 
de ellas dobles y una tipo suite, 2 baños 
completos, cocina offi  ce de 12m2 con 
galería, balcón exterior de 10m2 tipo 
terraza. Trastero en terraza.

T

219.000€
REF. 1412 CENTRO, Piso nuevo de solo 
2 años, con terraza independiente de 
30m2, trastero, 2 hab., baño completo 
con ducha suelos parquet, cocina laca-
da, ascensor, pk incluido. Solo 3 vecinos.

T

140.000€
REF. 2476 Z. JUZGADOS, Piso en perfecto 
estado de conservación con ascensor, co-
cina de roble, baño completo con ducha, 
3 hab. 1 doble, lavadero y balcón exterior. 
OCASIÓN. 

T

EN EXCLUSIVA 
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Compromesa, inconformista i activista, la Maria intenta aportar ajuda real als refugiats

Maria Fàbregas
ajuda real als refugiats

Laia Mulà

 La Maria Fàbregas fa uns mesos que viu a Atenes 
amb una única finalitat: ajudar les persones re-
fugiades que fugen de la manca de llibertats dels 
països en conflicte. Fa poc més d’un any treballava 
en una ONG amb projectes de cooperació a Bilbao 
mentre estudiava el màster de Desenvolupament 
Internacional, però el seu esperit inconformista i  
activista feia que treballar en els projectes des de 
la distància no la satisfés. En definitiva, “em faltava 
mirar als ulls a les persones, veure quines necessi-
tats tenien i quina era la realitat per la qual estàvem 
treballant des de la distància”, confessa.

Per aquest motiu, a finals del 2016 va marxar a 
Atenes, on va estar 2 mesos treballant en el camp de 
refugiats d’Eleonas i després a Squats, una zona his-
tòricament anarquista plena “d’edificis abandonats 
que les persones refugiades de manera autogestiona-
da han ocupat per tenir un sostre on viure”, destaca. 

La situació dels refugiats es troba en un “estanca-
ment permanent”, explica. “Se senten atrapats per-
què fa més d’un any que esperen rebre asil” però les 
respostes de les Administracions tarden molt i, quan 
arriben, molt sovint “els deneguen els destins”. "No 
hi ha voluntat per part de les Administracions de do-
nar asil a la gran quantitat de persones estancades a 
Grècia” i només es basen a oferir assistència bàsica. 

Els refugiats d’origen sirià obtenen amb més faci-
litat els permisos d’asil: “tarden entre 4 mesos i 1 any 

a respondre’ls i la majoria obtenen una resposta po-
sitiva”, afirma. La situació més complicada és la dels 
refugiats d’altres zones, els quals majoritàriament 
reben respostes negatives a la seva demanda d’asil 
i “acaben tornant al seu país d’origen o marxant de 
manera il·legal en condicions pèssimes”, comenta.

Mantenir la sorpresa i indignació

És bàsic que “no ens acostumem a aquesta situació” 
perquè “al final ens semblarà normal que hi hagi 
camps de refugiats al segle XXI o que les persones 
s’ofeguin al mar”, critica la jove. Considera necessari 
que els ciutadans estiguin informats i s’impliquin 
perquè “no ens podem omplir la boca dient que 
som un país d’acollida si després no acollim de ve-
ritat”. Per aquest motiu creu bàsic que la ciutadania 
mantingui el sentiment de sorpresa i indignació i 
s’activi davant les situacions com aquesta.

Apunts

Defineix-te:  inquieta, inconformista i activista

un llibre: ‘1984’, de George Orwell

una pel·lícula: 'The stoning of Soraya M.' (La lapidació 
de Soraya M.) de Cyrus Nowrasteh

un referent: la Malala Yousafzai, la nena a qui els 
talibans van bombardejar quan anava a l’escola

un somni: que posem solució al conflicte i que es 
realitzi l'acollida real de les persones refugiades.

Cedida

perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

1.250€

130m2 3 2 saló menjador

 T110492  St. Vicenç M. Dúplex arm. emp., calefacc. Zona comunitària!

1.600€

T202117 Canyamars.  Casa moderna, cuina off.,  calefacc. Terr.1475m2.

260m2 5 3 saló menj. 2 t. 75/20m2.

120m2 3 saló menj.

T410116 St. Vi Montalt. Pis refor., cuina off., galeria, aa/cc., parquet. Z. comunit.

450€

T302965 Centre.  Local cial, peu carrer, persiana elèctrica, ideal oficines, serveis...

63m2 1

625€

3 1 saló menjador

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

625€

T110042  Llavaneres. Pis  cuina tancada, Zona comunitària!!   

70m2 2 1 saló menjador

1

3.000€

500€

 T110052 Cerdanyola. 4rt sense ascensor, moblat cuina offi, calefac. parquet.

60m2 1

1.650€

180m2 2

T420112 Argentona.  Casa 4 vents, calef., alumini, traster, jardí  210m2. Barbacoa

2 saló menjador 1 70m2

 T106081 Cerdanyola. 4rt sense ascensor, moblat cuina offi, calefac. parquet.

jardí/pisc. tssa. 25m2parking

park. 2 c. 4 saló menj. tssa. 20m2park. 2 c.

