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Sempre torna
Can Fàbregas torna a ser notícia 

per l’inici del desmuntatge  
i les troballes arquològiques
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horòscops, cinemes, televisió, guia cultural, columnes d’opinió, santoral, farmà-
cies, la foto antiga, portades d’El Tot, exposicions, sudoku, imatges, econòmics, ...

En l’estudi previ per des-
muntar-la s’hi descobreix 
un pou i unes galeries

El GrupClima ensopega  
i comença a necessitar 
un miracle

Arriba un altre clàssic,  
la Fira de l’Arbre

· CrítiCA dE Fènix tEAtrE
· ConCErt dE l’orFEó CAtAlà
· novA sECCió tot ComEntAris 
· El mAtAró EmpAtA A CAsA 
· El jovEntut pErd pErò és lídEr

mataró estrena els nous forns 
crematoris al Cementiri de les valls

l’Aula de teatre compleix 
25 anys formant actors
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Centro de Asesoramiento Inmobiliario

www.inmobiliariacoca.com · info@inmobiliariacoca.com

Tel. 93.799.11.61

Pisos de transición- Ideal parejas.
Pisos de ocasión, cambios, definitivos.
Pisos nuevos.

Camí del Mig, 20 08302 Mataró

ASEQUIBLE

CERDANYOLA NORTE: 
Ideal para jóvenes busquen 
terraza. 2 dormitorios, (an-
tes 3). Salón 24 m². Cocina 
equipada. Baño reformado. 
Suelos gres. Terraza 12 m². 
Ref. 13429
P.V. 149.952.-€/(24.9)

CON VISTAS

ZONA RDA. O’DONELL: Vi-
vienda exterior al 100% en 
esquina de bloque. Sobre calle 
principal. Muy alto con ascen-
sor. Destacan sus excelentes 
vistas despejadas. 3 hab, 
2 dobles. Sala es estar muy 
soleada. Balcón. Cocina fun-
cional y acogedora. Baño en 
buen estado. Precio asequible. 
Ref. 13977
P.V. 180.000.-€/(29.9)

PISO MÁS
PARKING INCLUIDO

CERDAÑOLA SUR, JUNTO AU-
TOPISTA Y COLEGIOS: Piso en 
bloque de obra vista con as-
censor. 70 m². Ext. a la calle y 
muy soleado.Cocina reformada 
en roble tipo office 3 per. .Baño 
completo con bañera. Suelos 
gres. Calefacción. Puertas sape-
lly. Balcón con vistas excelentes. 
Pk incluido. Entrega a convenir. 
Ref. 13848
P.V. 216.063.-€/(35.9)

OBRA NUEVA

RDA. EXTERIOR: Directa de 
promotor. Acabados excelen-
tes y vanguardistas. Distribu-
ciones cuadradas. 2 dormito-
rios. Salón amplio. Baño de 
diseño. Cocinas equipadas. 
Vistas. Pk opcional. Precios 
muy actuales. Fotos de piso 
muestra. Ref. 13195
Desde 158.667.-€/(26.4)

POCOS VECINOS

PUIG I CADAFALCH: Piso 
108 m² en edificio de pocos 
vecinos. Actualizado recien-
temente. 4 hab. (3 dobles). 
Salón. Cocina equipada, 
mobiliario roble. Gran ga-
lería. Baño. Suelos parket. 
Ref. 13960
P.V. 206.700.-€/(34.3)

GRANDES
DIMENSIONES

CAMÍ DE LA SERRA: Piso 
definitivo. 100 m² bloque se-
minuevo de 6 vecinos. 4 dor-
mitorios, (2 dobles). Salón 28 
m² en 2 ambientes con chime-
nea. Gran cocina de diseño. 
2 baños, (1 suitte). Balcón ex-
terior y soleado. Calefacción. 
Puertas haya vaporizada. Pk 
opcional. Ref. 13723
P.V. 299.003.-€/(49.7) 

1ª VIVIENDA

AVDA. AMERICA: Piso alto, 
exterior al 100% y orientado 
a Mar. Bonitas vistas despe-
jadas sobre parque. 70 m². 
Bien distribuidos. 2 hab. do-
bles. Sala de estar amplia. 
Cocina funcional. Baño con 
ducha. A.A. Ascensor. Buen 
precio. Re. 13978
P.V. 167.231.-€/(27.8)

PLANTA BAJA

MOLINOS: Planta baja 
completamente reformada. 
Patio 30m². 2 dorm., come-
dor cuadrado. Cocina equi-
pada. Baño. Suelos parket, 
puertas haya. Ref. 13600
P.V. 220.872.-€/(36.7)

CON TERRAZA

ZONA RDA. PRIM / O’DONELL: 
Emplazamiento envidiable. En 
finca muy reciente construcción. 
Buen piso impecable. De distri-
bución perfecta con terraza a 
nivel de 80 m². Salón comedor 
amplio. Cocina equipada como 
nueva. 3 dorm, 2 dobles. 2 
baños (1suitte). Calefac. Suelos 
mármol. Acabados 1ª calidad. 
Parking incluido. Ref. 13974
P.V. 312.000.-€/(51.9)  

APARTAMENTO

CIRERA: Planta baja en blo-
que de 2 años. 2 dormitorios 
amplios. Salón alargado. 
Cocina excelente. Baño nue-
vo. Puertas haya. Excelente 
ocasión. Ref. 13933
P.V. 180.000.-€/(29.9) 

EXTERIOR 100%

ZONA PLAZA CATALUNYA: Si-
tuación privilegiada, junto Avd.
principal.Alto,ext. al 100%, 
en esquina, vistas despejadas.
Sin pasillos.3 hab.Sala de estar 
amplia y luminosa.Balcón ext. 
Gran cocina office,mob.Fórmi-
ca lacada y equipada.Baño 
comp.reformado.Galería.Puertas 
roble,ventanas doble acristala-
miento. A/A .Interior impecable.
Ref. 13962
P.V. 225.500.-€/(37.5)

ZONA RESIDENCIAL

VÍA EUROPA, JUNTO PLA-
ZA ITALIA: Piso 6 años. As-
censor. 3 dormitorios. Salón 
26 m². Balcón. Cocina en 
haya. Baño más aseo. Sue-
los parket. Pk incluido. Ideal 
definitivo. Ref. 13901
P.V. 318.536.-€/(53)



Reggae de qualitat  
amb els Emeritians  
al Clap
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“Les troballes es  
documentaran i no 
afectaran el trasllat”

ramon bassas, regidor urbanisme

Està ben invertit  
el fons estatal?

L’ENQUESTAL’ENQUESTA

Destacat castigat

Vota l’enquesta d’aquesta setmana a 

davant de totdavant

Mataró: CE o SAE?

Si ja els darrers anys ha anat esdevenint habitual la creixent presència 
de continguts de caire econòmic dins la informació esportiva –on la in-
decència de les xifres semblava no tenir aturador–, l’actualitat d’aquelles 
pàgines fa palesa amb tota la seva força la vigent conjuntura.

La crisi econòmica ha acabat traient les vergonyes d’aquest món de 
l’anomenat esport d’elit i amb especial cruesa en el cas del futbol. Una 
“elit” (amb moltíssimes cometes) que extén el professionalisme des de 
les divisions d’honor fins no se sap ben bé on; un sistema que, mentre 
ha brollat el diner fàcil, ha permès als clubs viure la seva realitat virtual, 
sobre-dimensionant la seva capacitat i abast reals. En tot cas, l’actualitat 
financera s’ha encarregat de descobrir els peus de fang d’aquest món 
bastit sobre fantasies i somnis de grandesa, i és extensíssima la corrua 
actual de clubs (a tots els nivells) en una situació més que compromesa.

I en aquest sentit, per bé que habitual, no deixa de sorprendre la 
facilitat amb que sempre s’acaba recorrent a la crida d’urgència a 
l’administració, mecenes històric en virtut d’una suposada repercussió 
mediàtica del nom de la pròpia població, més que modesta en la immensa 
majoria dels casos. Una crida que, en qualsevol altra activitat econòmica, 
seria presa a broma venint d’empreses (sovint, no sempre) paradigma del 
despropòsit, del malbaratament i de la gestió més maldestra.

La versió local d’aquest sainet global, amb una mica de tot, serva 
encara l’esperança de trobar, tard o d’hora, la fórmula que permeti 
garantir la realitat d’aquest club gairebé centenari i, principalment, la 
innegable tasca de formació que realitza sobre les centenes de vailets 
que conformen les seves categories inferiors. 

En tot cas, atesa la més que comprovada migrada massa social que 
sembla capaç d’agombolar un primer equip professional a la ciutat, sem-
bla absurd insistir per aquesta via, i més encara quan no para de créixer 
l’oferta mediàtica d’esports del màxim nivell, en un país on ja de per si 
tot el sentiment de club passa per un monolític culerisme. Potser és el 
moment de recuperar l’esperit d’aquells qui un llunyà 1912 fundaren 
l’Iluro Sport Club: apostar, simplement, pel futbol. Per l’esport. 

TOT MATARÓ
notícia enginyer de telecomunicacions

fOTO desTAcAdA  La bona qualitat 
del so i dels músics de la formació  
jamaicana dels Emeritians va permetre 
gaudir d’un gran concert al Clap. 
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LA FRASELA FRASE

 40% No

 31.1% No sé a què es destina

 28.9% Sí 

lluís martí i garro 

xènia sola

Què s’ha de fer amb 
Can Fàbregas?

www.totmataro.cat

núm. 1372 
del 6 al 12 de febrer del 2009 



Desde 1983 ASESORÍA INMOBILIARIA COCA:
HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA

EN LA GESTIÓN INMOBILIARIA

ALQUILERES CON GARANTíAS

OCASIONES EXCEPCIONALES

www.inmobiliariacoca.com · info@inmobiliariacoca.com

Tel. 93.799.11.61

PRECIO EXCEPCIONAL

CENTRO, JUNTO PLAZA 
CUBA Y CERCA ESTA-
CIÓN: Piso de 3 hab. Salón 
amplio con tribuna. Cocina 
reformada. Baño nuevo. 
Suelos parket. Puertas haya. 
Distribución día / noche. 
Trastero. Ref. 13886
P.V. 210.354.-€/(35)

REBAJADO 76.900.-€

PZA. FIVALLER: 2º Piso en blo-
que de 7 vecinos. Totalmente 
reformado. 3 dorm. (2 dobles). 
Exterior y soleado a calle muy 
tranquila. Cocina reformada 
office 3 pers., equipada. Baño 
completo, nuevo, suelos gres, 
calefacción central. Puertas 
roble. Balcón/terracita 6m². 
Trastero en terrado. Entrega a 
convenir. Ref. 13605
P.V. 210.000.-€/(34.9)

URGE VENTA
OCASIÓN ÚNICA

ZONA VÍA EUROPA: Inmejora-
ble ocasión de mercado. Piso de 
95 m², muy alto con bonita pa-
norámica. Edificación reciente. 
4 hab. 2 dobles. Salón idep. 25 
m². Balcón / terraza. 2 baños, 
uno suitte. Gran cocina office 
totalmente equipada. Galeria. 
Suelos parket, calefacción, puer-
tas haya. Parking incluido en el 
precio. Ref. 13839
P.V. 264.144.-€/(43.9)

ANTES 378.000.-€/(62.8)
AHORA 312.000.-€/(51.9)

ZONA CAMÍ DE LA SERRA: Ideal 
definitivo, en una de las mejores 
zona de Mataró. Alto. Ext. al 
100 % en edificio 4 vientos con 
zona comunitaria y piscina. De 
amplias medidas. Distr. 4 hab. 
Sala de estar 28 m². Balcón. Co-
cina office grandes medidas. 2 
baños completos. Galería. Sue-
los gres rústico. Calefac. Desta-
ca su excelente imagen interior. 
Parking incluido. Ref. 13853

Ref. 006 JTO. PZA. STA. ANNA: Apto. 1 hab. con vestidor. Baño con bañera. Balcón. Galería. ............. 570.-€ Gastos inc. 
Ref. 049 ROCAFONDA: Loft a estrenar. Terraza. Muebles y electrodomésticos. Parking. .......................... 600.-€ Gastos incl.
Ref. 004 CENTRO: 3 vecinos. 2 hab. Amueblado y equipado. Bien conservado. .................................... 620.-€ Gastos incl.
Ref. 051 JTO. RDA. CERVANTES: Todo reformado. 70 m². 3 hab. Trastero. ............................................ 625.-€ Gastos incl.   
Ref. 129 EL CROSS: 80 m². 3 hab. Cocina reformada. Exterior. Soleado. ............................................... 630.-€ Gastos incl. 
Ref. 020 RDA. O’DONELL: Todo reformado. 65 m². 2 hab. Galería amplia. Exterior. .............................. 650.-€ Gastos incl.  
Ref. 078 CERDANYOLA: Obra nueva. 60 m². 2 hab. Balcón. Cocina equipada. Parking. ...................... 675.-€ Gastos incl. 
Ref. 002 CENTRO: 70 m². 3 hab. Baño nuevo. Calef. A.A. sólo 7 vecinos. ............................................ 700.-€ Gastos incl.  
Ref. 021 PZA. SERRA XIFRÉ: Ascensor. 3 hab. Amueblado y con electrodomésticos. ............................... 700.-€ Gastos incl.
Ref. 0024 PERAMÀS: Alto con ascensor. 3 hab. Reformado. Amueblado y electrodomésticos. ................. 700.-€ Gastos incl. 
Ref. 025 PLAZA CATALUNYA: 80 m². 3 hab. Balcón. Galería. Reformado. ............................................ 700.-€ Gastos incl. 
Ref. 074 ROCABLANCA: 95 m². 3 hab. Baño y aseo nuevos. Chimenea. Balcón ................................... 700.-€ Gastos incl.  
Ref. 130 1ª LÍNEA DE MAR: Reformado. 3 hab. Cocina nueva. Baño diseño. Terracita. .......................... 700.-€ Gastos incl.
Ref. 083 CIRERA: 95 m². 4 hab. Reformado. Terrado propio. 2 vecinos. ................................................ 700.-€ Gastos incl.
Ref. 027 PZA. CATALUNYA: Nuevo a estrenar. 2 hab. Gran cocina. Balcón. .......................................... 700.-€ Gastos incl.
Ref. 007 L’HABANA: Nuevo. 70 m². 2 hab. Baño con bañera. Balcón. Terrado ..................................... 750.-€ Gastos incl.
Ref. 085 CIRERA: Reformado. 110 m². 4 hab. Cocina roble. Patio 10 m². .............................................. 750.-€ Gastos incl.  
Ref. 018 PLAZA CATALUNYA: 120 m². 3 hab. 2 baños. Ascensor. Semi-amueblado .............................. 800.-€ Gastos incl. 
Ref. 026 LLUIS COMPANYS: 90 m². 4 hab. Todo reformado. Baño. Aseo. Muebles y electrodomésticos. . 800.-€ Gastos incl.
Ref. 022 PLÀ D’EN BOET: Dúplex a estrenar. 3 hab. Baño. Aseo. Terraza 25 m². Semi-amueblado. ......... 850.-€ Gastos incl. 



C/St. Josep, 44 • MATARÓ
Avda. Perú, 71 • MATARÓ
C/Gatassa, 37 • MATARÓ

Serietat i eficàcia al millor preu

Per a més informació 
visitin el nostre web:

wwwfinquescastella.com

Tel. 93 757 83 83

Locals i Naus de lloguer
T3.02214  - Mataró. CENTRE. LO-
CAL IDEAL OFICINES. TERRES DE 
PARQUET. EN PERFECTE ESTAT. SE-
PARACIONS I ASCENSOR..  Alquiler:  
800,00  €  (133.109 pts)
T3.02231  - Mataró. CENTRE NEGO-
CIS A MATARÓ. OFICINES DESDE 
20M2.. LLUM, AIGUA, A/A, CALEFAC-
CIÓ, MOBILIARI, PARQUING, NETEJA, 
CORREU, MANTENI. INST.. 255€!! 
Alquiler:  295,00  €  (49.084 pts) 
T3.01735  - Cabrera de Mar. LOCAL 
D’OBRA NOVA 190 M², SORTIDA 
FUMS, OPCIÓ DIVIDIR-SE, BORERA 
AMB EXCLUSIVITAT TAULES. Alqui-
ler:  1.800,00  €  (299.495 pts)
T3.01421  - Mataró. CENTRE. C/
SANT JOSEP. LOCAL 250M² IDEAL 
BOTIGA. MOLT COMERCIAL.  Alqui-
ler:  3.000,00  €  (499.158 pts)   Tras-
pas:  94.651,82 €  (15.748.768 pts)

T7.01302  - Mataró. LOCAL 270M2 2º 
PIS. MONTACARGUES. IDEAL MAGAT-
ZEM! Alquiler:  800,00  €  (133.109 pts)  
T7.01287  - Mataró. NAU INDUSTRIAL 
PLA D’EN BOET TOTALEMENT EQUIPA-
DA - PORTA AUTOMATICA - 6 METRES 
D’ ALÇADA - OFICINES; PARQUING . 
EXCEL.LENTS COMUNICACIONS !!!.  
Alquiler:  1.800,00  €  (299.495 pts) 
T7.01251  - Dosrius. NAU INDUSTRIAL 
EN DOSRIUS – BONA OPORTUNITAT 
PER PREU I ZONA, 630 M2, 8 METRES 
D’ ALÇADA, BEN COMUNICADA!!!.  Al-
quiler:  2.800,00  €  (465.881 pts)  
T7.01277  - Mataró. ZONA JUTZATS - 
NAU DE 1000 M2 - P. BAIXA + ALTELL 
- TOTS ELS SERVEIS DONATS D’ALTA 
- PLATAFORMA ELEVADORA - PODEN 
DESCARREGAR CAMIONS GRANS. 
FORÇA ACTIVA-REACTIVA !!!.  Alquiler:  
3.500,00  €  (582.351 pts) 

Habitatges de lloguer
T1.06636  - Canet de Mar. APAR-
TAM.OBRA NOVA, 1 HAB, BANY, 
CUINA-MENJ.. TSSA  18 M2. GRAN 
OPORTUNITAT. PROP MAR!!!.  Ven-
ta:  150.000,00  €  (24.957.900 pts)   
Alquiler:  450,00  €  (74.874 pts) 
T1.02725  - Sant Andreu de Llavane-
res. APARTAMENT DE 2 HAB. COM-
PLETAMENT MOBLAT. EXTERIOR, 
ZONA COMUNITARIA AMB PISCINA, 
TENIS I APARCAMIENT!!!.  Alquiler:  
550,00  €  (91.512 pts)
T1.06997  - Mataró. ROCAFONDA. 
APART.1 HAB. AMB TERRASSA. CA-
LEFACCIÓ. PARQUING.BON PREU!!!.  
Alquiler:  600,00  €  (99.832 pts) 
T1.03634  - Argentona. PIS DE 85 M², 
AMB 4 HAB., GALERIA, CUINA OFICE, 
FINCA DE 3 VEÏNS..  Alquiler:  614,00  
€  (102.161 pts)  

T1.06440  - Mataró. CENTRE- PIS 
75 M² TOTALMENT REFORMAT, 2 
HAB, GRES I PARQUET, IDEAL PARE-
LLES!!!!! OPORTUNITAT!!!.  Venta:  
210.000,00  €  (34.941.060 pts)   Al-
quiler:  600,00  €  (99.832 pts)  
T1.04175  - Mataró. PIS OBRA NOVA 
55 M., 1 HAB. BANY I BALCO..  Alqui-
ler:  675,00  €  (112.311 pts)  
T1.07026  - Mataró. CERDANYOLA. 
PIS DE 87 M2. REFORMAT. 3 HAB. 2 
DOBLES. MOBLAT. GANGA!!!.  Alqui-
ler:  700,00  €  (116.470 pts)
T1.07032  - Mataró. CENTRE. PIS 
120M2 AMB 3 HABITACIONS GRANS, 
CUINA OFFICE, 1 BANY, 1 SERVEI, 3 
BALCONS, FINCA AMB ASCENSOR..
INFORMI-SE’N!!  Alquiler:  750,00  €  

(124.790 pts)  
 

T1.07061  - Mataró. CENTRE. DUPLEX 
SEMI-NOU. 2 HAB. AIRE ACONDI-
CIONAT. SOLARIUM. PARQUING OP-
CIONAL. OPORTUNITAT!!!.  Alquiler:  
750,00  €  (124.790 pts)  
T1.06335  - Mataró. CENTRE. FABULOS 
PIS EN PLANTA BAIXA, AMB 50 M2. 
DE SUPERFICIE,  AMB 1 HAB., BANY. 
EXCEL.LENTS ACABATS DE LUXE!!!!.  
Alquiler:  825,00  €  (137.268 pts)
T1.05516  - Mataró. PIS DE 85 M2., 3 
HAB., 2 BANYS, BALCÓ, SEMI MOBLAT, 
GALERIA I AMB PARQUING I TRASTER 
!!!.  Alquiler:  850,00  €  (141.428 pts)  
T1.02451  - VILASSAR DE MAR. PIS 
DE 90M², REFORMAT, 3HAB. 1BANY, 
CUINA.¡¡ZONA INMILLORABLE!!.  Al-
quiler:  860,00  €  (143.092 pts)  

T1.06957  - Mataró. PIS REFOR.85M2, 
3 HABIT. (2 DOB), CUINA, BANY AMB 
DUTXA HIDROM. 2 BALCONS, GA-
LERIA, MOLT LLUMINÓS!!:  Venta:  
265.046,00  €  (44.099.944 pts)   Al-
quiler:  900,00  €  (149.747 pts) 
T1.07079  - CABRILS. PIS 65 M2. 2 
HABIT. DOBLES. 2 BANYS. TERRAS-
SA DE 15 M2. PARQUING I TRASTER 
INCLÓS. EXTERIOR. CALEFACCIÓ..  
Alquiler:  900,00  €  (149.747 pts)
T1.03234  - Arenys de Mar. CRTA 
NII. PIS DE 100M², 3 HABS, MOBLAT, 
TRASTER, TERRASSA 17M², PAR-
QUING, ZONA COMUNIT. PISCINA!!!.  
Alquiler:  975,00  €  (162.226 pts) 
T1.07058  - Mataró. SEMI-CENTRE. 
PIS DE 110 M2. 4 HAB. TOT MOBLAT 
I EQUIPAT.  EXTERIOR. BALCÓ I GA-
LERIA. PARQUING OPC. VINGUI!!!.  
Alquiler:  1.100,00  €  (183.025 pts)

T2.01333  - Sant Vicenç de 
Montalt. CASA DE 50M²., 
DE SUPERFÍCIE I MOBLA-
DA, 2 HAB, 1 BANY, CUI-
NA OFFICE, PATI, VINGUI 
A VEURE-LA!!  Alquiler:  
575,00  €  (95.672 pts) 

T2.02052  - Premià de Mar. CEN-
TRE. CASA DE 150 M2. AMB 500 
M2 DE TERRENY. DISPOSA DE 3 
HABITACIONS. REFORMADA I MO-
BLADA. PRECIÓS JARDI. VINGUI A 
VEURE-LA!!! Alquiler:  1.950,00€  
(324.453 pts) 

T2.01582  - Sant Andreu de Lla-
vaneres. CASETA ADOSADA DE 
100 M². DE SUPERFÍCIE, AMB 3 
HABITACIONS, AMB 1 BANY, TE-
RRASSA DE 18 M², PATI COBERT, 
CUINA REFORMADA..  Alquiler:  
775,00  €  (128.949 pts)  
 

Cases de lloguer

Locals i Naus en venda

info@finquescastella.com

T2.01820  - Sant Cebrià de Va-
llalta. BONICA CASA MOBLADA 
AMB 55M2., AMB 1 HABITA-
CIONS. TERRENY DE 1.200 M2. 
PISCINA PARTICULAR, BARBA-
COA. VISTES AL MAR !!!.  Alqui-
ler:  950,00 € (158.067 pts)  

T2.02079  - ARGENTONA/ POBLE- 
CASA A 3 VENTS SEMI NOVA, 4 HAB 
+ ESTUDI, 2 BANYS, ASEO, GRAN 
SALO, LLAR DE FOC, GTGE COTXES, 
JARDI PRIVAT, PISCINA, ALT NIVELL!! 
Vta: 759.150,00€  (126.311.932pts)   
Alquiler:  1.800,00  €  (299.495 pts)  

T2.01977  - Mataró. CASA ADOSA-
DA. AMB 5 HAB. MOBLADA, PISCINA 
COMUNITARIA, TOTA REFORMADA, 
CALEFACCIO, ALUMINI, VITROC., XA-
PELLI,  2 BANYS Y 1 SERVEI.  Venta:  
768.000,00 €  (127.784.448 pts)   Al-
quiler:  2.500,00  €  (415.965 pts)  
 

Cases de lloguerCases de lloguer

T3.02044  - Mataró. RDA. CERVANTES. 
LOCAL 80 M² (35 M². PL. BAIXA + 45 M² 
SOTERRANI), LAVABO, GRES, IDEAL 
BOTIGA, SERVEIS, MAGATZEM, ETC.!!!!.  
Venta:  96.152,00  €  (15.998.347 pts)   
Alquiler:  400,00  €  (66.554 pts)
T3.01630  - PREMIÀ DE MAR CENTRE. 
LOCAL IDEAL PER A OFICINA. 200 M², 
ALTELL DE 150 M². BANY. OPORTUNI-
TAT INCREÏBLE!!.  Venta:  189.000,00  €  
(31.446.954 pts) 
T3.02037  - Mataró. CENTRE. LOCAL AL 
CENTRE DE LA CIUTAT DE 165M², IDEAL 
PER QUALSEVOL ACTIVITAT!!.  Venta:  
468.000,00  €  (77.868.648 pts)
T8.01394  - Mataró.  PERMÀS. PLA-
ÇA CATALUNYA. PLAÇA DE PARQUING 
PER A COTXE GRAN! BEN SITUADA! VI-
GUI A VEURE-LA!! Venta:  28.000,00  
€  (4.658.808 pts) 

T7.01308  - Mataró. PL.BOET- NAU 
IND. N. 200 M², SEMI SOTAN, PARK. 
4 COTXES, DIAFANA, SORTIDA 
FUMS, ENTRADA VEHICLES!.  Venta:  
402.378,00  €  (66.950.066 pts)
T7.01279  - LLINARS DEL VALLES 
OBRA NOVA - EXCEL·LENTS COMU-
NIC.- P.B. 500 M2 + ALTELL 110M2, 
PATI 190M2. MAGNIFICA INVERSIO!.  
Vta: 757.000,00€ (125.954.202 pts) 
T7.01280  - Llinars Vallès. ATENCIO 
INVERSORS - NAU 620 M2 - P.B. 510 
M2 + 127 M2. GRAN PATI 330 M2 - 
10 MTS ALÇ.- A PROP AUTOPISTA!!!.  
Vta:  901.600,00€(150.013.618 pts)  
T7.01199  - Cardedeu. N.O. NOVA 
MOLT BEN COMUNICADA; DE 1800 
M2; 900 M2 PL.B. MOLL CARREGA; 
900 M2 SEMIS.; ALÇADA 7,60 MT 
I 4,60M2!!  Venta:  1.850.000,00  
€  (307.814.100 pts)   Alquiler:  
7.800,00  €  (1.297.811 pts)



Pisos de 2a mà

Cases en venda

T1.06900  - Mataró. ROCAFON-
DA- FANTASTIC PIS 120 M², 4 
HAB, SALO AMB LLAR DE FOC, 
BANY, CUINA OFFICE, CALEFAC-
CIO, AA/CC, BALCO GALERIA, 
PRECIOSA TERRASSA DE 70M², 
PER ENTRAR A VIURE !!!.  Venta:  
265.046,00 € (44.099.944 pts) 

T1.05767  - Mataró. PARC 
CENTRAL. PIS AMB 70 M² 
DE SUPERFÍCIE, DISPOSA 
DE 3 HAB., AMB 2 BANYS, 
BALCÓ, AMB CALEFACCIÓ, 
AMB ELS TERRES DE MAR-
BRE..  Venta:  262.500,00  
€  (43.676.325 pts) 

T1.05054  - Mataró. PRECIÓS 
PIS A AVDA. AMERICA. TOT RE-
FORMAT DISSENY.  AMB 70M², 
3 HAB DBL, MENJADOR  SOR-
TIDA AL BALCÓ, CUINA VITRO, 
BANY  DISSENY. TRUQUI’NS I 
L’HI ENSENYARE’M!!:.  Venta:  
220.871,00€  (36.749.842 pts) 

T1.03083  - Mataró. PIS SEMI-
NOU. AMB 120 M², DE 4 HAB., 
AMB GOLFES, BALCÓ, GALE-
RIA, ASCENSOR, CALEFACCIÓ, 
ZONA TRANQUIL·LA, MOLT 
LLUMINÓS. INCREÏBLE!! PER 
VEURE’L!!.  Venta:  347.085,00  
€  (57.750.085 pts) 

T2.02084  - ST. VIC. MONTALT. 
CAN BOADA. CASA CANTONE-
RA 150M2, 3 HAB. (2 SUITE), 
2 BANYS, 1 SERVEI, LLAR DE 
FOC, BALCÓ, GALERIA, PATI 
50M2, TSSA DE 15M2, TERRES 
PARQUET, PARQUING 2 CO-
TXES, JARDÍ.. VINGUI!! Venta:  
435.750,00  €  (72.502.700 pts) 

T2.01830  - ARENYS MAR. 
TORRE A TRES VENTS, AMB 
4 HABITAC. + SUITE, MARBRE 
I PARQUET, ALARMA, PÀR-
QUING, TRASTER, PISCINA , 
BARBACOA,VIDEOPORTER, 
VISTES A MAR I A MUNTAN-
YA..  Venta:  701.400,00  €  

(116.703.140 pts) 

Pisos d’obra nova

FEM QUALSEVOL TIPUS DE CONTRACTE DE LLOGUER  
I DE COMPRA-VENDA

T1.04481  - Mataró. CER-
DANYOLA.- OBRA NOVA. 
AMB 1 HABITACIÓ SUITE, 
AMB BALCO-TERRASSA, I 
ELS ACABATS DE 1ª QÜA-
LITAT. UNA PLAÇA DE 
PARQUING OPCIONAL.. 
Venta:  120.202,00  €  
(19.999.930 pts) 

T1.04886  - Mataró. CEN-
TRE. FANTÀSTICA PLANTA 
BAIXA D’OBRA NOVA. AMB 
2 HAB., UNA TERRASSA, 
AA/CC. UN BANY COM-
PLET. AMB ELS ACABATS 
I MATERIAL DE 1A QUALI-
TAT!!.  Venta:  219.369,00  
€  (36.499.930 pts) 

Pisos de 2a màPisos de 2a mà

-
DANYOLA.- OBRA NOVA. 
AMB 1 HABITACIÓ SUITE, 
AMB BALCO-TERRASSA, I 
ELS ACABATS DE 1ª QÜA-
LITAT. UNA PLAÇA DE 
PARQUING OPCIONAL.. 

€

Pisos de 2a mà

T1.06362 - Sant Andreu de Lla-
vaneres. CENTRE. PRECIOSA 
PLANTA BAIXA D’OBRA NOVA 
50 M² AMB TERRASSA. 1 HA-
BITACIÓ, UN BANY COMPLET 
I AMB PÀRQUING OPCIO-
NAL. SITUACIÓ IMMILLORA-
BLE. Venta:  180.000,00 € 

(29.949.480 pts) 

T1.01053  - VILASSAR DE 
MAR. PRECIÓS ATIC-DÚ-
PLEX D’OBRA NOVA, TÉ 2 
TERRASSES A NIVELL DE 
MENJADOR, AA/CC, 4 HA-
BIT. 1 TRASTER. FANTÀS-
TIQUES VISTES AL MAR!!!!  
Venta:  390.658,00  €  
(65.000.022 pts) 

-
PRECIOSA 

PLANTA BAIXA D’OBRA NOVA 
50 M² AMB TERRASSA. 1 HA-
BITACIÓ, UN BANY COMPLET 

-
-

€ 



Castanyes al parc

Enric Bonhome va néixer 
a la Comunitat Valenciana 
però sempre va viure a la 
capital del Maresme. “Ell 
sempre deia que se sentia 
català i mataroní”, afirma 
la seva filla Ilíada Bonhome. 
El seu pare tenia un quiosc 
al parc Central i venia cara-
mels i fruits secs. Molts dels que 
passaven per allà no podien resistir 
la temptació de comprar-li alguna 
cosa per picar. 

La fotografia va ser feta cap a prin-
cipis dels anys 50. Enric Bonhome 
apareix remenant un bidó on torra-
va castanyes en èpoques de tardor. 
Després, les venia des de la parada 
que tenia a l’entrada de parc. “Jo era 
molt joveneta i venia fins l’alcalde 
de Mataró a buscar castanyes al meu 
pare”, explica Ilíada Bonhome. 

El Cacahuero
Enric Bonhome va estar molts 
anys al capdavant del quiosc del 
parc i el coneixia molta gent. “En 
a quells anys les criatures anaven 
al parc amb la bicicleta o a passe-
jar i tothom li comprava cacahuets 

i caramels”, afirma la filla del ve-
nedor. Precisament, per vendre 
cacahuets Bonhome va passar a 
tenir el sobrenom de Cacahuero. 
Segons explica la seva filla, Enric 
Bonhome tenia problemes de salut. 
“Tenia l’esquena desviada i llagues a 
l’estómac i no el deixaven treballar, 
però ell tenia dues filles per mante-
nir”, diu Ilíada. Així que va agafar un 
carretó desmuntable i va començar a 
vendre llaminadures al parc Central. 
L’Ajuntament el va obligar a canviar 
el carretó mòbil per un quiosc fix. 
Més endavant va comprar una altra 
parada situada davant de l’estació. 
Entre una parada i l’altra, Enric 
Bonhome “no es va guanyar massa 
bé la vida” però va poder tirar enda-
vant la seva família, reconeix Ilíada 
Bonhome. 

laura arias

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys
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lització de jardins, l’explicació de 
contes infantils relacionats amb la 
naturalesa, una sembrada de plan-
tes, una exhibició de tala de troncs 
o una desfilada canina. De tot i per 
a tots els gustos.

De nou a nou
La Fira de l’Arbre obrirà dissabte 
i diumenge de nou del matí a nou 
del vespre i tindrà un dels punts 
àlgids amb la visita institucional 
d’autoritats i la cantada d’havaneres 
del grup ‘Vol de Gavines’ del Ca-
sal de la Gent Gran del Parc. Això 
serà diumenge al punt del migdia i 
juntament amb la sempre seguida 
desfilada de gossos de la Socie-
tat Protectora d’Animals seran els 
grans moments del cap de setmana 
de la Fira. 

dedicació: enguany la presència ex-
terna és d’una localitat “germana” 
de Mataró: Isla Cristina.

Més de 150 expositors
Més de 150 expositors podran 
visitar-se en aquesta fira que arri-
ba a l’edició número 31. El que 
s’hi podrà trobar va dels productes 
relacionats amb l’agricultura i la 
floricultura, l’artesania i també tota 
mena de productes alimentaris. 
Tampoc faltarà la zona de plan-
tes medicinals i aromàtiques, les 
instal·lacions de jardins o la venda 
de maquinària. A l’activitat normal 
de fira, de la compra i la venda, s’hi 
han d’afegir una sèrie d’activitats 
complementàries com l’exposició 
de bonsais, el concurs infantil de 
dibuix, un concurs de disseny i rea-

El calendari dels mataronins i 
mataronines té cites fixes, dates as-
senyalades i esdeveniments, actes, 
festes o fires que, sense necessitat 
d’un gran esforç publicitari, sense 
que calgui que ningú digui que allà 
es fa què, el qui i el com, tothom 
sap quan toca, què s’hi pot trobar, 
perquè s’hi ha d’anar. Es convindrà 
que a la capital del Maresme una 
d’aquestes meques on, com for-
miguetes, hi acaba passant quasi 
tothom és la Fira de l’Arbre al Parc 
Central.

Parlant en propietat, el nom és 
llarg: Fira de l’Arbre, la Planta, la 
Flor, els Animals i el Jardí. El nom 
és explicatiu del que s’hi troba, una 
mica el de sempre però que cada any 
fa bo de retorbar-se. L’Associació 
d’Amics de les plantes, animals i 
jardins del Maresme amb el suport 
de l’IMPEM tira endavant aquesta 
fira que, dissabte i diumenge, podrà 
visitar-se al Parc Central.

La Fira de l’Arbre és a més d’es-
deveniment de ciutat un important 
pol d’atracció comercial i atrau el 
seu públic pel que avui en dia es 
considera aposta turística. Però bà-
sicament és una cita obligada amb 
la naturalesa i la sensibilitat amb 
el medi ambient. Com a reclam es 
destaca que cada any es convida un 
municipi a participar amb especial 

El Parc Central acull demà i diumenge 
la XXI Fira de l’Arbre

fires
prèvia cugat comas

Una de les cites ineludibles del 
calendari, amb ple d’actes

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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 Dues exposicions

D’entre l ’extens programa 
d’actes, complementari amb 
la Fira de l’Arbre com els con-
cursos, les demostracions o les 
exposicions, destaca l’exposició 
d’ocells i llavors que es podrà vi-
sitar a la ‘Casa del Negrito’ dins 
el mateix Parc Central. Aquest lo-
cal, el permanent de l’Associació 
d’Amics de les plantes, animals 
i jardins del Maresme, acollirà 
l’exposició. Al Nou Parc Central, 
al local municipal, s’hi podrà vi-
sitar l’exposició de bonsais. 

xènia sola

xènia sola





¡NO LLEGA A 
FIN DE MES!

TRAMITAMOS EL ALQUILER O VENTA DE SU VIVIENDA
(TAMBIÉN COMPRAMOS SU PISO)

www.s-sorein.com

C/ Sant Cugat, nº 2  jto Pl. Cuba

T. 93 799 42 80

T. 93 799 42 80

Intermediamos en:
Refinanciación de deudas
Prestamos Hipotecarios
Financiaciones especiales o capital privado
Recuperación de propiedades en proceso de subasta

CENTRO: ZONA PZA. FIVALLER:
Piso de 78 m2, en bloque de pequeña comunidad, con terraza a nivel y 
ascensor, con 3 habitaciones dobles, cuarto de baño totalmente reformado de 4 
piezas con bañera, cocina totalmente reformada con muebles lacados blancos, muy 
buena distribución, y terraza a nivel de salón comedor de 10m2. Urge la venta, 
venga a verlo zona inmejorable dentro de centro urbano). LE SORPRENDERA.
Ref. 535
203.740€ (33.900.000Ptas)

ZONA EL SORRALL:
Pisos de 1 y 2 hab., con acabados 
de alta calidad, con exteriores y 
balcones tipo terracita, muy bien 
distribuidos, casi sin pasillos. Aire 
acondicionado por conductos frío/calor, 
ventanas de aluminio, cocinas lacadas 
de madera. Muy bien orientados, con 
vistas y mucho sol. Ref. 558
Desde 135.000.-€ (22.460.000ptas)

ZONA ROCABLANCA:
Piso definitivo de los que yano se 
hacen. 4 hab.(2 dobles), 2 baños, 
exterior a la calle con buenas vistas, 
totalmente reformado. Suelos de gres, 
puertas de haya, ventanas aluminio, 
ascensor, calefacción. No le falta 
ningún detalle por ser el mejor piso 
en su zona. Ref. 563
239.800.-€ (39.900.000ptas)

OBRA NUEVA: ROCABLANCA
Piso de 42m² con 1 habitación y 
cocina independiente. Totalmente 
exterior haciendo esquina. En bloque 
de sólo 4 vecinos, con ascensor, muy 
bien orientado, con mucho sol. Precio 
increíble. Ref. 520
Desde 117.200.-€ (19.500.000ptas.)