4 tssa. 25m2park. 2 c. tssa. 50m2
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

Truqui ’ns:
Pis amb llogater de 109m²,  3 habit. (2 dobles + 1 individual), 1 bany complet, 
cuina office, saló menjador, balcó-tssa. 12m2., calefacció.  T151158

Centre

Pis alt amb ascensor tot reformat

187.110€

Costat serveis, en zona tranquil·la i familiar. Pis de 62m², 3 habit, 1 bany com-
plet, cuina independent, saló menjador,  balcó, aa/cc, tanc d’alumin.  T151160

C� � a

99.740€

Pis molt acollidor en bon estat

3 hab dobles, gran saló menjador de 24 m² amb balcó, cuina office, galeria, un 
bany compl.+lavabo, calefacció, a/cond., arm. enc. Molt assolelllat.  T151228

Molins

Gran pis de 116m² amb grans vistes

190.890€

A prop d’escoles i serveis, 4 habitac., 1 bany complet, amb banyera, cuina office,  
saló menjador amb balcó, calefacció, alumini, ascensor. Mobles opc.   T151180

M� ins

189.000€

Pis de 90m² en zona tranquil·la

Can Brugu� a
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Per entrar a viure, 4 hab. exteriors (2 dobles) 2 banys reformats amb dutxa, menj. 
24 m², balcó, cuina, galeria, pàrquing inclòs, Ideal families grans!! T151220

205.000€

Pis en exclusiva de 115m²Truqui ’ns:

Tenim l’habitatge
que està buscant

Amb 4 habit, bany complet, lavabo, aire fred/calor, ascensor, gran saló menj.
molt assolellat amb balcó amb vistes al mar!! T151206

Havana

Pis en exclusiva, a 1ª linea de mar

244.000€190.890€

211m², 4 hab 1 bany, 1 bany aux cuina off, saló menj. garatge, cuina tota refor-
mada. Zona amb piscina, i pèrgola amb barbacoa. Envoltada de jardí. T250255

Can Brugu� a

472.500€

Xalet en exclusiva en finca de 1.236m² 

93 757 83  83

228.000€4 habit (2 dobl), 2 banys compl cuina off, saló menj., 3 balcons, galeria,
aa/cc, alumini, ascensor, espectaculars vistes, zona comunitària! T151205

Excelent dúplex  en exclusiva reformat de 150m²

Havana

Esc� xad� 

 Casa en Mataró  211 m2  4  472.500 �

CAN BRUGUERA. 211m², 4 hab 1 bany, 1 bany aux cuina office, saló menjador, garatge, cuina totalment reformada. Zona 
amb piscina, i pèrgola amb barbacoa. Envoltada de jardí. Referencia:  250255
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Peramàs 
MATARÓ - Rocafonda

R.16021
R.17738
R.17708
R.17548
R.15223 
R.17748

Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 50m2 - 3 habitacions 
Pis - 65m2 - 3 habitacions
Pis - 70m2 - 2 habitacions
Pis - 100m2 - 3 habitacions

58.000 €
65.000 €
65.000 €
66.050 €

116.000 €
139.500 €

8,28%
8,30%
7,38%
7,72%
6,21%
5,16%

214,38€�/mes
240,25€/mes
240,25�€/mes 
244,13€�/mes 
428,76€�/mes
515,00€�/mes

400€�/mes
450€�/mes
400€�/mes
425€�/mes
600€�/mes
600€�/mes

128.000 €

MATARÓ - Cerdanyola N R 18407

Pis reformat de 3 habitacions (abans 4), saló 
menjador, balcó exterior. Pis defi nitiu!

Quota: 619€/mes

menjador, balcó exterior. Pis defi nitiu!

223.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18601

Pis defi nitiu 4 hab, saló amb balcó exterior, pati 
a nivell i terrassa particular. Pk a la fi nca.

Quota: 717€/mes

360.000 €

MATARÓ - Centre Històric R 60304

Es tracta d’un pis ben conservat, amb aca-
bats de qualitat i una ubicació privilegiada.

Quota: 861€/mes297.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18696

Espectacular planta baixa amb jardí 100m2.
Entrada independ. Habitatge 100m2 de 3 hab.

Quota: 813€/mes

220.000 €

MATARÓ - Eixample R 18253

Pis ampli en zona de Parc Central, gran saló 
amb vistes al parc, 4 hab i amb acensor.

Quota: 665€/mes

399.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 18521

Pis a 1ª línia de platja, vistes immillorables, 
assolellat i  amb 5 hab. Finca amb ascensor!

Quota: 1.164€/mes

249.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18542

Ampli pis 150m2 amb terrassa a nivell de 84m2 
aprox. Finca reduïda, pàrquing opcional.

Quota: 732€/mes

106.000 €

MATARÓ - Cirera R 18565

Pis acollidor, finca seminova i comunitat reduï-
da, ubicat a avinguda principal, ideal inversors.

Quota: 614€/mes

Pis acollidor, finca seminova i comunitat reduï-
da, ubicat a avinguda principal, ideal inversors.

assolellat i  amb 5 hab. Finca amb ascensor!

/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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