ZONA PLAZA CUBA:
Ocasión en zona privilegiada. Piso 
de 70m², 3 habitaciones, totalmente 
reformado de diseño, suelos de parket, 
ventanas aluminio, calefacción, AA.CC, 
exterior a la calle. Venga a verlo, le 
sorprenderá. Ref. 513
189.320€ (31.500.000ptas)

ZONA CENTRO-HABANA
Piso de 2 hab, totalmente exterior y con 
vistas al mar, distribución cuadrada sin 
pasillos y acabados de alta calidad, 
AACC frío /calor canalizado por conductos, wc 
con mampara, persianas eléctricas, ventanas 
de aluminio, puertas de cedro, cocina 
lacada en gris claro. Nuevo a estrenar en 
comunidad de solo 4 vecinos. Ref. 562
173.250.-€ (28.825.000ptas)

CIRERA: AVDA. TORNER:
Piso de sólo 4 años de antiguedad de 
60m² y 25m² de terraza. 2 hab., cocina 
office, acabados de 1ª calidad, suelos 
de gres, puertas de haya, ventanas de 
aluminio. Exterior a la calle, venga a 
vsitarlo, mejor que nuevo. Ref. 564
186.300.-€ (31.000.000ptas)

SANT CEBRIA DE VALLALTA:
Casa en planta baja sobre parcela de 
883m². Salón comedor con chimenea, 
cocina office rústica, 2 habitaciones, 
baño de 3 piezas con bañera, porche 
de 7m², parking y trastero. Muchas 
posibilidades. El gusto de vivir en una 
casa a un precio excelente. Ref. 551
145.000€ (24.125.000ptas.)

CIRERA
Piso totalmente reformado y 
completamente de exterior de 70m². 
3 habitaciones (2dobles), cocina 
lacada beige, baño nuevo, distribución 
cuadrada sin pasillos. El mejor piso 
calidad-precio de Cirera. No pase 
sin venir a verlo. Ref. 542
150.000.-€ (24.950.000Ptas)

PLAZA CATALUÑA
Piso totalmente reformado con 
ascensor. De 75m², 3 hab (2 dobles), 
amplio comedor con salida a balcón, 
cocina lacada, baño completo y 
trastero, con calefacción y suelos de 
gres. El mejor de la zona calidad – 
precio. Ref. 511
197.750€ (32.900.000 ptas)

CENTRO – JUNTO ESTACION
Junto la estación y plaza Santa Anna, 
piso amplio y luminoso en bloque 
con ascensor. De 90m², 4 hab (2 
dobles), comedor de 22m² con balcón, 
cocina reformada, baño completo y gran 
galería. Buen piso – buen precio.
Ref. 507
221.170€ (36.900.000 ptas)

OFERTA DEL MES

CENTRO: ZONA PZA. FIVALLER:
Piso de 78 m2, en bloque de pequeña comunidad, con terraza a nivel y 
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239.800.-€ (39.900.000ptas)

OBRA NUEVA: ROCABLANCA
Piso de 42m² con 1 habitación y 
cocina independiente. Totalmente 
exterior haciendo esquina. En bloque 
de sólo 4 vecinos, con ascensor, muy 
bien orientado, con mucho sol. Precio 
increíble. Ref. 520
Desde 117.200.-€ (19.500.000ptas.)

ZONA PLAZA CUBA:
Ocasión en zona privilegiada. Piso 
de 70m², 3 habitaciones, totalmente 
reformado de diseño, suelos de parket, 
ventanas aluminio, calefacción, AA.CC, 
exterior a la calle. Venga a verlo, le 
sorprenderá. Ref. 513
189.320€ (31.500.000ptas)

ZONA CENTRO-HABANA
Piso de 2 hab, totalmente exterior y con 
vistas al mar, distribución cuadrada sin 
Piso de 2 hab, totalmente exterior y con 
vistas al mar, distribución cuadrada sin 
Piso de 2 hab, totalmente exterior y con 

pasillos y acabados de alta calidad,
AACC frío /calor canalizado por conductos, wc 
con mampara, persianas eléctricas, ventanas 
de aluminio, puertas de cedro, cocina 
lacada en gris claro. Nuevo a estrenar en 
comunidad de solo 4 vecinos.
lacada en gris claro.
comunidad de solo 4 vecinos.
lacada en gris claro.

Ref. 562
173.250.-€ (28.825.000ptas)

CIRERA: AVDA. TORNER:
Piso de sólo 4 años de antiguedad de 
60m² y 25m² de terraza. 2 hab., cocina 
office, acabados de 1ª calidad, suelos 
de gres, puertas de haya, ventanas de 
aluminio. Exterior a la calle, venga a 
vsitarlo, mejor que nuevo. Ref. 564
186.300.-€ (31.000.000ptas)

SANT CEBRIA DE VALLALTA:
Casa en planta baja sobre parcela de 
883m². Salón comedor con chimenea, 
cocina office rústica, 2 habitaciones, 
baño de 3 piezas con bañera, porche 
de 7m², parking y trastero. Muchas 
posibilidades. El gusto de vivir en una 
casa a un precio excelente. Ref. 551
145.000€ (24.125.000ptas.)

CIRERA
Piso totalmente reformado y 
completamente de exterior de 70m². 
Piso totalmente reformado y 
completamente de exterior de 70m². 
Piso totalmente reformado y 

3 habitaciones (2dobles), cocina 
lacada beige, baño nuevo, distribución 
3 habitaciones (2dobles), cocina 
lacada beige, baño nuevo, distribución 
3 habitaciones (2dobles), cocina 

cuadrada sin pasillos. El mejor piso 
calidad-precio de Cirera. No pase 

El mejor piso 
calidad-precio de Cirera. No pase 

El mejor piso 

sin venir a verlo. Ref. 542
150.000.-€ (24.950.000Ptas)

PLAZA CATALUÑA
Piso totalmente reformado con 
ascensor. De 75m², 3 hab (2 dobles), 
amplio comedor con salida a balcón, 

 3 hab (2 dobles), 
amplio comedor con salida a balcón, 

 3 hab (2 dobles), 

cocina lacada, baño completo y 
trastero, con calefacción y suelos de 
cocina lacada, baño completo y 
trastero, con calefacción y suelos de 
cocina lacada, baño completo y 

gres. El mejor de la zona calidad – 
precio. Ref. 511

El mejor de la zona calidad – 
Ref. 511

El mejor de la zona calidad – 

197.750€ (32.900.000 ptas)

CENTRO – JUNTO ESTACION
Junto la estación y plaza Santa Anna, 
piso amplio y luminoso en bloque 
con ascensor. De 90m², 4 hab (2 
dobles), comedor de 22m² con balcón, 
cocina reformada, baño completo y gran 
galería. Buen piso – buen precio.
Ref. 507
221.170€ (36.900.000 ptas)221.170€ (36.900.000 ptas)

OFERTA DEL MES



visiti la nostra web: www.gilpares.com

Gran, 52
(davant l’Ajuntament)

93 797 10 13

08310 ARGENTONAOBRIM DISSABTES AL MATÍ

e-mail: info@gilpares.com

visiti la nostra pàgina web: www.gilpares.com

Ref:  00647 - 
ARGENTONA -  

Zona Urbanització 
Les Ginesteres
Torre en venda.  

180 m², 850 m² solar,  
4 habit., 2 banys, cuina 

office gran, saló menjador 
amb llar de foc 38m2, 

terrassa, jardí i garatge.

Ref:  01151 - 
MATARÓ - Centre

Pis a lloguer al centre  
c/ Mata opció a compra.
Superf. 55 m², 2 habit., 

1 bany, cuina, saló 
menj., terres marbre, 
ascensor, calefacció, 
aire condic., exterior, 
molt assolellat, balcó.

TOT INCLÒS
Preu: 680,00 € 
(113.142 pts)

Ref:  01150 - 
ARGENTONA 
- Can Raimi

CASA EN VENDA, 
IDEAL CAP DE 

SETMANA
60 m², 1000m² solar,  

2 habit., 1 bany, 1 
bany auxiliar, cuina, 
saló menjador, jardí, 

Ref:  01132 - 
ARGENTONA 
- Centre. Pis 
a lloguer  c/ 
Barcelona.Su-
perfície de 68 
m², 1 habitació 
doble, 1 bany, 
cuina, saló men-
jador, terres gres, 

tancaments alumini, exterior, orientació Sud/Est, 
assolellat, balcó. Preu: 580,00 € (96.504 pts)

Ref:  00995 - 
MATARÓ - Centre

Pis de nova 
construcció a lloguer, 
parquing i traster incl. 
Sup. 68m², 2 habit., 1 
bany, cuina tancada 

8m2, saló menj. 23m2, 
ascensor, calefacció, 

exterior, balcó.
Preu: 795,00 € 
(132.277 pts)

Ref:  00969 - 
CANYAMARS 

- Centre. 
Casa en venda. 

200 m², 3 habitacions,  
1 bany, 1 bany auxiliar, 

cantonada, cuina 
office, saló menjador, 

2 tsses de 20m², 
calefacció, llar de foc.

Ref:  00838 - 
DOSRIUS - centre

Pis a lloguer
Superf. 70 m², 2 

habitacions, 1 bany, 
cuina equipada, saló 

menjador, terres 
gres, calefacció, 
balcó, moblat.
Preu: 700,00 € 
(116.470 pts)

Ref:  01212 - MATARÓ 
- C/ GRAVINA
Loft de nova 

construcció en venda.
Amb una superfície  

de 36m². És d’entrega 
immediata!

Preu: 150.000,00 € 
(24.957.900 pts)

Ref:  01139 - MATARÓ - 
centre. Pis nova construcció 
a lloguer - parquing incl. Una 
superfície de 85 m², amb 2 
habit. dobles, 1 bany, cuina, 
saló menj. de 30m2, jardí 
80m2, exterior, as-
solellat. Despeses 
incloses. 

Preu: 900,00 € 
(149.747 pts)

Ref:  01035 - MATARÓ 
- Via Europa
Pis a lloguer 

completament moblat
Superf. 75 m², 2 habitacions, 
1 bany, cuina, saló menjador, 

terres parquet, ascensor, 
calefacció, gas, aire condicionat, 

exterior. Despeses incloses.
Preu: 800,00 € (133.109 pts)

OCASIÓ

calefacció, llar de foc, assolellat. Molt bones vistes.
Preu: 279.500 € (46.504.887 pts)

OCASIÓ

Preu:372.627,00 € (61.999.916 pts)

OCASIÓ

OCASIÓ

Preu: 222.355,00 € (36.996.759 pts)

Ref:  01214 - MATARÓ
Can Xamar Centre. 

Apart. lloguer.
Superf. 42 m², 1 hab.
doble, 1 bany, 1 bany 
auxiliar, cuina, saló 

menjador, terres mosaic, 
vidres dobles, tanc. 

alumini, fusteria int.faig, 
exterior. Despeses incl.

Preu: 580,00 € 
(96.504 pts)



ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y ALQUILERES

ALQUILERES

RDA. SANT 
OLEGUER:

Piso alto con as-
censor, totalmen-
te refor. diseño, 
acab. altísima 
calidad, salón 

comedor 26m2, 
cocina office, 4hab, 2 baños, parket natural, piso 

definitivo. 365.000 € REF. C239

C/ALAMOS: Planta baja de bloque amueblada y equi-
pada, amplio salón comedor con cocina, hab separada con 
desnivel, parking incluido. Perfecto estado. 650€/mes.    

C/TRANSVERSAL. Apart. de 2 hab construcción 
reciente, salón comedor, patio de 33m2, baño, amueblado 
y equipado. Trastero. 750€/mes. Opción a compra.

VENTAS

ALQUILER

ALQUILER

VENTA

C/NOU. Al lado Riera. 2º 
piso de altura con 2 ha-
bitaciones. 650€/mes.

CAMI RAL. Piso 3 habit. + 
vestidor, salón comedor 
24m2, cocina madera, 
construc. 5 años, parking 
incl. 900€/mes.

C/MASSEVA. Pisos en 
alquiler. Piso que tiene 2 
habitaciones con terra-
za. Dúplex de 1 habita-
ción con terraza. Precios 
desde 650€/mes. 

T. 93 796 50 00
c/Lepanto, 23. Mataró

C/ BIADA. Al lado de la Ronda Prim. Piso ½ 
altura totalmente reformado, ascensor, sa-
lón comedor 20m2, cocina madera equipa-
da, amplia galería, 3hab, baño completo, s. 
parket, v. aluminio, bomba de calor, balcón. 
Zona en expansión.223.000 € REF. C204

JAUME RECODER. Zona alta. Segundo piso 
de altura con ascensor, salón comedor 
20m2, cocina reformada con galería, 3 
habitaciones, baño y aseo, calefacción, 
balcón. 248.000 € REF. C236

PZA ITALIA. Piso 97m2 
útiles y 27m2 tzas, 3 
habit. 2 baños, amplio 
salón comedor, cocina 
madera, parking incl. 
850€/mes. 

J. RECODER. 2º piso  
4 hab., 2 baños, salón 
com. 22m2, cocina, ga-
lería, terrazo, aluminio, 
parking. 800€/mes.

C/SICILIA. Apart. cons-
trucción reciente, sa-
lón com., cocina, 1 ha-
bit.. parking y trastero 
inclui. 650€/mes.  

La pluja i el desconeixement 
posen a prova els nous busos 

Les noves línies de Mataró Bus han 
viscut durant la seva primera se-
tmana de vida una dura prova: la 
pluja. El temps dels últims dies ha 
ocasionat que el caos previst per 
als primers dies de funcionament 
de les noves línies hagi augmentat 
amb cada gota que queia. Però no 
tots els motius del caos venen do-
nats pel temps, ja que alguns dels 
nous elements que acompanyen les 
noves línies també han ocasionat 
‘desconcert’ entre els usuaris. 

Per posar només alguns exem-
ples: els nous senyals de parada que 
es troben només a dos pams dels 
anteriors o, en alguns casos, a uns 
metres de distància. Els conductors 
es veuen obligats, per bona voluntat, 
a parar-se a les dues parades per 
poder avisar els usuaris que no es 
troben al lloc correcte. 

Més exemples: les noves para-
des inclouen els nous horaris de les 
noves línies, però no inclouen (o al-
menys no totes) els nous recorreguts. 
Problema derivat? Els conductors es 
veuen obligats a respondre inacaba-
bles preguntes dels usuaris. “Aquest 
fa el mateix recorregut que el 0?”, 

ciutat
opinió albert r. dot 

Els condutors es veuen obligats a 
respondre els dubtes per la manca 
de guies informatives

“Quin haig d’agafar per anar cap a 
Cirera?”, etc. I mentre tot això pas-
sa, els busos ja s’han quedat sense 
exemplars de les guies amb els nous 
recorreguts i horaris. 

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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TEL.: 93 797 23 72TEL.: 93 797 23 72

Finques EduardFinques Eduard
A R G E N TO N A  C /  C A R R E R A S  C A N D I ,  9  -  0 8 3 1 0 A R G E N TO N A  C /  C A R R E R A S  C A N D I ,  9  -  0 8 3 1 0 

www.finqueseduard.com

T1320 ARGENTONA-Lloguer Local al centre de 25m2, lavabo, ampli aparador. 400€/mes.

T1121 ARGENTONA-Lloguer. Pis de 2 habitacions + estudi, reformat,parquet. 650€/mes.

T1337 ARGENTONA-Lloguer Pis de 3 habitacions,calefacció alumini, assolellat. 596€/mes.

T1338 ARGENTONA-Lloguer. O. N. loft tot moblat i electrodomèstics traster i Pk. 625€/mes.

T1263 ARGENTONA-Lloguer.Pis PB.O.N. 39m2 útils,1hab.,  tot exterior+traster. 650€/mes.

T1336 ARGENTONA-Lloguer. Pis de 3 anys 2 hab. tot moblat i electrodomèstics.700€/mes.

T1339 ARGENTONA-Lloguer. Pis 3 habitacions, ascensor reformat, calef. or. Sud. 725€/mes.

T990 ARGENTONA-LLoguer. Pis 2 hab. dobl, cuina off, pati 27 m2, calef. reform. 750€/mes.

T1301 ARGENTONA-Lloguer. 1Er Pis O.N. 2 habit., calefacció vistes, molt de sol. 750€/mes.

T1298 ARGENTONA-Lloguer. PB O.N. 2 habitacions calef. Fred-calent, molt exterior. 750€/mes.

T1330 ARGENTONA-Lloguer Dúplex 3 habit.moblat electrodomèstics,ascensor. 850€/mes.

T1341 ARGENTONA-Lloguer Casa poble centre 3 hab.+estudi, jardí 200m2 plans. 900€/mes.

T1274 ARGENTONA-Lloguer. S. Llado . Casa 4 h.(suite 30m) 3 banys, gtge jardí. 1.300€/mes.

T1276 ARGENTONA-Lloguer Turò. Casa O.N. Cuina 22m2 4 h. gtge,  pati 60m2. 1.400€/mes.

T1222 DOSRIUS-Lloguer Pis de 3 anys, terrasseta, 2 habitacions, ascensor, calef. 600€/mes.

T1265 DOSRIUS MASSUET-Lloguer Casa 4 vents, 3 hab.+estudi 25m2, calefacció. 850€/mes.

T1215 DOSRIUS-Lloguer. Massuet Casa 4 vents O.N. parc. 800m2, 4 h.+estudi. 1.000€/mes.

T1283 ARGENTONA-Lloguer. Dúplex  O. N., 1 hab., + estudi, tssa 13m2. Ascensor. 800€/mes.

ARGENTONA 
SEGON pis 

d’alçada  de 
80 m2,  3 

habitacions,+ 
traster, 

cuina oberta 
a menjador amb sortida a balcó, calef., 
alumini!! 260.000€ (43,2 m) T-1343

ARGENTONA 
RAIMI. 

Parcel·la de 
910m2, petita 
edific. 50m2 
reformada 

estil 
muntanya, 

sostre bigues fusta, terra fusta, electrod., 
Oportunitat!! 189.000€ (31,5m) T-1176

ARGENTONA
RIBOSA. Casa 

de 240m2 
amb parcel·la 
plana de 400 
m2. garatge 3 
cotxes. 4 hab. 
dobl, 2 banys 

+ 2 lavabos. Calef. i a/a. Finca semi nova. 
372.000€ (61.9m) T- 936

ARGENTONA CENTRE.
2 EDIFICIS  

D’OBRA NO-VA AL C/ 
CARRERAS CANDI.  

Habitatges d'1, 2, 3 i 4 
habitacions AMB TRASTER 

INCLÒS EN EL PREU, 
terrasses, i més de 100 
places d’aparcament. 

Acabats de qualitat, terres 
de marbre, aire condicionat 

amb bomba de calor per 
conductes, ascensor. Vingui 

a les nostres oficines a 
informar-se.

 Vingui a les nostres 
oficines 

a informar-se. T-1241

ARGENTONA 
PLACES 

D’APARCAMENT EN 
VENDA I LLOGUER. 

VENDA A PARTIR DE
19.000€ + IVA. 

ARGENTONA
GINESTERES 
Casa 7 anys 
estil masia, 
parc. 1.000 
m2, 8 habit. 

dobl, 4 banys, 
2n  menjador 

llar de foc 70m2+ celler. Possibilitat  
  de 2 vivendes. 360.000€(60 m) T-1205

ARGENTONA 
GINESTERES.  

Torre de 
150m2 tota 
en 1 planta, 
menjador 
de 40m2 i 
4 habitac.,  

garatge, porxo de 20m2. Vistes i 
assolellada. 343.000€ (57m)  T-1316

CANYAMARS
Casa 

adossada 
cantonera  

10 anys, de 
90m2, útils, 
2 terrasses i 
jardí, calef. 

Zona molt tranquil·la, per entrar a 
viure!! 217.000€(36 m) T-1203

Necessitem habitatges de lloguer, tramitem asseg. impagaments. Estem adherits  
al PNAG (plan nacional del alquiler garantizado)

ARGENTONA BARRAU 
Casa de 275 m2 
edificats, 4 hab. 
+ estudi  30 m2 i 
terrassa, cuina de 
18m2, menjador 

de 35m2, 4 banys, 
garatge + traster de 

25m2. Vistes. 504.000€(84 m) T-1340 

ARGENTONA  
ST. SEBASTIÀ. 
Casa adossada 

160m2 + tssa 60m2+ 
garatge 80m2, menj. 
40m2 amb terrassa a 

nivell, 4 habit.
dobles, 3 banys, 

calefacció i a/a. 553.000€(92m) T-1296

ARGENTONA SERRA 
LLADÓ

Casa 3 vents amb 
jardí a nivell 200m2, 
porxo i barbacoa, 4 

hab. dobles, 3 banys, 
calefacció. garatge,

599.000€(99.6 m)T-1116

ARGENTONA BARRAU 
II Casa de 238 m2, 
parcel·la 700m2,  

3 habitacions  
(2 suites) + estudi 
amb terrassa, cuina 
de 18m2, menjador 
de 35m2, 4 banys, 
garatge + traster. 

660.000€ (110 m) T-1344

ARGENTONA 
Loft de 

disseny, edifici 
5 anys, bany 
amb columna 

hidromassatge, 
calefacció amb 

bomba de calor, terres de marbre, rentador i 
traster. 156.000€(26 m) T-1072



Mataró obre el primer crematori 
del Maresme

Els maresmencs que vulguin inci-
nerar els seus familiars morts ja no 
s’hauran de desplaçar fins a Bar-
celona o altres comarques veïnes 
per fer-ho. Durant el mes de febrer 
entraran en servei els nous forns 
crematoris del cementiri de Les Valls 
de Mataró. Aquest nou equipament 
dóna resposta a una nova demanda 
de la societat, cada vegada més 
creixent.

Segons dades de l’empresa con-
cessionària Cementiris Metropolitans 
CGC, les incineracions ja represen-
ten entre un 20% i un 25% de les 
inhumacions a Catalunya. Un dels 
administradors d’aquesta socie-
tat, Josep Maria Cabré, diu que el 
percentatge ‘anirà creixent’ a mida 
que la població vagi coneixent el 
servei.

Tres hores d’incineració
La incineració dels cossos triga en-
tre dues i tres hores i són només les 
parts que contenen calci, els ossos, 
les que resisteixen a les altes tem-
peratures dels forns. La resta es fon 
i són els ossos, convertits en pols, el 
que s’entrega a les famílies perquè 
ho dipositin en una urna.

Solució alternativa
Cabré diu que el trànsit de la vida a 
la mort és una ‘qüestió de mentali-

tat’ i que la cremació dels cossos és 
una ‘solució alternativa pels que no 
vulguin fer les inhumacions en els 
nínxols convencionals’. Així s’hi van 
referir Joan Antoni Baron i el regidor 
d’obres Francisco Melero.

Una nova entrada
El nou equipament que alberga 
els forns crematoris té 483 metres 
quadrats i, a més dels espais per a 
la incineració, disposa d’una zona 
de marbres i floristeria, sala de 
vetlla i despatxos d’administració 
i atenció ciutadana. L’edifici està 
integrat en el paisatge i ara suposa 
una nova entrada al cementiri per 
la part més alta de la carretera de 
Cirera. 

equipaments
notícia redacció

Aquest febrer ja començaran a 
operar, instal·lats al Cementiri de 
les Valls

Èxit de la  
campanya per  
foragitar els estornells

La campanya de control d’estornells 
que va iniciar l’Ajuntament a prin-
cipis d’agost i fins al desembre ha 
donat un resultat satisfactori segons 
el balanç oficial fet públic la setma-
na passada. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa ha estat foragitar els 
estornells que passen la nit a La 
Rambla, a la plaça de Les Tereses, 
a la Residència Municipal Sant 
Josep, Les Esmandies i a la plaça 
d’Occitània i evitar-ne els problemes 
higiènics, sanitaris i molèsties que 
produeixen.

 Els excrements d’aquests ani-
mals són una molèstia pels veïns i 
ciutadans però també el soroll que 
emeten els estornells guia quan avi-
sen els altres perquè han trobat un 
lloc on niar. 

Una altra de les conseqüències 
negatives de l’arribada d’aquests 
ocells a la ciutat és que foragiten els 
pardals del seu hàbitat natural.
 
Sistema acústic
Per combatre la problemàtica, 
l’Ajuntament va instal·lar un siste-
ma acústic a La Rambla que emetia 
sons imitadors dels crits d’avís que 
fan els estornells guia per avisar als 
altres sobre els perills de la zona. 
L’espantaocells acústic estava equi-
pat amb 4 altaveus que apuntaven 
en diferents direccions. 

medi ambient
notícia redacció

Aquestes aus produeixen 
problemes higiènics, sanitaris i de 
soroll

ciutatciutat

 Ubicació variable

L’estrena dels forns crematoris 
al Cementiri de les Valls arriba 
4 anys després que es discutís 
quina seria la millor ubicació 
per a aquest equipament. Fa 
quatre anys l’Ajuntament havia 
volgut instal·lar els crematoris a 
tocar del Tanatori de Mataró, de 
Cabré Junqueras S.A. i fins i tot 
van sortir els veïns a recordar que 
la ubicació prevista per als forns 
era la del cementiri de les Valls, 
on es va inaugurar i on ja estan 
operatius per a oferir un nou ser-
vei a les famílies dels difunts que 
així ho vulguin. 

www.totmataro.cat/ciutat
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és notíciaés

Unes restes arqueològiques al subsòl, 
entrebanc pel trasllat de Can Fàbregas 

Després  d ’a lguns mesos  de 
tranquil·litat, la polèmica sobre 
l’enderrocament o trasllat de la fà-
brica de Can Fàbregas i de Caralt 
ha revifat amb força. La notícia ha 
estat que Pumsa ja ha autoritzat el 
desmuntatge de la fàbrica per al pro-
per període de maig a novembre. Els 
treballs començaran per l’enderroc 
dels elements afegits a la nau des-
prés de la seva construcció, ja que 
segons el regidor d’Urbanisme, Ra-
mon Bassas, “adulteren” la seva 
imatge original.

El primer tram de les obres con-
sistirà en substituir els elements de 
la fàbrica que no són els originals 
per retornar-la a la imatge més fi-
dedigne de quan la nau va acollir la 
primera farinera de la ciutat. Això 
suposa la substitució de finestres i 
altres elements de la fàbrica. També 
es pocedirà a reforçar l’estrcutura 
per facilitar el “re-muntatge” un cop 
s’hagi de tornar a aixecar la fàbrica a 
la vorera del davant d’on és ara.

“Trossejar” la nau
A més d’aquesta feina inicial, el 
projecte preveu tallar la nau en 
procions de quinze tones i 3x9 me-
tres. Aquests trossos es guardaran 

en un solar de la zona de Valldeix, 
passant per sobre d’altres possibles 
emplaçaments desestimats com la 
zona Iveco-Pegaso, ja que “la salini-
tat del mar podria fer-les malbé”, va 
puntualitzar el regidor Bassas.

Tripijoc o necessitat
L’aprovació d’aquest projecte i el 
posicionament al respecte de tres 
òrgans municipals diferents ha estat 
un dels primers passos de la polèmi-
ca. Segons van denunciar l’oposició,  
dos dels tres òrgans, que en alguns 
casos tenen coincidència de repre-
sentant, tenien lloc a la mateixa 
hora dificultant-se així la presència 
dels representants en una decisió 
tan important. La interpretació del 

mobilitat
notícia fotos: xènia sola

El descobriment de les restes 
arriba quan Pumsa anuncia que 
tindrà desmuntada la nau abans 
d’acabar l’any

grup municipal de Convergència i 
Unió és que el govern buscava re-
duir l’impacte negatiu del projecte 
en la ciutadania, les entitats i els 
mitjans.

Les troballes posposen 
la decisió
Un dia més tard, el Consell del 
Patrimoni decidia posposar cap 
decisió respecte al trasllat de la 
farinera. El motiu era la manca 
d’informació sobre els informes 
tècnics i jurídics referents al tras-
llat als quals es feia referència 
però que el Consell no havia pogut 
veure. A més, la decisió del Con-
sell del Patrimoni es recolza en el 
descobriment de nous elements ar-

text: redacció
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  El culebrot etern de la política municipal

El de la nau de Can Fàbregas i de 
Caralt és el culebrot etern que mai 
no acaba en la política municipal 
mataronina. Menys l’enèrgic front 
de la CUP i la Plataforma Salvem 
Can Fàbregas, tots els actors po-
lítics de la ciutat reconeixen en 
obert i en privat estar profunda-
ment cansats del tema. I és que 
lluny de quedar sentenciat pel 
canvi de mandat i la nova majoria 
pro-trasllat del govern municipal –
nova per revalidada– el debat sobre 
el futur d’aquesta nau sembla no 
poder acabar mai. En quasi cada 
Ple Municipal se n’acaba parlant 
i just quan s’aprovava un sempre 
polèmic trasllat –el cost del qual, 
de desmuntatge i re-muntatge no 
l’assolirà l’Ajuntament sinó, en 

un principi, El Corte Inglés, el 
promotor de l’edifici al final de la 
Ronda Barceló i els propietaris de 
la zona– apareixen unes troballes 
que ningú s’esperava.

Mentrestant, i en temps de crisi, 
El Corte Inglés segueix esperant 
“a la banqueta”, mentre en els 
fòrums públics va creixent un cert 
rebuig a la decisió final del tras-
llat. L’estrena de Tot Comentaris, 
en aquest mateix número, en pot 
donar bona fe.

Can Fàbregas sempre torna i, 
just quan la fàbrica sembla senten-
ciada, torna a l’actualitat. Després 
de mil polèmiques, més episodis, 
protestes, estirabots i alguna mala 
pràctica. Com els culebrots de 
debò; la trama mai acaba. 
 

quitectònics trobats al subsòl de la 
nau. En concret, i segons informava 
la Plataforma Salvem Can Fàbregas, 
les troballes corresponen a un pou 
d’uns 20 metres de fondària i més 
de 2 metres de diàmetre, diversos 
dipòsits de petit tamany i una sèrie 
de galeries que conecten el subsòl 
de la fàbrica amb la xemeneia. 

Aquestes troballes eren desco-
negudes fins al moment i, per tant, 
encara estaria per determinar si es 
tracta d’elements protegits que po-
drien veure’s afectats per les obres 
previstes. En referència a aquest 
nou entrebanc d’última hora, segons 
Bassas les troballes es documen-
taran i no afectaran els treballs 
previstos.

En tot cas més substància per 
l’afer polític més caldós dels darrers 
anys a Mataró i el Maresme. I encara 
durarà. 
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 N’han dit a totmataro.cat:

 Jan 
“Podrien dedicar una partida a fer 
un teatre - auditori, adient per una 
ciutat com Mataró. Penso que és 
una necessitat molt urgent”.

 un aturat 
“També podrien dedicar una 
part a fomentar l’ocupació, po-
drien haver cedit sòl industrial, 
fer una crida a empreses per 
que s’assentin a Mataró, facilitar 
aquests assentaments amb boni-
ficacions d’impostos. En comptes 
d’això s’ho gasten en projectes 
que només donaran ocupació uns 
mesos i que no donaran treball ja 
que, bé ho farà la brigada munici-
pal, o bé ho faran empreses amb 
personal de les seves plantilles 
sense contractar ningú”.
  un altre aturat 
 “Baron demana paciència. Jo 
en tindré fins el 10 de setembre, 
quan cobri la darrera mensua-
litat de l’atur. A partir d’aquest 
moment tant em farà el fet de 
“gaudir d’una ciutat millor”, 
serà més urgent per a mi obtenir 
menjar”.

 carles 
“Amb aquests recursos, s’haurien 
d’estimular la creació i arribada 
de noves empreses i augmentar 
el teixit industrial, sense aquestes 
mesures, no tindrem un futur clar. 
El millor subsidi per a un aturat 
és un lloc de treball”

El Fons Estatal finançarà 
52 projectes a tota la 
ciutat

urbanisme
notícia

les obres s’han de fer aquest 
2009 per tal de fomentar 
l’ocupació

 N’han dit a totmataro.cat:

 carla a. 
“És escandalós. Actualment el 
servei de Renfe ja fa pena en 
hores puntes, només falta que a 
sobre vagi més lent. Recomano 
a l’empresa Casas que dobli els 
seus serveis, som molts que ja ni 
olorarem l’estació”.
  marc
“Més problemes, ja sabem que les 
obres i problemes són a vegades 
inevitables”

 usuari renfe 
“L’any 1989 el temps entre Ma-
taró i Barcelona era de només 
21 minuts. En l’actualitat 35 i 
40 minuts. Durant els propers 2 
anys preveuen 12 min. més = 47 
min. i 52 min.  Tot això per l’AVE? 
Quants regidors de l’Ajuntament 
de Mataró utilitzen el tren alguna 
vegada? Per això no tenen res a 
dir, no és el seu problema!  
  angels cc
“Porto 8 anys agafant el tren, i us 
puc assegurar que cada vegada el 
servei és pitjor, cada vegada hi ha 
més retards i avaries, cada vegada 
els preus són molt més alts, cada 
vegada hi ha més passatgers (per 
tant, sovint toca anar de peu)... i 
a sobre, ara, el temps de trajecte 
és superior”
  patito “A l’any 89 els trens 
eren de color blau, anàvem igual 
d’atapeits a primera hora i només 
teníem 4 trens cada hora, encara 
que més ràpids.”

Les obres de l’AVE 
allunyen fins a 12 
minuts Barcelona

societat
notícia

el trajecte de la línia 1 de rodalies, 
la segona més afectada per el pla 
del Ministeri de foment

 N’han dit a totmataro.cat:

 Àngela llaQuet 
“NO al trasllat-destrucció de 
Can Fàbregas. Els pous, mines, 
galeries, antics molins són ar-
queologia industrial (no importa 
el segle).”  
    gisela
 “Que es gastin els diners en co-
ses que de veritat són necessàries 
per a la gent, que prou problemes 
tenim tots plegats com per perdre 
el temps en una nau que fins que 
no vam saber que venia el Corte 
Inglés, ningú no se la mirava.”

 toni
 “La societat mataronina és poc 
madura democràticament. Se-
guim impotents les decisions 
que un govern de molt baix nivell 
i amb interessos molt partidis-
tes desdibuixa la ciutat i perfila 
un Mataró d’esquena a la seva 
història industrial. “qui perd els 
origens, perd identitat”!”

 montse 
“Per a mi no té cap valor arqui-
tectònic i coses precioses s’han 
enderrocat anys enrere a Mataró 
i ningú ha dit res i encara s’estan 
enderrocant moltes cases de cos 
en comptes de protegir-les i reha-
bilitar-les.”

 fidel
 “És un despropòsit, això de Can 
Fàbregas, per l’amor de Déu, que 
algú aturi aquesta bogeria absur-
da d’una vegada.”

Can Fàbregas:  
torna la polèmica

 
urbanisme
notícia 27 gener

el descobriment de noves restes 
al subsòl nou entrebanc per al 
projecte de desmuntatge aprovat 

29 gener 23 gener
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Aigües de Mataró 
participa en un màster 
de sostenibilitat 

Aigües de Mataró i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) han 
signat un conveni per la participa-
ció de l’empresa municipal en la 2a 
edició del Màster de Sostenibilitat 
que té lloc fins el dia 13 de fe-
brer. Aigües de Mataró serà objecte 
d’estudi al ‘Seminari internacional 
sobre organitzacions sostenibles’, 
una de les assignatures optatives 
d’aquest màster.

El Seminari de Sostenibilitat, 
que es va fer per primera vegada al 
2007, està organitzat pel Centre per 
a la Sostenibilitat de la UPC, entre 
altres, i els seus objectius són explo-
rar els marcs teòrics i conceptuals 
de les organitzacions sostenibles 
i debatre les eines i metodologies 
emprades. 

medi ambient
notícia redacció 

L’empresa municipal ha signat 
un conveni amb la UPC

www.totmataro.cat/ciutat

L’Estat anuncia les actuacions 
pels desperfectes del temporal

Diversos alcaldes de la comarca, 
entre ells el de Mataró, Joan Anto-
ni Baron, van mantenir la setmana 
passada una reunió de treball amb 
el secretari general del Mar del 
Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Mar, Juan Carlos Martín 
Fragueiro; la directora general de 
Sostenibilitat de la Costa i del Mar, 
Alícia Paz Antolín; i el delegat del 
Govern a Catalunya, Joan Rangel. A 
més de Baron, també hi van assistir 
els alcaldes de les poblacions veï-
nes de Premià de Mar, El Masnou, 
Vilassar de Mar i Cabrera de Mar. 
L’objectiu de la reunió era tractar 
sobre les actuacions d’emergència 
que cal realitzar a les zones afec-
tades pel temporal del passat mes 
de desembre.

El secretari general del Mar va 
anunciar que les obres d’emergència 
es farien amb caràcter immediat, 
en un o dos mesos, i consistirien 
en l’aportació de sorra a les platges 
de la comarca, la reparació dels 
desperfectes i l’estabilització de les 
esculleres. La voluntat és que les 
obres hagin finalitzat abans de l’inici 
de la temporada d’estiu per no restar 
atractiu turístic a la comarca. A més, 
també va anunciar que pròximament 
donarà a conèixer un estudi sobre la 
dinàmica del litoral amb l’objectiu 
d’avaluar-ne els problemes i estudiar 
les seves possibles solucions.

Els alcaldes també van expressar 
la seva preocupació per trobar solu-
cions a la protecció de la via del tren. 
La proximitat de la via del tren i el 
mar fa que els temporals produeixin 
incidències greus que interrompen 
el servei. 

societat
notícia redacció

El secretari general del Mar es 
va reunir amb Baron i els alcal-
des de la comarca 

xènia sola arxiu



El PP demana millores 
en el sistema de 
recollida de brossa 

El Partit Popular de Mataró demana 
una millora del sistema de recolli-
da de brossa selectiva al centre. El 
grup municipal presentarà una pre-
gunta al Ple Municipal sobre aquest 
assumpte. Segons el PP, ciutadans 
del centre han manifestat el seu 
malestar per la situació dels conte-
nidors de la Plaça de Santa Maria. 
La brossa acumulada ocasiona que 
els veïns hagin de deixar a terra els 
seus resiuds, ja que al contenidor 
no n’hi cap més.

Segons sembla, comenten tam-
bé, els escombriaires tenen ordre 
d’emportar-se totes les brosses de 
terra com si fos rebuig normal. 
Aquesta situació crea un cert des-
ànim, apunta el PP, als veïns que 
reciclen i que veuen com la seva fei-
na prèvia no serveix per a res. 

societat
notícia redacció 

El grup municipal es fa ressò de 
les queixes dels veïns

Veïns i oposició posen en dubte 
les noves línies de Mataró Bus 

Si els últims dies abans de la posa-
da en marxa de les noves línies de 
Mataró Bus diverses associacions 
de veïns com la de Cirera ja van 
mostrar la seva disconformitat, ara, 
quan ja fa uns dies que funcionen, 
altres associacions de la ciutat ma-
nifesten el seu malestar pels nous 
recorreguts. 

En aquest cas es tracta dels veïns 
de Pla d’en Boet que consideren, se-
gons han informat en un comunicat, 
que la relació del barri amb la resta 
de la ciutat, especialment la part 
alta, incloent l’Hospital i el Centre 
Comercial Mataró Parc, es veu di-
ficultada amb la nova distribució 
de línies. Consideren, a més, que 
un barri amb els seus equipaments 
hauria de ser més important per a 
Mataró Bus.

Entre les propostes que fan des 
de l’Associació de Veïns de Pla d’en 
Boet hi ha, per exemple, que la línia 
5 passi pel carrer Francesc Macià 
enlloc de la Ronda Barceló, ja que 
d’aquesta manera, el barri quedaria 
conectat transversalment amb la res-
ta de zones de la ciutat.

Tenint en compte les queixes de 
les diferents associacions de veïns, 
les noves línies de Mataró Bus es 
convertiran en un tema clau del 
proper Ple. Els grups de l’oposició ja 
s’han fet ressó de la intranquil·litat 
dels ciutadans i preparen les seves 
aportacions al ple. D’aquesta mane-
ra, per exemple, el grup municipal 
del Partit Popular formularà una pre-
gunta en referència al paper de les 
associacions de veïns en la creació 
dels nous recorreguts i la possibi-
litat de modificació en cas que es 
confirmi la poca validesa de les no-
ves línies. 

societat
notícia redacció

L’Associació de Veïns de Pla d’en 
Boet, s’uneix a les queixes 

acn arxiu
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Música       
Divendres 6 de febrer. Concert: “Orfeó 
Català”. Concert dins dels actes de 
celebració del Mil·lenari de Santa Maria. 
Director: Josep Vila Casañas. 

A les 21,30h a la Basílica de Santa Maria. 
Entrada: 10e. Menors 10 anys: 5e.

Divendres 6 de febrer. Concert: “lUCaS MaS-
CIaNO”. El cantautor argentí, apadrinat 
de El Canto del Loco, ens presenta el 
seu disc “todo bien”, un exemple de que 
la senzillesa, la frescor i la imaginació 
continuen sent la base del bon pop.

A les 0,30h a la Sala Privat Mataró (c/ 
Carrasco i Formiguera, 32). Atrapalo.com: 9e.      

Caixa Laietana i taquilla: 12e.

Divendres 6 de febrer. Cabaret MUSIC Hall. 
Espectacle musical.

A les 22h Sala Cabaret Mataró (c/ Batista i 
Roca 38-40). Entrada: 10e (consumició).

Dissabte 7 de febrer. Cicle Col·lectiu de 
Músics: “MOaI COrp + CéSaree”. Doble 
racció de metal; Després d’un parèntesi de 
10 anys, tornen els mítics mataronins Moai 
Corp. Césaree es troben a l’avantguarda 
de les noves tendències del metal.

A les 22h a la Sala Gran del Clap (c/ Serra i 
Moret, 6). Preu únic: 5e.

Dijous 12 de febrer. Cicle banc de proves: 
“SIN líMIte Crew”. Els mataronins 
demostraran que el hip hop és per a ells 
una forma de vida. 

A les 22h a la Sala petita Clap (c/ Serra i 
Moret, 6). Entrada gratuïta

Dijous 12 de febrer. Concert: “MarC HerNáN-
dez”. Cantautor.

A les 21,30h Dau Cafè Cultural (c/ Pujol, 26)

Divendres 13 de febrer. Concert: “raUxa + 
expreSSO”. rauxa amb nou disc “Teràpia 
de grup”, on introdueixen nous estils i 
ritmes a la seva particular visió de la 
rumba. expresso busca el seu estil entre 
la rumba catalana i la rumba flamenca. 

A les 22h a la Sala gran Clap (c/ Serra i 
Moret, 6).  Anticipada: 6e. Taquilla: 8e.

Divendres 13 de febrer. Concert: “dIqeSI”. 
A les 22,30h Sala Cabaret Mataró (c/ Batista i 

Roca 38-40). Entrada: 10e (consumició).

 Dissabte 14 de febrer. CONCert de SaNt Va-
leNtí. Jazz i música lleugera amb la can-
tant americana Gwen perry acompanyada 
del quintet de la pianista i compositora 
Michele faber, i amb la participació de 
dylan Suriñach i la pervision band. 

A les 20,30h al Teatre Monumental (La Riera, 
169). Entrada platea: 18e. Amfiteatre: 15e.

Dissabte 14 de febrer. IV Cicle de concerts 
de cambra de Joves Intèrprets: “MOzart: 
GOIa e SeNtIMeNtO”. La mezzosoprano 
barcelonina Carme Murio i el pianista 
mataroní Gustavo legido. 

A les 20,30h al Foment Mataroní (c/ Nou, 
11). Entrada: 12e.

Dissabte 14 de febrer. CONCert de pIaNO I 
flaUta. Concert a càrrec de Cristina alís 
i laura palomar, amb peces de Haydn, 
Martinu i Prokofiev.

A les 20,30h a Les Esmandies Casal de Barri

Diumenge 15 de febrer. discconcert: “el 
SextO eNCHUfe”. Un so sense guitarres, 
suau i contundent, amb temes que van 
del funky al rock. Dins del projecte de 
col·laboració entre la Casa de la Música i 
el taller d’Idees (Fundació Maresme). 

A les 17,30h a la Sala gran Clap (c/ Serra i 
Moret, 6). Preu únic: 2e. 

teatre i dansa
Divendres 6 de febrer. espectacle: “Cabaret 
MUSIC Hall”. Magnífica representació de 
diferents balls i coreografies del cabaret 
d’època, amb el grup “Music Hall”. 

A les 22h Sala Cabaret Mataró (c/ Batista i 
Roca 38-40). Entrada: 10e (consumició).

Diumenge 8 de febrer. V Mostra de teatre 
amateur: “pedra de tartera”. Obra 
de Joaquim Vilà i folch, basada en la 
novel·la de Maria Barbal, ambientada a 
la guerra civil. 

A les 18,30h al Foment Mataroní (c/ Nou, 
11). Entrada: 6e. Socis i jubilats: 5e.

Dimecres 11 de febrer. preestrena Cinema: 
“SlUMdOG MIllIONaIre (quiere ser mi-
llonario?)”. Pel·lícula dirigida per danny 
boyle. Guanyadora de 4 globus d’or, i 10 
nominacions als Oscars. 

A les al Cinesa Mataró Parc (c/ Estrasburg, 
5). Preestrena per a clients de Caixa Laietana: 

recollida d’invitacions a les oficines

Dijous 12 de febrer. espectacle: “Cabaret 
MUSIC Hall”.  

A les 22h Sala Cabaret Mataró (c/ Batista i 
Roca 38-40). Entrada: 10e (consumició).

elmésdestacatMúsica

Grup maresmenc candidat a Eurovisió 

DiQeSi és un grup de recent formació compost per cinc noies: Isa 
Vico, la cantant principal; Agnès Fabregà, la segona veu i segona 
guitarra; Esther Mas, la teclista, Carolina Pereira, la guitarra principal 
i l’Eva Martín, la percussionista.Han creat aquest nou projecte a 
nomenat “mEtRoNoMo”. Es tracta d’un so fresc i optimista que 
fusiona Pop, Rumba i Bossanova. Com les seves cançons, les noies 
de DiQeSi són d’estils molt diferents però unides vertaderament 
per una mateixa manera d’entendre la música. 

A les 22,30h a la Sala Cabaret Mataró (c/ Batista i 
Roca 38-40). Entrada: 10e (consumició).

Concert: “diqeSi”

Divendres 13 de febrer.

Foto promocional de les ambicioses noies de la banda DiQeSi

www.totmataro.cat/agenda



 Dijous 12 de febrer. Monòleg: “aNGel MI-
ralleS (Historias de la puta mili)”. Reco-
negut monologuista, vetat a la televisió, 
només se’l pot veure en directe. 

A les 22,30h a La Cova Mataró (c/ Batista i 
Roca, 61). Entrada: 5s. 

Divendres 13 de febrer. teatre: “NON SOlUM”. 
Una comèdia existencial en el qual 
l’actor Sergi lópez multiplica el seu 
personatge per fer-se preguntes sobre la 
vida i el destí. Direcció: Jorge picó. 

A les 21h Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Platea: 21e. Amfiteatre: 17e.

Dies 14 i 15 de febrer. teatre: “el CafÈ de 
la MarINa”. Clàssic de la literatura ca-
talana, de Josep M. de Sagarra. El perso-
natge de Caterina, rep les pressions dels 
personatges masculins que l’envolten. 
Direcció de Carles Maicas.

A la Sala Cabañes (La Riera, 110). Horari: 
Dissabte a les 21,30h i diumenge a les 18h. 

Entrada: 9e. 

Dissabte 14 de febrer. reCItal de pOeSIa. 
Recital poètic a càrrec dels rapsodes 
dori bravo i Juan Valero. 

A les 19,30h Comuna de l’Art (cami Ral, 351) 

Infantil                           
Dissabte 7 de febrer. aCtUa elS dISSabteS: 
"aprèn amb els contes". Activitat lúdica 
per a infants de 4 a 7 anys.

A les 18h a la botiga Actua (plaça de la 
Muralla, s/n. Mataró)  

Diumenge 8 de febrer. espectacle familiar: 
“leS NOVíSSIMeS aVeNtUreS de JOaN 
de l’óS”. Rondalla tradicional adaptada 
per Josep pujol. Amb la Cobla la bisbal 
Jove i l’actriu Cristina Cervià. 

A les 12h Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Entrada: 4,50e. Taller familiar previ al concert, 

a les 10,30h a l’Espai 1 de l’Aula de Teatre  
(cal inscripció prèvia a l’IMAC). 

Dimarts 10 de febrer. l'HOra del CONte: “No 
siguis poca-solta”. Conte de ben redlich, 
a càrrec de Josep roca.

A les 18h Biblioteca Pública Pompeu Fabra  
(plaça Occitània, s/n)

Dimecres 11 de febrer. l'HOra del CONte: 
"l’aniversari del senyor Guillamó”. Conte 
d’anaïs Vaugelade.

A les 18h a la Llibreria Robafaves Jove                   
(c/ Nou, 27. Mataró)                     

Dimecres 11 de febrer. presentació del llibre: 
“el GrIpaU COMÚ”. A càrrec de Joaquim 
Soler, director del Centre de recuperació 
d’amfibis i rèptils de Catalunya. 

A les 17,30h a la Biblioteca Caixa Laietana

Dijous 12 de febrer. elS dIJOUS a la bIblIO: 
"l’elefant encadenat”. De Jorge bucay.  

A les 17,30h a la Biblioteca Caixa Laietana            
(c/ d'en Pujol, 19-25)

Diumenge 15 de febrer. espectacle infantil: 
“la CapUtxeta VerMella”. Nova versió 
del conte popular, amb cançons i humor. 
A càrrec de dreams teatre.

A les 18h Teatre Monumental (La Riera, 169). 
Entrada: 5e. Organitza: La Xarxa. 

Llibresi conferències          
Divendres 6 de Febrer. presentació del lli-
bre: “perfUM d’alMeSC”. Tertúlia amb 
l’autora del llibre, Montserrat Morera.

A les 19h a la Llibreria Robafaves (c/ Nou, 9)

Dilluns 9 de febrer. Monogràfic musical: “el 
SaC de GeMeCS I leS COrNaMUSeS”. 
A càrrec de Gerard alís, amb mostra i 
audició d’instruments. 

A les 18h a Les Esmandies - Casal de Barri 
(Rda O’Donnell, 94). Preu sessió: 4e. 

Dimarts 10 de febrer. I Cicle de Conferències 
de música: “ClàSSICS”. A càrrec de M. 
teresa Julià (professora de música i es-
pecialista en recerca de música antiga). 
2a sessió: Vivaldi.

A les 20h a l’Acadèmia El Triangle (c/ Sant 
Josep Oriol, 21). Entrada gratuïta. 

Dimecres 11 de febrer. Cicle de conferències: 
ClUb d’OpINIó. Temes d’actualitat. 1a 
sessió: “Un eco de la decadència?”, a 
càrrec d’antoni puigverd romaguera 
(escriptor i periodista). 

A les 19h a la Biblioteca Pompeu Fabra

Dimecres 11 de febrer. aula d'extensió 
Universitària aUleS SÈNIOr de Mataró. 
Conferència: "fIlOSOfIa: quin sentit té 
la filosofia avui”. A càrrec de Francesc 
Torralba (catedràtic filosofia URLL). 
A les 19,15h al Foment Mataroní (c/ Nou, 11). 

Activitat per a socis. 2n trimestre.  

Dimecres 11 de febrer. xerrada: “MaNUel 
CUSaCHS: UNa VIda d’eSCUltOr”. Ter-
túlia amb l’artista.

A les 19h a Ca l’Arenas Centre d’Art

Dijous 12 de febrer. presentació del llibre: 
“la VeNJaNÇa del baNdOler”. Tertúlia 
amb l’autor del llibre, Martí Gironell.

A les 19h a la Llibreria Robafaves (c/ Nou, 9)

Cursositallers 
CUrSOS perMaNeNtS fUNdaCIó HOSpI-
tal. taller de relaxació: dimarts o dijous 
de 19,45 a 21h. · taller de Ioga: dilluns 
i dimecres de 18,30 a 19,30h. · taller 
de tai-txí: dimarts i dijous de 18,30 a 
19,30h. Dilluns i dimecres de 18,30 a 
19,30h o de 19,30 a 20,30h. 

Informació a la Fundació Hospital (Sant 
Pelegrí, 3). Telf: 93.741.91.60

Rutes i visites guiades  
Dissabte 7 de febrer. VISIta al MUSeU arxIU 
de SaNta MarIa. recorregut comentat per 
la Sala de Síntesi, el conjunt dels Dolors 
i les altres seccions del museu.

A les 18h al Museu Arxiu de Santa Maria                        
(c/ Beata Maria, 3).

Dies 7 i 8 de febrer. rutes guiades en Segway: 
parCS I JardINS de Mataró. Grups màx 8 
persones. Recorregut de 20 min, sortides 
cada mitja hora.

Punt de trobada: camí Geganta-Av. Corregi-
ment, de 10 a 14h. Preu: 10e, conducció a 
partir de 10 anys. (Nens gratis en remolc)

Festes i fires  
Dies 7 i 8 de febrer. xxxI fIra de l’arbre - 
fIra de la NatUra. Mercat de productes 
de planter derivats de la terra i la natura: 
plantes, flors, animals i jardins.

Durant tot el dia al Parc Central (Mataró)

Excursions 
aGrUpaCIó CIeNtífICO exCUrSIONISta de 
Mataró. Passatge Pou d’Avall, núm. 1. 
Telf: 93.790.27.30.
SORTIDES COL·LECTIVES 2009: 
· Dies 7-8 de febrer: sortida nocturna de Ra-
quetes de neu a Cap de Rec (Cerdanya).
Inscripcions. dilluns a dijous de 19 a 21h al 
local social o per telèfon. 
· Diumenge 22 de març: Torre de Fon-
taubella-Colldejou. La Mola i la Miranda 
(100 cims). 

MéS INFO: www.portalmataro.com/agenda
Enviar informació a mataro@totmataro.cat 

o a les nostres oficines: c/ d'en Xammar, 
11. 08301 Mataró o bé al fax 93.755.41.06
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MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA. c/ Beata 
Maria, núm. 3. Mataró. 

· Ercule Rurelli, arquitecte, i l’ampliació 
de l’església de Santa Maria.

Inauguració divendres 6 de febrer a les 20h. 
Fins al 26 de juliol. 

 COMUNA DE L’ART. Camí Ral, 351. Mataró.
· Gent del Marroc. Exposició fotogràfica 
de Javier Sarmiento.

Inauguració: dissabte 7 de febrer a les 19h. 
Fins al 4 de març.              

SALA DE L'ASSOCIACIÓ SANT LLUC, AL CASAL 
NOvA ALIANçA. c/ Bonaire, 25. Mataró. 

· Exposició col·lectiva d’artistes de Premià 
de Mar.

Inauguració dissabte 7 de febrer a les 19,30h. 
Fins al 28 de febrer.

ESPAI ENBLANC. c/ Lepant, 56. Mataró.
· Joves dissenyadors independents. Objec-
tes, complements, art i mobiliari. 

Fins al 28 de febrer.

BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Pl. Occitània.
· Catalunya fantàstica. Una història desco-
neguda, de David Bernad. 

Fins al 23 de febrer.

COL·LEgI D’APARELLADORS I ARqUITECTES 
TèCNICS. Plaça d’en Xammar, 2. Mataró. 

· L’empremta de l’encens. Obra recent de 
l’artista mataronina Rosa Codina.

Fins al 23 de febrer.

 gALERIA D’ART ARTgENT. Pancho Tennis Club.
Ctra. d’Argentona a Mataró.

· Exposició de pintures d’Antonio Reyes.
Fins al 20 de febrer.

SALA UEC MATARÓ. c/ Nou, 29. Mataró.
· Desnudos de la transición. Exposició 
fotografies de Jordi Morgadas.

Fins al 18 de març.

 ESPAI CAPgRÒS. c/ Sant Benet, 16-18.
· Josep Ma Jodar. 

Fins al 25 de febrer.

 SALA D'EXPOSICIONS DE CAN PALAUET. c/ 
d'en Palau, 32. Mataró.

· Eduard Comabella.
Fins al 15 de febrer.

ESPAI HARTMANN. c/ de Carrasco i Formigue-
ra, 48. P. I. Pla d’En Boet II. Mataró.

· Olimp. Pintures de Catherine Lorton.
Fins al 15 de febrer.

MUSEU ARXIU DE CAN CARALT. Sant Andreu 
de Llavaneres. 

· Qui no anuncia no ven! Els artistes cata-
lans i la publicitat (1888-1929). 

Del 6 de febrer a l’1 de març.

 MUSEU DE MATARÓ.  El Carreró, 17. Mataró. 
· Manuel Cusachs. Una vida d’escultor.

Fins al 22 de febrer.

 CA L'ARENAS CENTRE D'ART del Museu de 
Mataró. c/ Argentona, 64. Mataró.

· Margarita Pineda.
Sala 2. Fins al 18 de febrer.

· Manuel Cusachs. Interiors familiars
Sala 1. Fins al 22 de febrer.

· Ca l’Arenas: el taller.
Al Menjador. Fins al 29 de març.

· Més enllà de l’objecte. Un cicle vital a les 
col·leccions del Museu de Mataró.

Fins al 13 de setembre de 2009. 

FUNDACIÓ JAUME vILASECA. c/ Baldomer Vila, 
9. Mataró. Telf: 93.799.33.97

· Una volta pel món del gènere de punt.
Visites guiades cada dijous feiner de 17 a 19h, 

i per a grups, a hores convingudes.

exposicionsexposicions

Pintura elmésdestacat

Fins al 29 de març.

Esposició “Xavier Gosé. 1876-1915. De 
la Barcelona d’Els Quatre Gats al París 
elegant”. Xavier Gosé, una de les figures 
de la il·lustració espanyola. 

“XAVIER GOSÉ”

Fundació Palau (c/ Riera, 54. 
Caldes d’Estrac).  Inauguració: diumenge 8 de febrer a les 12,30h.

www.totmataro.cat/agenda
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Depilació facial i corporal per a l’home i la dona

Eliminació progressiva, segura i eficaç del pèl no desitjat

Depilació mèdica làser

Eliminació de varius
amb Làser Gémini

Eliminació de tatuatges 
amb Làser Spectra

Làser per a:
Eliminació de berrugues, cuperosi,  
aranyes vasculars, taques...

Tractament del dolor 
artrosi, dolors articulars...

Rejoveniment facial

Farciment, Mesolifting, «relleno» 
d’arrugues i llavis

Dietes obesitat, hipertensió, diabetis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis

Peelings salicílic i despigmentant

Crioesclerosis de varius

centresd’aplicacionslàser

medicina interna / cirurgia làser

dr. Pere Pérez Peña

HORES CONVINGUDES

Camí de la Geganta 119, entl. 3a. Tel: 93 796 43 57 - 08302 MATARÓ

Comtat D’Urgell 10, 1er 2a.Tel: 93 796 43 57 - 25700 LA SEU D’URGELL

e-mail: perezpena@terra.es



 CASAL DE LA GENT GRAN DE L’HAVANA. 
Camí  Ra l ,  163 .  Ma ta r ó .  Te l f . : 
93.169.67.47.
• Activitats matins: Gimnastica passiva i de 
manteniment / Patchwork / Informàtica / Tall i 
confecció / Tai-Txi • Activitats tardes: Ball de 
saló / Taller de  català / Pintura sobre roba / 
Pintura i dibuix / Cada dia jocs de taula. • Cada 
mes, viatge cultural.

ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN DEL 
PARC. c/Corregiment, 28.  93.757.13.17. 
• BALL: cada diumenge, música en directe. • 
Bingo, cada divendres a les 17h. • Un dijous al 
mes a les 17h, cafè-tertúlia amb la projecció 
d'una pel·lícula. • Petanca, de dilluns a diven-
dres, matí i tarda. 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA GATASSA. 
Avinguda de La Gatassa, 43. Mataró. 
Telf: 93.757.87.30.
• BALL, cada dimecres a la tarda a la Sala del 
Bar de l’associació. 

ACTIVITATS DE LA UGT SINDICATO DE JUBI-
LADOS y Pensionistas del Maresme. Pl. de 
les Tereses, 17. 93.755.14.17.
• FEBRER: Dia 15, calçotada a Moià. • Dia 22, 
gran festa de la xatonada. • Dia 26, de compres 
a Andorra. • Del 28 de febrer a l’1 de març, 
carnaval a Roses.  

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PLA D’EN BOET. 
c/Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró. 
Telf.: 93.702.29.16.
• Ball, cada diumenge de 17h a 20h. Música en 
viu. • Bingo, cada divendres a les 17h.  

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES 
DEL MARESME UDP. Plaça del Forn del 
Vidre nº 1. 93.790.36.72 Mataró.
• Penúltim dissabte de cada mes, Sopar-Ball 
a les 20,30h al local social. • Excursions: Dia 
12 de febrer, Visita al Pantà i a la població de 
Riudecanyes. Dia 19 de març, calçotada a Valls. 
• Cada dimarts i divendres, exercicis de relaxa-
ció. • Cada dilluns, classes de ganxet i mitja. • 
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres, petanca.• 
Cada dijous, bingo. • Taller gratuït de pintar 
Mandales i Manualitats de targeteria. 

 CASAL DE GENT GRAN JAUME TERRADAS. 
c/Argentona, 59. int. 93.7579952 o 
93.7989957. Mataró. 
• Revetlla Carnestoltes: dia 21 de febrer a les 
21h al local Iris, ball i concurs de disfresses. • 
BALL, diumenges de 17 a 20h, al local Iris (c/ 
Bonaire). • Cada diumenge del mes, melé de 
petanca a les pistes del Casal. • Bingo, cada 
dimecres a les 16,30h. 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE ROCAFONDA/
PALAU. c/ Colombia, 55. Mataró. 
Activitats i serveis per als socis: • Taller de Ma-
nualitats. • Tornejos de Petanca, cartes, dòmino 
i billar. • Dijous Bingo. • Ball en viu: cada 15 
dies. •  Coral del Casal: Es forma una coral, fan 
falta veus masculines. Per a més informació al 
telf 93.169.51.66.

 Per enviar informació: 
Mataro@totmataro.cat 
O a les nostres of ic ines:  c/ d'en 
xammar, 11. 08301 Mataró o bé al fax 
93.755.41.06

gent grangent gran www.totmataro.cat/agenda
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Presa de pèl
L’any 1997 l’Onu el va declarar 
Any Internacional de la Gent Gran i 
també aquest l’OMS va endegar una 
campanya a favor de l’envelliment 
actiu. Potser no va ser una casualitat 
que el mateix any 1997 es fundés el 
Consell Sènior de Premià de Mar i 
també el Moviment Sènior. Després 
d’onze anys de funcionament ha 
quedat molt clar que nomes una gran 
organització sènior pot convertir en 
una realitat palpable el respecte que 
es mereix la gent gran per preservar la 
seva dignitat. És un greu error no voler 
adonar-se de l’atemptat que significa 
per a la dignitat humana l’aparcament 
inhumà de la gent gran en residències 
geriàtriques. També ho es quan a un 
col·lectiu com el de la gent gran, se’l 
vol enredar amb unes lleis de depen-
dència i de serveis socials que procla-
men drets universals, sense disposar 
dels recursos econòmics necessaris 
per fer-los possibles, la qual cosa no 
deixa de ser una gran presa de pèl, 
pròpia d’una societat consumista en la 
que la gent ha deixat de pensar. 

Potser ha arribat el moment de que 
la gent gran comenci a prendre cons-
ciència de què si no vol que se li con-
tinuï prenent el pèl, tal com pot passar 
si ha de pagar les visites al metge o 
les medicines, com se’n comença a 
parlar, la millor forma d’evitar-ho és 
creant una gran organització sènior, 
formada per Consells Sèniors en 
cadascun dels municipis que facin 
servir la força dels seus vots per a ser 
decisius en les eleccions municipals, 
per a aconseguir ser veritablement 
respectats i no simplement tolerats 
com passa en l’actualitat.

 
 
 

Josep Aracil i Xarrié
Membre Consell Sènior de Premià de Mar

cspremia@teleline.es
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Obertes de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30 h. i dissabtes de 9 a 13,30

E. CARVAJAL  c/Gatassa, 10 93.798.29.15
M. CENTENO  
                Pl. Vista Alegre, 2 93 798 50 08
V. COARASA       c/Torrent, 7 93.798.70.04
E. COLL Sant Josep, 30.93.790.43.40 

(dissabtes matí i tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) dissabtes alterns. 

Plaça Xica, 1-3. 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA  

Pg. R. Berenguer, 75 93 757 90 93
M. FERRÉ  

Rda. Pres. Macià, 61-63. 93.741.16.66
B. FITÉ                Riera, 57. 93.790.10.30

(dissabtes alterns)
E. JULIÀ      Camí Ral, 93. 93.790.43.69 

(dissabtes alterns)
S. LÓPEZ        Rda. Frederic Mistral, 26-28  

93.799.80.48
M.A. MAJORAL        Irlanda 17, cant. Boixa 

93.798.49.47
M. MASJUAN       Rda. Dr. Ferran, 28 

93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS

c/Siete partidas, 79 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71. 93.798.49.55
J. PLANA   Plaça de Cuba, 4 93.798.55.50
P. ROCA. 
C/Nou, 1. 93.790.19.57 (dissabtes alterns)
ROMANCES   Av. President Tarradellas, 34 

93.758.65.14
A. RUIZ-CARRILLO  

Alarcón, 41 93.790.15.17 
M.C. SAÑES     Creu Roja, 3 93.798.97.06
L.M. SERRANO-M.C. SERRANO (Alterns)

Rda. O’Donnell, 102. 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 93.798.33.93
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3. 93.790.10.43
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
     Av. Puig i Cadafalch, 256 93.798.25.50

HORARI TOTS ELS DIES DE 9 A 22H.

A.ALFONSO - M.COS. (festius no) 
Av. d’Amèrica, 33. 93.790.31.04 

R.Mª DE LA PEÑA (de 8 a 22)
 Rambla, 16. 93.790.20.24

PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18. 93.796.14.91

LA RIERA 10 (dill a div. de 8 a 22) 
La Riera, 10. 93.790.10.58

M. R. RUIZ-CARRILLO (dill a div. 9 a 21, 
dis  s. matí)     

Rda. Rocablanca, 1. 93.798.59.69
Mª I. SIMON  (festius 9 a 15h)

Av. J. Recoder, 62. 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO 

Sebastián Elcano, 2-4. 93.757.90.25

OBERTES DIA I NIT
M.R. COLLDEFORN 

Rda. O’Donnell, 13. 93.757.92.93
R. SUBIRATS 

Blay Parera, 35. 93.796.17.21

Una vegada exposats, digueren al vell 
bruixot els dos enamorats:

“I ara què hem de fer?”
“Doncs bé, respongué, el vell 

bruixot. Lligueu-los per la pota petita 
un a l’altre. I deixeu-los anar”.

El fort falcó i la formosa àliga 
van començar a voler volar, però no 
podien fer-ho. El que més podien fer 
era saltets. En veure que no podien 
volar, van començar a irritar-se de 
tal manera que van començar a 
picar-se entre ells fins a fer-se mal i 
molt de mal. 

Aleshores el vell bruixot va par-
lar:

“No oblideu mai el que esteu 
veient. I aquest és el meu consell. 
Vosaltres sou com l’àliga i el falcó. 
Si estiguéssiu lligats l’un per l’altre 
encara que fos per amor, no tan sols 
viuríeu arrossegant-vos sinó que tam-
bé, més tard o més d’hora, comença-
ríeu a fer-vos mal l’un a l’altre.

Si voleu que l’amor entre vosal-
tres perduri, voleu plegats, però 
mai lligats.

Allibera la persona que estimes 
perquè pugui volar amb les seves 
pròpies ales”. 

En el meu entendre, la lliçó és 
clara.

Ara bé, aquesta veritat no només 
val per a la parella, sinó també per a 
les relacions familiars, amicals com 
professionals.

Respectar el dret de les persones 
de volar vers els seus somnis.

La lliçó principal és saber que 
només sent lliures, les persones són 
capaces d’estimar. 

Com deia al principi d‘aquests 
articles sobre “l’art de viure junts”, 
la psicologia té moltes coses a dir. 
És ben cert, que hi ha un criteri o 
seny en les persones que els permet 
copsar, intuir, veure els pro i contra 
de la persona estimada. Així i tot, 
l’experiència confirma que cal també 
ser prudents i no deixar-se enganyar 
per les fantasies d’idealització de 
l’altra persona que s’estima o per la 
pròpia idealització.

L’art de viure 
junts (3/3)...!

Jaume Patuel i Puig
-psicòleg-psicoterapeuta-
e-mail: jpatuel@copc.es
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El retorn de Moai Corp, 
la proposta del Col·lectiu

Arriba la cita mensual dels concerts 
al Clap promoguts pel sempre actiu 
Col·lectiu de Músics del Maresme, 
aquest cop de la mà de Moai Corp.

Després d’un parèntesi de 10 
anys, els mítics mataronins Moai 
Corp tornen a penjar-se els instru-
ments per oferir-nos el seu repertori 
amb influències de RATM, Clawfin-
ger o Def Con Dos. Per aquest any 
2009 preparen el que serà el seu 
primer disc de la mà de la discogràfi-
ca Nat Team Music. L’ocasió s’ho val 

per retrobar-se amb el grup.

Nou metal
Césaree es troben a l’avantguarda 
de les noves tendències del metal, 
on s’hi poden apreciar detalls ex-
perimentals d’uns The Mars Volta o 
Tool, executades amb gran tècnica i 
una posada en escena espectacular. 
Presenten el seu primer treball, que 
porta per nom “Progreso”

música
prèvia redacció

La cita mensual amb la música 
maresmenca porta també 
Cesaree, música metal

Josep Beltran, homenatjat  
pels treballadors als 90 anys

Josep Beltran i Vilavert, propietari 
fundador de Gestoria Beltran, una 
de les que té més nom i història a 
la ciutat va complir el passat 27 de 
gener la gens menyspreable xifra de 
90 anys. Els treballadors i treballa-
dores actuals de la Gestoria es van 

gent
notícia redacció

Els Capgrossos volen 
consolidar Tripleta i els 
pilars en aquest 2009 

Els Capgrossos van celebrar dissabte 
passat l’Assemblea i van reelegir el 
duet que els ha comandat el darrer 
any: Lluís Feliu com a cap de colla 
i Carles Guanyabens com a Presi-
dent. Són el segon i el cinquè any 
en el càrrec per als dos castellers, 
respectivament.

En una Assemblea plàcida es va fer 
balanç del 2008 assenyalant-la com 
una temporada “bona en l’aspecte 
casteller i molt bona en l’aspecte so-
cial”. Feliu va reconèixer que el segon 
tram de temporada va deixar “un mal 
gust de boca” però que, números a la 
mà, la 2008 és “la segona millor tem-
porada de la història capgrossa”.

Pel que fa als objectius per a 
aquest 2009 el cap de colla es mar-
ca consolidar la gamma de castells 
de 9 i 8 i mig -amb canvis al tronc- 
i  recuperar els grans pilars de 6 i 
7 amb folre. Se seguirà treballant, 
també, per la gamma extra. 

castells
notícia cugat comas

L’Assemblea reelegeix amb gran 
majoria Guanyabens de President i 
Feliu de cap de colla

culturacultura

la cita  Música

 moai coprp + cesaree

Dissabte 8, a les 10 de la nit al 
Clap. Entrades a 5 euros. 

cedida

xènia sola

cedida

 Tres possibles viatges

És norma no escrita que els Cap-
grossos fan un viatge a l’estranger 
o a l’Estat cada any. Enguany les 
gestions estan verdes però s’està 
negociant amb tres hipòtesis, Isla 
Cristina, a Andalusia, Euskadi i 
una localitat italiana. 

www.totmataro.cat/cultura

unir amb els companys antics i jubi-
lats per a homenatjar el nonagenari 
Beltran, que es va emocionar amb 
l’acte de felicitació. Els treballadors 
agraeixen “tota una vida dedicada a 
l’esforç i la il·lusió de seguir treba-
llant plegats. 
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Sant         
Guarí

6
 Feb.

Sant Gua
rí va néixer 
en el 1080, 
en la noble 
f a m í l i a 
bolonyesa 
dels Guari
ni. Ordenat 
sacerdot i 
n o m e n a t 
canonge de 
la catedral 

de Bologna, ja als vintiquatre anys, 
decideix seguir la Regla de Sant Agus
tí, convertintse en canonge regular 
lateranense, al convent de la Santa 
Creu a Mortara.

Abans d’abandonar la seva ciutat, va 
donar els seus béns perquè s’edifiqués 
un asil. En la vida del convent, es va 
distingir per la seva obediència, i la 
seva austeritat va suscitar l’admiració 
tant del clergat com del poble. La 
característica de la seva personalitat, 
era la bondat.

Als cinquantanou anys, va ser 
designat Bisbe de Pavia. Sentintse 
indigne, va tractar que l’alliberessin de 
tal nomenament; no aconseguintho, va 
romandre amagat fins que va ser elegit 
un altre prelat.

Durant l’advent de 1144 el Papa 
Lucio II el va nomenar bisbe, aquesta 
vegada de Palestrina. En aquesta oca
sió no va tenir més remei que acceptar, 
arribant a ser cardenal.

Va ser bisbe durant tretze anys, 
continuant en privat l’austera vida 
monacal. Com a cardenal, va participar 
en tres conclaus.

El 6 de febrer de 1158, a l’edat 
de setantavuit anys, va lliurar la seva 
ànima al Senyor.

El seu cos va ser dipositat en una 
urna de marbre, a la cripta de la Cate
dral de Sant Agàpit. Un any després de 
la seva mort, en vista de la seva gran 
fama de santedat, el Papa Alexandre 
III va decretar el seu culte. El 1437 
Palestrina va sofrir una profanació, i, 
per precaució, es van amagar les seves 
relíquies. Des de llavors no es coneix 
el seu parador: alguns diuen que van 
ser portades pel Cardenal Giovanni 
Vitelleschi, a Cometo (a Maremma); 
d’altres, diuen que a Bologna, la seva 
ciutat natal. 



restaurantsrestaurants

Blue Finn
La primera idea era trobar-nos per 
parlar sobre el restaurant i així 
trobar les millors paraules per es-
criure aquest reportatge, però l’Alex 
–responsable de la cuina del Blue 
Finn– estava convençut que per 
fer-ho la millor manera era seure 
a la seva barra i parlar mentre ens 
oferia un “tour” per la seva variada 
oferta culinària. Creu que és l’única 
forma de què realment ens arribi 
l’essència del local i la filosofia de 
la seva cuina ja que, per damunt 
de tot, un restaurant ven menjar, 
i amb el primer mos a la boca ja 
vaig estar convençut que era una 
gran idea.

Al Blue Finn –nom que rep la 
tonyina de màxima qualitat– ens 
ofereixen cuina japonesa fusionada 
amb cuina mediterrànea –que ser-
veixi com exemple les cloïsses del 
carril al sake– amb el valor afegit 
de que paren molta atenció a tenir 
la màxima qualitat en la matèria 
primera –no en va els propietaris 
també s’encarreguen de distribuïr 
peix arreu de Catalunya– amb una 
elaboració cuidada al detall per no 
desmerèixer el producte. A primer 
cop d’ull ja veiem que la carta és 
molt completa, va molt més enllà 
del sushi i també hi trobem fideus, 
ànec, pollastre, arròs i molts altres 
plats que poden adaptar-se als gus-
tos de qualsevol paladar.

El nostre viatge gastronòmic va 
tenir destins tan interessants com 
el navaja no miso, que es tracta 
d’unes navalles escoceses d’una 
mida descomunal ben netes i tros-

sejades, saltejades breument amb 
una salsa de miso, jingebre i vina-
gre d’arròs; el hot Port Balis, un 
futo maki arrebossat molt gustós 
i sorprenent; el wafu steak-wagyu, 
que es tracta d’una carn de bou 
jove criada segons el mètode ja-
ponès Kobe, molt tendre i gustosa, 
o l’uramaki Maresme, una creació 
d’allò més original i tot un plaer pel 

pal·ladar –una combinació de ton-
yina blue finn, maduixa, i formatge 
crema embolcallat amb alga nori, 
arròs i sucre moreno lleugerament 
cremat pel damunt– que ens pre-
para per les postres. I això només 
és una petita pinzellada de l’univers 
gastronòmic Blue Finn, que promet 
emocions fortes en qualsevol dels 
seus paratges. 

www.totmataro.cat



Hot Port Balis

Especialitat de la casa

núm. 1372
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Elaboració:
Aquesta preparació és un futo maki, és 
a dir un rotlle gruixut, amb l’alga per 
fora, arròs blanc, i a dins porta ceba, 
alvocat, salmó fresc i formatge crema. 
Un cop s’han tallat s’arrebossa amb 
farina de pa japonesa i es fregeix molt 
breument. Es serveix amb la salsa de 
cítrics i soja. 

xefLA RECEPTA DEL xef
Ingredients
- Salmó fresc
- Formatge cremós
- Alvocat
- Ceba
- Arròs blanc
- Alga
- Farina de pa japonès
- Salsa de fruits cítrics (soja amb 
suc de cítrics).

Sushi Bar
Port Balis, Llavaneres.
Tel. 93 792 75 92
info@bluefinnsushi.es
Obert de dimarts a dissabte al migdia i a la nit. 
Diumenge obert només al migdia. Dilluns tancat.

hot port balis

NAVAJA NO MISO

WAFU STEAK-WAGYU



Cinesa - Mataró Parc
I 902 333 231 I Matinals: Diss. i festius I 
I En blau: Dis. i diu.I Golfes: Div. i diss.I

Cinema Foment
I 93 790 34 50  I Dill. 1ªsessió preu reduït I C/ Nou, 11 I

Cinemes Arenys
I 902 101 008 I Golfa: Div., diss. i vigília festiu I En blau: Dis. diu. i festius

 Un chihuahua en Beverly Hills 
   16,00 18,00 20,15 22,30          00,40 

 Valkiria 
   16,00 18-18,15 -20,20-20,30- 22,40          01,00 

 El curioso caso de Benjamín Button 
   16,00 18,00-19,00 -21,05dv.-21,30-22,00    00,10 

 Transporter 3   16,00- 18,00

 Dieta mediterranea 
   16,00 18,00 20,15 22,30          00,40 

 Mal ejemplo  16,00- 18,00

 Guerra de novias    20,15 22,30         00,40

 Revolutionary road   18-20,20 -22,40  01,00

 Siete almas 
   16,00 18-18,15 -20,20-20,30- 22,40          01,00 

 Bienvenido al Norte 20,15 22,30          00,40

   El valiente Despereaux  16,00   

 El curioso caso de Benjamín Button 
 12,00 17,00 18,00 20,30 22,00                   00,01

 Valkiria 
 12,15 -16,30-17,30- 19,15-20,00 22-22,30                 00,30

 Un Chihuahua en Beverly Hills 
 12,15 16,00 18,10 20,20 22,30                  

 Guerra de novias   16-18,10-20,10              12,10

 Dieta mediterranea 
 12,15 16,00 18,15 20,30 22,45                   01,00

 Mal ejemplo 18,20 20,30 22,40               00,50

 Las chicas de la lencería   20,00

 El juego del ahorcado  22,30               01,00

 La duda    16,00-18,15- 20,30 22,45              12,15

 La semilla del mal                   01,00

 Mejor que nunca   16-18,15-20,45

 Revolutionary road 17,45-20,10-22,30

 Transporter 3 12,15-16-18,05- 20,45-22,50-     01,00

 Siete almas 12,10 -16,30-19,15-22,00               00,45

 Resistencia  // El gran Stan                00,50  

 Australia    22,00             

 Pérez 2  // El valiente Despereaux      12,15           

 Crepúsculo        16,00               

 El intercambio     18,05   

 Madagascar 2  // Bolt  16,00             12,10
Bella 

 7 feb.   18,00-20,00-22,30 /    9 feb.   18,00-20,00   

cinemescinemes

Teatre Monumental
I 93 798 54 60  I La Riera, 169 I

La ola                               Slumdog Millionaire
 8 febrer 19,00          12 febrer       21,30 

www.totmataro.cat/cinemes



Guanyadors del núm. 1370 

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines,  
únicament de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista.

Resposta de la setmana passada:
“El quinto elemento”

cinema@totmataro.cat

C/ d’en Xammar, 11. 08301 mataró

Sortegem 3 lots de dues  
entrades cedides per  
CINEMES ARENYS

 de dues  
 cedides per  

CINEMES ARENYS

3 lots
 cedides per  

CINEMES ARENYS

3 lots de 
 cedides per  

CINEMES ARENYS

A quin títol van coincidir 
anteriorment Brad Pitt i 
el director de  
Benjamin Button?

Pregunta de la setmana

Envia 
la resposta a l’adreça:

Concurs de Cine

Una secció patrocinada per CINEMES ARENYS

“Descobreix el secret” 

L’argument: 
Wi l l  Sm i -
th encarna 
a Ben, un 
a g en t  d e l 
fisc ameri-
cà amb un 
misteriós ob-
jectiu que el 
porta a aju-

dar els altres. Però quan troba a emily 
(rosario dawson), una dona amb una 
malaltia del cor, s’enamora d’ella, 
complicant els seus projectes. 

L’anècdota: Smith repeteix en 
aquesta pel·lícula amb el director de 
en busca de la felicidad i, a més, es 
torna a trobar amb rosario dawson 
amb la que va coincidir fa anys a men 
in Black 2.

Diagnòstic: Will Smith podria 
protagonitzar la pel·lícula més estran-
ya o més estúpida de la història i els 
cinemes seguirien plens. Quin és el 
secret d’aquest actor per atraure les 
masses protagonitzi el que protago-
nitizi? Potser haver estat company de 

sobretaula de milions de persones amb 
el seu Príncep de Bel-air el converteix 
ja en membre de la família. Sigui com 
sigui, Smith es posa ara al capdavant 
d’una història ben construïda i emo-
tiva amb alguna sopresa però que no 
deixa de ser poca cosa més que això, 
una història curiosa. Construida com a 
història d’intriga funciona però potser 
hauria es-
tat millor 
c o n f i a r 
m é s  e n 
el factor 
sorpresa i 
evitar pis-
tes massa clares com, per exemple, 
el retall de diari o els “flashos”. en el 
moment que “descobreixes” el secret, 
perd empenta i això passa una mica 
massa ràpid.

Efectes secundaris: La filosofia 
de la pel·lícula provocarà reflexions 
profundes en els més sensibles. a més, 
hi haurà baralles per decidir qui havia 
descobert “el secret” abans durant la 
projecció.

siete almas. gabriele muccino. usa. 2009 
crítica albert r. dot

dar els altres. Però quan troba a 

raquel Sancho martínez, andrés molins 
Sibilla, Yolanda Grau.
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Sinopsis

El curioso caso de        
Benjamín Button

Dir.: David 
Fincher. Int.: 
Brad Pitt, Cate 
Blanchett, 
Julia Ormond. 
159min.
Argument: “Vaig 
néixer en cir-

cums tàncies inusuals”. així comença 
“el curiós cas de Benjamin Button”, 
una adaptació de la història dels 
anys 20 del segle passat escrita per 
F.Scott Fitzgerald i que tracta d’un 
home que neix amb vuitanta anys i 
va rejovenint amb el temps: un home 
que, com qualsevol de nosaltres, no 
pot parar el temps.     

Dieta mediterránea

Direcció: Joa-
quín Oristrell.  
Intèrprets: 
Olivia Molina, 
Paco León, Al-
fonso Bassave. 
102min.
Argument: Sofia 

neix prematurament en una bar-
beria, envoltada d’homes que 
necessiten un tallat de cabell el 
mateix dia de juny de 1968 que 
Bob Kennedy és assassinat. durant 
quinze anys, creix entre els fogons 
i les taules de la casa de menjars 
dels seus pares. dona treballadora, 
ambiciosa i imprevisible, molt aviat 
s’enamora de dos homes: amb toni, 
el gendre que tota mare voldria te-

nir, es casa i té tres fills; amb Frank, 
el representant que tot artista vol-
dria tenir, descobreix el secret de 
l’alta cuina. 

Un chihuahua en          
Beverly Hills

Direcció: Raja 
Gosnell. Int.: 
Piper Perabo, 
Jamie Lee 
Curtis. 91min.
A r g u m e n t :  Una 
consentida Chi-

huahua de Beverly Hills anomenada 
Chloe es troba accidentalment per-
duda en els humils carrers de mèxic, 
sense cap spa ni botiga exclusiva 
de rodeo drive a la vista. Sola per 
primera vegada en la seva vida, 
ha de confiar en alguns inesperats 
nous amics. 

Las chicas de la lencería

Direcció: Bettina Oberli. Int.:  
Stephanie Glaser, Hanspeter Müller, 
Heidi Maria Glössner. 90min.
Argument: martha no ha pogut supe-
rar la mort del seu marit i tracta de 
trobar un significat a la seva vida. 
Les partides de cartes amb les seves 
amigues Lisi, Hanna i Frieda han 
perdut la seva alegria i es planteja 
realment què fer amb la seva vida. 
Una nit, se’n va a dormir pensant en 
morir-se. Però el destí sembla tenir 
altres plans per a ella. Preocupades 
per martha, les seves tres amigues 
la convencen, a pesar dels seus 80 
anys, de fer realitat el seu somni de 
ser modista.             

La ola

Direcció: Dennis Gansel. Intèrprets:   
Jürgen Vogel, Christiane Paul. 
101min.
Argument: alemanya avui. durant la 
setmana de projectes, al professor 
d’institut rainer Wenger se li ocorre 
la idea d’un experiment que expliqui 
als seus alumnes quin és el fun-
cionament dels governs totalitaris. 
Comença així un experiment que 
acabarà amb resultats tràgics.           

Slumdog millionaire

Dir.: Danny Boyle. Int.: Dev Patel, Anil 
Kapoor, Madhur Mittal. 120min.
Argument: Jamal malik, un jove orfe 
que viu en una barriada pobra de 
Bombai, decideix presentar-se a la 
versió índia del concurs: “Qui vol ser 
milionari?”. davant la sorpresa de 
tots, Jamal respon correctament a 
totes i cadascuna de les preguntes. 
Com és possible que un noi com 
ell sigui capaç de conèixer totes les 
respostes? Quan Jamal està a punt 
de respondre a l’última pregunta, 
la que li farà guanyar 20 milions de 
rúpies, la policia el deté i se l’endu 
per a interrogar-lo.

Bella

Director: Alejandro Gómez Montever-
de. Intèrprets:  Tammy Blanchard, Ali 
Landry, Angelica Aragon. 91min.
Argument: Bella és una tendra his-
tòria sobre la vida, les relacions 
interpersonals, l’amistat i la capa-
citat humana per a estimar en les 
circumstàncies més inesperades. 

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinemes
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Mataró podria tenir un 
aparcament de camions 

Mataró podria comptar en un futur 
amb un aparcament per a vehicles 
de grans dimensions com autocars 
o camions. El PAM per a aquest any 
2009 fixa el compromís del govern 
d’iniciar els estudis de viabilitat 
d’un posible aparcament de dissua-
sió a la zona est de la ciutat. 

La font d’aquesta informació, el 
grup municipal de CiU, es fa ressò 
també dels comentaris realitzats 
en diferents reunions que apunta-
rien a la possibilitat de convertir en 

aparcament per a camions, auto-
cars i furgonetes el solar qualificat 
d’equipaments situat entre la ronda 
pintor Rafael Estrany i el camí de 
Valldeix, al costat de la plaça pintor 
Cusachs.

Actualment només existeix, sense 
cap tipus de control, un petit espai 
situat a la part alta de l’aparcament 
de la ronda President Tarradellas. 
Davant d’aquesta manca d’espais, 
a les nits, els polígons industrials 
s’omplen de camions i autocars. 
Per altra banda, a les Cinc Sènies 
existeix, des de fa anys, un servei 
d’estacionament que no gaudeix de 
llicència i, per tant, sense cap pos-

ciutat
notícia redacció 

El PAM d’enguany contempla la 
realització d’un estudi de viabilitat 
a la zona est de la ciutat

sibilitat de legalització.
Davant d’aquestes informacions, 

CiU presenta una pregunta al Ple 
sobre l’estat d’aquests estudis de 
viabilitat. 

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

núm. 1372 
dEl 6 Al 12 dE fEbrEr dEl 2009 

xènia sola



de manera prou ajustada. Una es-
cenografia de tons apagats i de tall 
realista i auster centra l’acció en 
una estança única, però a través 
de la transparència d’un gran pany 
de paret permet la contemplació 
del que s’esdevé en paral·lel a la 
cambra del protagonista. L’ambient 
que crea, junt amb un vestuari vol-
gudament “démodé” –obra de les 
mataronines Elena Font i Marina 
Pineda– , el to arcaïtzant de la tra-
ducció i els comentaris servits en 
off per una vella ràdio de vàlvules, 
situen la funció a la Barcelona de 
mitjan segle passat, en el context 
del Congrés Eucarístic Internacio-
nal. D’aquesta forma es revifa de 
Molière l’esperit de sàtira envers la 
carcúndia religiosa, tot i que aquí 
no passa de ser un referent dis-
tant. Comptat i debatut, d’aquesta 
‘Offuscatio’, que no és una operació 
fàcil, se’n dedueix un cop més la 
solvència de l’equip de Fènix Tea-
tre. Es pot veure a la Sala Muntaner 
fins a l’1 de març. 

dels dos protagonistes. D’aquesta 
manera subratlla tant la maldat del 
sadisme dominador que exempli-
fica el personatge de Tartuf com 
la morbositat de la dependència 
emotiva, psicològica i conductual 
que expressa Segimon. La relació 
malaltissa i amoral que estableixen 
entre ells és, a més, un nexe viciat 
que fa que es reforcin recíproca-
ment els patrons d’actuació d’un i 
l’altre. Vet aquí el que evoca el títol 
del muntatge, perquè denigració, 
pèrdua de lucidesa mental i enfos-
quiment són sentits possibles del 
llatinisme ‘Offuscatio’.

Versió encertada
És així com l’hàbil adaptació de 
Jordi Pons-Ribot té l’interès i la 
correcció d’altres posades en es-
cena anteriors en què Fènix Teatre 
ha fet aproximacions peculiars a 
obres d’Ibsen o Rusiñol. I és que 
en les seves versions el director 
d’Arenys combina sàviament ele-
ments de recreació pròpia amb un 
respecte substancial i una voluntat 
didàctica envers l’obra d’origen. El 
que ell fa no és un procés de de-
construcció, sinó de recentrament, 
que afegeix valor perquè possibilita 
noves visions del text de referèn-
cia. A ‘Offuscatio’ la direcció va 
clarament en aquesta línia i la in-
terpretació, focalitzada en el duet 
Andreu Banús-Cesc Casanovas, 
també hi respon per part de tothom 

La companyia arenyenca Fènix 
Teatre acaba d’estrenar a la Sala 
Muntaner de Barcelona el seu tercer 
espectacle professional. ‘Offusca-
tio’ és la versió lliure de ‘Tartuf’, la 
cèlebre peça de Molière, que Jordi 
Pons-Ribot ha recreat i dirigit.

Sàtira polèmica i penetrant
Considerat un dels títols més im-
portants del teatre francès del 
segle XVII, a ‘Tartuf’ Molière du 
a terme una sàtira ferotge de la 
impostura moral d’alguns esta-
ments poderosos de la societat 
de la seva època, que sota una 
aparença virtuosa i religiosa ama-
gaven interessos inconfessables. 
Per això i per les polèmiques que 
va suscitar, aquesta obra fou rei-
teradament prohibida i va haver 
de reescriure-la fins a tres vega-
des. Sigui com sigui, l’interès i 
la vigència de ‘Tartuf’ és que no 
es limita a criticar la hipocresia 
d’una manera tòpica, sinó que 
apunta elements que permeten 
una anàlisi més penetrant de la 
malignitat de la conducta humana. 
Aquesta faceta és precisament la 
que ha treballat Fènix Teatre per 
acarar una lectura més actual del 
text de Molière. Convençut que les 
fal·làcies religioses avui dia ja són 
prou evidents, Pons-Ribot deixa de 
banda la dimensió moralitzant i 
aprofundeix la mirada envers el ca-
ràcter patològic del comportament 

Un ‘Tartuf’ amb accent de patologia i de maldat 
Jordi Pons-Ribot versiona l’obra de Molière 

teatre
la crítica comas soler 

culturacultura

cedida

 la fitxa 

 ‘OffuscatiO’,   
versió lliure de ‘tartuf’,  
de MOlière

Adaptació i direcció: 
Jordi Pons-Ribot

Sala Muntaner, 
28 de gener de 2009.

www.totmataro.cat/cultura
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S’allunyen de la permanència
El GrupClima perd contra el Noia i veu com se li 
complica molt la seva continuïtat a l’OK Lliga
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WATERPOLO Divisió d’Honor: 
CN Mataró Quadis CN Barcelo-
na. Després de la Copa del Rei aquesta 
setmana torna la lliga, i el CN Mataró 
té un partit complicat a casa davant el 
totpoderós CN Barcelona . dimecres dia 11 
a les 12:45 hores al cn mataró

HANDBOL Lliga Catalana Sego-
na Estatal:  Joventut Mataró - Sant 
Martí B. Els mataronins volen seguir 
líders i refer-se de la derrota a Bordils 
guanyant a casa al sant Martí. dissabte a 
les 18 hores al poliesportiu teresa maria 
roca

HOQUEI OK Lliga:  GrupClima 
Mataró- Vic. Els mataronins no poden 
fallar més casa i hauran de guanyar al 
potent Vic si volen sortir del pou. dimarts 
a les 21 hores al pavelló de cirera

fora de mataró

FUTBOL Tercera Divisió: Ampos-
ta- CE Mataró. Un necessitat Mataró 
visita el camp de l’Amposta, un equip 
ferit que ve de perdre per 8 a 1 davant 
l’Espanyol B. diumenge a les 17 hores a 
amposta

WATERPOLO Divisió d’Honor 
Femenina: Sabadell- CN Mataró 
El Tot. Les mataronines volen seguir amb 
bon peu a la lliga i intentaran guanyar a la 
complicada piscina del sabadell . dissabte 
a  les 12:45 hores a la piscina de can llong 
de sabadell

HOQUEI OK Lliga:  Alcoi - 
GrupClima Mataró. Els mataronins 
necessiten la victòria i només que la 
victòria a la pista d’un dels rivals directes 
per la permanència, una derrota un empat 
serien gairebé definitius. diumenge a les 12 
hores a alcoi

HANDBOL Lliga Catalana Se-
gona Estatal Femenina:  La Roca- 
Joventut Mataró. Les mataronines 
amb ganes de venjança visiten una de les 
pistes més complicades davant un rival 
directe. dissabte a les 19 hores a la roca

BÀSQUET Lliga EBA: Granollers- 
Platges de Mataró. Els mataronins 
necessiten la victòria per allunyar-se de 
la zona de descens. dissabte a les 18:30 
hores a granolleres

E
l moment àlgid del cap de 
setmana esportiu pel que fa 
referència a la nostra ciutat el 

vam tenir a Sabadell amb la disputa de 
la Copa del Rei de waterpolo. El passat 
divendres el CN Mataró Quadis fent 
valer una gran capacitat agònica i una 
gran força mental va remuntar davant 
del Mediterrani amb un parcial de 0-6, 
en un partit que se li havia posat molt 
complicat. D’aquesta manera el dissabte 
va poder jugar les semifinals d’aquesta 
competició, per quarta vegada a la 
seva història, després de les jugades i 
perdudes l’any 2004 i 2005 davant del 
Club Natació Barcelona (8-9 i 5-7) i 
l’any passat davant del CN Sant Andreu 
(5-6). En aquesta ocasió la derrota no 
va ser tan ajustada ja que el rival, era  
l’Atlètic Barceloneta, que després seria el 
campió, i davant del qual evidentment 
no van tenir res a fer.

Aquesta força que el Quadis va poder 
fer valer a les semifinals, i que l’equip 
femení del CN Mataró El Tot també 
va treure en el seu partit davant del 
WP Zaragoza, i que és tan important 
en l’esport, evidentment al costat de 
la qualitat, l’hem vist aquest cap de 
setmana en diferents esdeveniments 
esportius: amb Rafa Nadal derrotant 
Federer a l’Open d’Austràlia tot i que el 

La força mental és bàsica

suís li havia igualat per dues vegades el 
set que havia pres d’avantatge, amb Leo 
Messi donant la victòria al Barça a San-
tander i marcant el gol 5000 de l’equip 
blaugrana a la lliga, o amb la selecció 
francesa d’handbol guanyant el mundial 
a Croàcia davant la selecció amfitriona 
que estava animada per més de 16.000 
persones i que no va poder fer res davant 
d’un parcial final de 1-6 dels francesos. 

Aquesta força mental sembla que és 
el que falta ara mateix a equips de casa 
nostra com el GrupClima Mataró, im-
potent davant del Noia i que veu com la 
permanència se li complica molt, al Club 
Esportiu Mataró, que tot i intentar-ho 
no va poder remuntar davant del Blanes, 
a la Unió Esportiva Mataró, també 
sense poder imposar-se a casa davant 
del Montsó iq eu s’acosta a les places de 
descens, o fins i tot en aquesta ocasió al 
Joventut Mataró, que va rebre la segona 
derrota a Bordils en no suportar la 
pressió en el tram final. Per sort aquests 
encara conserven el lideratge, però els 
altres tres equips cada vegada estan en 
situació més complicada. Esperem que 
trobin la força mental necessària per 
remuntar el vol, i que d’aquí uns mesos 
no calgui que des d’aquí parlem d’algun 
descens de categoria de cap dels nostres.

                               EL TOT ESPORT

  editorialEdiTORiaL agendaagEnda esportiva

personatgeelPERSOnaTgE

Aquest cap de setmana n’hem tingut diversos exemple

partits a mataró

el tot esport suplement col·leccionable d'informació esportiva

redaccio@eltotesport.com

telèfon: 93.790.70.98 
fax: 93.755.41.06
edita: el tot mataró, s.l.

redacció: Josep Gomà 
coordinació: Eloi Sivilla 
col·laboren: Eloi Sivilla, Xènia Sola (fotos), 
Jordi Gomà, i els serveis dels propis clubs | 
disseny i maquetació: Jordi Aliberas i Eloi Sivilla 
                   eltotesport.com

destacat
9 partits sense 
guanyar
Aquets són els partits 
que porta el primer 
equip del CE Mataró 
entrenat per Jaume 
Creixell. Aquesta ratxa 
ha fet que l’equip ja 
estigui situat en llocs 
de descens.

Dídac Vilà
El defensa mataroní 
que jugar a l’Espanyol 
B va debutar amb el 
primer equip blanc i 
blau en el partit de 
Copa del rei davant 
del Barça. Al partit 
també van jugar To-
rrejón i Sánchez.

fET dESTacaT
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WATERPOLO Divisió d’Honor: 
CN Mataró Quadis CN Barcelo-
na. Després de la Copa del Rei aquesta 
setmana torna la lliga, i el CN Mataró 
té un partit complicat a casa davant el 
totpoderós CN Barcelona . dimecres dia 11 
a les 12:45 hores al cn mataró
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guanyant a casa al sant Martí. dissabte a 
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roca
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Mataró- Vic. Els mataronins no poden 
fallar més casa i hauran de guanyar al 
potent Vic si volen sortir del pou. dimarts 
a les 21 hores al pavelló de cirera

fora de mataró

FUTBOL Tercera Divisió: Ampos-
ta- CE Mataró. Un necessitat Mataró 
visita el camp de l’Amposta, un equip 
ferit que ve de perdre per 8 a 1 davant 
l’Espanyol B. diumenge a les 17 hores a 
amposta
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El Tot. Les mataronines volen seguir amb 
bon peu a la lliga i intentaran guanyar a la 
complicada piscina del sabadell . dissabte 
a  les 12:45 hores a la piscina de can llong 
de sabadell

HOQUEI OK Lliga:  Alcoi - 
GrupClima Mataró. Els mataronins 
necessiten la victòria i només que la 
victòria a la pista d’un dels rivals directes 
per la permanència, una derrota un empat 
serien gairebé definitius. diumenge a les 12 
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HANDBOL Lliga Catalana Se-
gona Estatal Femenina:  La Roca- 
Joventut Mataró. Les mataronines 
amb ganes de venjança visiten una de les 
pistes més complicades davant un rival 
directe. dissabte a les 19 hores a la roca
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necessiten la victòria per allunyar-se de 
la zona de descens. dissabte a les 18:30 
hores a granolleres

agenda
partits a mataró

›› OK Lliga diumenge, 12:00h, alcoi/dimarts, 21:00, pav. cirera

hOquEi PaTinS ›› OK Lliga

Es continua domi-
nant sense encert
Nova derrota a casa que allun-
ya una mica més al Mataró de 
la salvació

gRuPcLima maTaRÓ. Roger Fernàndez, Ro-
ger Arnau, Jordi Bartrés, Albert Casanovas 
i Ferran Formatjé (1) equip inicial; Marc 
Roca, Adam Puig i Marc Figa.

nOia fREixEnET. De Moya, Cáceres, Cabes-
tany, Feixas (1), Selva (1) equip inicial; 
Mitjans, Esteller, Esteva i Ros (1).

ÀRbiTRES. Srs. Melero i Alemany; van 
mostrar targeta blava directa a Esteller i 
acumulativa a Cabestany.

maRcadOR. 11’ Feixas (0-1); 18’ Selva de 
penal (0-2); 33’ Ros (0-3); 46’ FORMATJÉ 
de falta directa (1-3).

La pressió que pateix el GrupClima Ma-
taró cada cop és més gran perquè a mida 
que avança la competició els punts són 
més necessaris per intentar sortir de la 
zona de descens, i contra el Noia volia 
guanyar per acostar-se a la salvació, però 
la falta d’encert davant de la porteria rival 

va ser determinant un cop més. I és que 
el domini del joc sense encert ofensiu 
resulta totalment inútil. 

Als set minuts de joc Roger va poder 
aturar un penal llançat per Cabestany, 
però quatre minuts més tard no va poder 
evitar que Feixas encetés el marcador en 
rematar un contracop (0-1). Els locals 
tenien la bola però no van ser capaços 
de superar a De Moya durant la primera 
meitat. A set minuts pel descans, un pe-
nal absurd sí que el va aprofitar aquesta 
vegada Selva per marcar el 0-2.

Pressió i domini sense resultat
Quan s’havien jugat vuit minuts de la 
segona meitat el Noia va tornar a aprofitar 
un contraatac per marxar en el marcador 

gràcies al gol de Ros (0-3). Els homes 
d’Iván Sanz pressionaven a tota la pista 
i d’aquesta manera van aconseguir robar 
moltes boles, però no hi havia manera de 
superar al porter visitant. Només ho va 
poder fer Formatjé en una falta directa 
driblant-lo i marcant el gol de l’honor a 
falta de quatre minuts pel final, establint 
l’1-3 definitiu.

Mor Josep Lorente als 77 anys
Lorente va formar part de l’equip 
d’Esport Ciclista Mataró que va pujar 
per primer cop a la màxima categoria 
de l’hoquei al 1966 i la temporada se-
güent va guanyar el triplet –Copa, Lliga 
Catalana i Lliga Estatal–. Després ho va 
guanyar tot com a tècnic del Barça. 

21a jornada 31 de gener
Liceo - Lloret .............................. 2-1
GRUPCLIMA - Noia ................ 1-3
Maçanet - Alcoi ........................ 5-5
Voltregà - Vic ............................. 1-2
FC Barcelona - Tenerife ......... 5-2
Sitges - Igualada ...................... 2-3
Lleida - Vilanova ....................... 2-4
Blanes - Reus Deportiu ......... 2-5

Amb aquesta derrota a casa el 
Mataró té el primer equip que 
no està en zona de descens a 
set punts, que ara mateix és 
l’Alcoi, el proper rival en la lliga. 
Encara queden 27 punts per 
disputar-se, però el que està 
clar és que a aquestes alçades 
no es pot estar amb només 
dues victòries i que s’ha de 

Nova derrota dels mataronins per la falta d’encert

22a jornada 7 de febrer
Noia - Lloret
Alcoi - GRUPCLIMA
Vic - Maçanet
Tenerife - Voltregà
Igualada - FC Barcelona
Vilanova - Sitges
Reus Deportiu - Lleida
Blanes - Liceo

Es visita la pista d’un rival direc-
te que és un infern, ja que es viu 
un ambient extremament hostil. 
A part de la derrota de fa dues 
temporades per 3-1, s’hi ha ju-
gat dues vegades a estatal, amb 
una victòria per equip.

      GrupClima Mataró                Noia Freixenet               Noia Freixenet               Noia Freixenet1 3

balanç
     Local   Empat Visitant
      1      0 0

balanç alcoi - mataró

23a jornada 10 de febrer
Liceo - Noia
Lloret - Alcoi
GRUPCLIMA - Vic
Maçanet - Tenerife
Voltregà - Igualada
FC Barcelona - Vilanova
Sitges - Reus Deportiu
Lleida - Blanes

Es torna a rebre a un dels equips 
de dalt, però s’ha de jugar sense 
complexos per intentar sumar 
tres punts. Fins ara, una victòria 
local –la 1999-2000–, un empat 
–la temporada passada– i cinc 
victòries pel Vic.  

Ara si que s’ha de puntuar de tres en tresCada cop està més lluny la zona segura
›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS

començar a sumar de tres en tres 
per salvar la categoria. 
Classificació OK Lliga
 PJ PG PE PP GF GC PTS

FC Barcelona 21 15 3 3 63 29 48
Vic 21 15 2 4 51 31 47
Liceo 21 13 6 2 60 32 45
Reus Dep. 21 13 2 6 76 48 41
Noia 20 10 6 4 57 54 36
Igualada 21 10 4 7 57 45 34
Lleida 21 9 4 8 58 53 31
Blanes 21 7 4 10 45 49 25
Vilanova 21 6 7 8 35 45 25
Voltregà 21 6 6 9 40 57 24
Lloret 21 6 5 10 40 42 23
Tenerife 21 6 4 11 55 65 22
Alcoi 21 6 4 11 50 69 22
Maçanet 20 4 7 9 45 63 19
MATARÓ 21 2 9 10 39 52 15
Sitges 21 0 5 16 37 72 5

Una vegada més va faltar 
concretar el domini de la 
bola en atac en forma de gols, 
continua faltant pòlvora i si no 
es recupera es patirà molt.

LA CLAU La falta d’encert
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xènia solaEl CN Mataró fa l’esperat

›› copa del rei  masculina

S’arriba on s’havia 
d’arribar  
Un Quadis disminuït supera el 
“Medi” i cau davant del campió

 13 15
mEdiTERRani.  Gómez, Cabanas, Marcos 
(3), Maitland, Angelats, Idarraga (3), Ba-
llart (1), Cercadillo, Brugarolas, Yáñez (6, 
3p.) i Nieves. 

cn maTaRÓ quadiS. Jordi Fernández, 
Pau Bach (2), Fran Sánchez (3), Nick 
O’Halloran (1), Romain Blary (2), Josep 
Picas (2), Pei García (3), Kiku García, Álex 
Codina, Jordi García (1), Marc Roca (1), 
Víctor Fernández i Mario Lloret.

PaRciaLS. 3-3, 4-4, 4-2, 2-6.

El partit davant de l’equip de Sants no va 
ser tan fàcil com ho havia estat fa poc el 
de lliga, i el Quadis, força disminuït per 
lesions, va haver de fer una gran remun-
tada en el tram final d’un partit que havia 
tingut força alternatives. Al tercer quart i 
després de l’empat a set, el Mediterrani es 
va avançar fins el que semblava definitiu 
11-8. Per sort l’equip mataroní, amb un 
bon aprofitament de les jugades d’home 
de més, i amb un Mario Lloret esplèndid a 
la porteria aturant dos penals, va imposar 
la seva condició física per acabar tombant 
al Mediterrani. 

La Copa també és del Barceloneta 

›› RESULTATS COPA DEL REI MASC.

›› divisió d’honor fem.

15   6
baRcELOnETa. Víctor Garcia, Martín 
(1), Español (2), Ivovic (4), Delgado (1), 
Vallès (2), Perrone (4), Xavier Garcia (1), 
Mínguez, Minguell, Trbojevic, Fernàndez i 
Daniel López. 

cn maTaRÓ quadiS. Jordi Fernàndez,  
Bach, Fran Sánchez (1), O’Halloran, Blary, 
Picas, Pei García (1), Kiku García (1), Codi-
na (2), Jordi García (1), Roca, Lloret.

PaRciaLS. 3-0, 4-1, 3-3, 5-2

CN Mataró Quadis va caure en la seva 
quarta semifinal de Copa del Rei, cosa 
esperada pel rival que havia tocat.  El Bar-
celoneta va sortir a per totes, i al descans 
dominava per un contundent 7-1, que va 
augmentar fins el 10-1 a poc d’iniciar-se 
el tercer quart. Era un marcador massa 
escandalós pel que es veia a la piscina, 
i el Quadis va clavar un parcial de 0-4. 
Això va despertar als mariners que van 
despertar i van acabar golejant. 

Triomf important  
11  7

cn maTaRÓ EL TOT. Carla Rodríguez, 
Noèlia Seva, Helena Lloret (1), Ciara 
Gibson (4), Roser Tarragó (5), Carla Grau-
pera, Marta Bach (1), Elena Padilla, Zoila 
Quesada i Leire Sarasola.

cabLEScOm ZaRagOZa. Escanero, 
Tafalla, Martínez, Montaner (1), A.Ajovin, 
Blas (3), Esteban, Genzor, Barrios (3), 
B.Ajovin i García.

PaRciaLS.  1-3, 3-0, 4-3, 3-1.

El Centre Natació Mataró El Tot es conso-
lida a la quarta posició de la taula després 
de derrotar un dels altres aspirants a 
aquesta posició. El partit no va ser fàcil 
ja que les aragoneses, un altre dels equips 
que ha progressat en els darrers temps, 
van sortir amb molta força i van guanyar 
el primer parcial per 1-3.
Gran segon quart local
Però el jove equip mataroní es va posar 
a la feina al segon quart i amb una 
gran defensa ja es va posar per davant 
amb un parcial de 3-0. El tercer quart 
va ser el més igualat, però a partir del 
7-6, l’equip de Vicenç Tarrés va imposar 
la seva superior condició física i amb 
contraatacs i potents xuts van acabar 
trencant la resistència visitant amb un 
parcial de 4-0. 

    

12a jornada 31 gener
Mediterrani- Rubí .................... sus.
Montjuic- Sabadell ................. sus.
La Latina- Alcorcón ............... 3-17
Sant Andreu- Moscardó ......9-10
GEiEG- Sant Feliu ...................8-12
CN MATARÓ- Zaragoza ......11-7

cLaSSificaciÓ.  Sabadell 33; 
Mediterrani i Alcorcón 30; 
CN MATARÓ 23; Montjuïc 
17; Cablescom Zaragoza, 
Moscardó i La Latina 16; 
Sant Feliu 13; Sant Andreu 
7; GEiEG 3 i Rubí 1.

Els dos primers no van jugar 
i l’equip mataroní es conso-
lida fermament a la quarta 
posició.

 El CN Mataró El Tot és un ferm quart

›› RESULTATS DIV. D’HONOR FEM.

13a jornada 7 febrer
Sabadell- CN MATARÓ
Alcorcón- Montjuïc
Sant Feliu- La Latina
Moscardó- GEiEG
Zaragoza- Medietrrani
Rubí- Sant Andreu

Victòria  “impossible”?
L’equip mataroní juga el 
dissabte (12:45 hores) un 
d’aquells partits que de mo-
ment són “impossibles”.

Altres resultats del CNM
Juvenil masculí: CNM- Rubí 
13-11; Juvenil femení: Vallira-
na-. CNM 11-24; Cadet mas-
culí: Poblenou- CNM 3-10.

Quarts de final 
CN Barcelona- Barceloneta ..
4-12
CN MATARÓ- Mediterrani ....
13-15
Navarra- Sabadell ........9-12
Terrassa- Sant Andreu ..11-4

Semifinals 
Barceloneta-CN MATARÓ 15-6
Sabadell- Terrassa........8-10

Final 
Barceloneta- Terrassa ...10-7

El Barceloneta va guanyar 
sense massa problemes el 
seu setè títol de la Copa del 
Rei, igualant la marca del 
Club Natació Barcelona. 

14a jornada 7 febrer
CN MATARÓ- CN Barcelona  
(dia 11 de febrer a les 12:45 
hores)
Sevilla- Sabadell
Martiànez- Navarra
Canoe- Alcorcón
Sant Andreu- Mediterrani
Terrassa- Barceloneta

Un rival “intocable” 
El CN Barcelona l’equip més 
llorejat del waterpolo català i 
estatal, mai ha caigut derrotat 
a Mataró en partit de Divisió 
d’Honor: són 20 victòries, in-
closes 4 en partits de “play-
off”. A veure si el dimecres 
arriben “tocats” de la Copa 
LEN... 

mEdiTERRani         cn maTaRÓ

cn maTaRÓ      ZaRagOZa

baRcELOnETa cn maTaRÓ 
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 El CN Mataró El Tot és un ferm quart

›› RESULTATS DIV. D’HONOR FEM.

›› lliga catalana 2a estatal.

Es falla al tram 
final del partit 

bORdiLS                            jOvEnTuT                                                        29 28
bORdiLS.   Gonzàlez i Renart porters; Com-
bis (1), Marco, Pi, Prat (3), Carreras, David 
Masó (7), Vilanova (3), Ballester (3), Jordi 
Masó (8), Salvador (4), Viladevall.

jOvEnTuT maTaRÓ. Nacho Raluy i 
Alberto Ruiz porters; Sergi Fuster (5), 
Bernat Batlle, Xavier Reyes, Ferran Rivera, 
Marc Fuster (2), Raul Mangas (4), Brais 
Lorenzo (3), Sergi Rodríguez (10), Bernat 
Muñoz (1), Marc Raga (2), Jaume Soler, 
Toni Busquets (1). 

PaRciaLS. 5-2, 7-4, 8-5, 10-8, 11-11, 
14-14 descans; 16-17, 21-22, 23-24, 
26-24, 27-26, 29-28.

El Joventut va patir la seva segona derrota 
de la temporada a la pista del Bordils, 
que amb aquest triomf continua optant a 
una de les dues primeres places. El partit 
com era d’esperar veient els antecedents 
(27-26 la temporada passada i 21-22 
l’anterior) i la situació dels dos equips a 
la taula, va ser molt igualat i possiblement 
d’un nivell superior, tant pel que fa al joc 
com a l’ambient.
Es frena la forta sortida local
L’equip local va sortir en tromba (5-2 als 
5 minuts), però l’equip groc-i-negre va 
començar a treballar molt bé en defensa 

S’apreta la situació a dalt de tot

›› LLIGA CATALANA MASCULINA

›› lliga catalana fem.

i fins i tot es va posar per davant (11-
13), tot i que al descans la cosa estava 
empatada. A la represa el Joventut va 
mantenir-se per davant fins el 23-24, amb 
bon treball defensiu, sortides al contra-
atac i gran eficàcia de l’ala esquerra amb 
Teti Fuster i Sergi Rodríguez, el principal 
referent en atac.
Errades al tram final de partit
Però a partir de l’equador d’aquesta sego-
na part l’equip groc-i-negre es va bloque-
jar en atac davant la dura defensa en 6:0 
dels locals, que amb un parcial de 4-0 
i impulsats pel seu públic, es van situar 
novament per davant i va acabar guanyant 
amb un mínim 29-28, aprofitant les pre-
cipitacions del Joventut, que va perdre 
diverses pilotes en moments claus, fins i 
tot es va fallar un penal.   REd

Còmoda victòria 
   jOvEnTuT                         caSTELLdEfELS                                                27 21

jOvEnTuT maTaRÓ. Estefania Ocaña, 
Elena Garcia i Adriana Ascaso porteres; 
Aina Rosell (6), Saray Romero (6), Laia 
Nonell (4, 1 de p.), Laura Gallego (5, 2 de 
p.), Cristina Moreno (1), Ester Bendala (5), 
Irene Hernàndez i Cristina Arteaga.

El Joventut va obtenir la seva primera 
victòria a la fase final de la Lliga Catalana 
després que a la primera jornada veiés 
ajornat el seu partit a Gavà.

En aquesta segona jornada l’equip 
groc-i-negre va superar amb certa co-
moditat l’equip del Castelldefels B, filial 
del que milita a categoria estatal, i que 
a la jornada inaugural havia guanyat 
clarament el seu partit.

La primera part va ser força igualada 
però al descans les mataronines ja marxa-
ren al vestidor amb dos gols d’avantatge 
(13-11).
 Defensa i contraatac
A la represa, poc a poc va començar a fun-
cionar millor la defensa 5:1 i d’aquesta 
manera les extrems van fer molt de mal 
al contraatac, davant d’un equip rival que 
s’anava veient cada vegada més impotent, 
fins arribar a cedir per vuit gols (27-19) 
que va ser el màxim avantatge aconseguit 
pel Joventut al llarg del partit.   REd

 

2a jornada 31 gener
Cornellà-Gavà ....................... 21-25
JOVENTUT- Castelldefels B  27-21
Sant Est. Sesrovires- La Roca .....
24-31

cLaSSificaciÓ. JOVENTUT MATA-
RÓ, Gavà, La Roca, Castellde-
fels B i Cornellà 2 punts; Sant 
Esteve Sesrovires 0.

3a jornada 7 febrer
La Roca- JOVENTUT MATARÓ 
Cornellà- Sant Esteve
Gavà- Castelldefels B
Un altre derbi
El dissabte a La Roca es juga 
el tercer derbi de la temporada. 
De moment dues victòries valle-
sanes. 

   Comença la segona fase de la lliga

›› LLIGA CATALANA FEMENINA

Altres resultats del JHM: 
Sènior (2a Catalana): Sant Esteve 
Sesrovires B- JHM “B” 33-29. 
Davant d’un rival gairebé violent 
es va perdre el lideratge.

Juvenil (LL.C.) JHM- La Roca 
27-29 (2a Cat.) JHM “B”- GEiEG 
22-24;  Cadet masculí (Ll. Cat.):  
Bordils-JHM 28-41. Gran inici 
de fase final; (2a Cat.) JHM 
B- Sant Miquel 26-33; Infantil 
(LL.C.) Parets- JHM 23-25; Aleví: 
JHM- Parets 12-4; JHM “B”- 
Granollers Atlètic 8-8. 
Juvenil femení (LL.C.): JHM- Gra-
nollers 16-16; Cadet fem. (LL.C.): 
Granollers- JHM 25-27; Infantil 
fem. (LL.C.) Gràcia- JHM 14-19; 
Bellera- JHM “B” 13-23. 

17a jornada 31 gener
Bordils-JOVENTUT MAT. .. 29-28
Gavà-Palautordera .............. 34-34
GEiEG- Poblenou ................. 34-32
Terrassa-Manyanet ..............27-32
Salle Bonanova- S.Cugat .. 29-25
Sant Quirze- Banyoles ....... 30-21
Sant Martí B- Vendrell ....... 28-24
Augmenta l’emoció a dalt amb 
la derrota del líder i l’empat del 
segon. “Palau” i Bordils tenen 
un partit menys jugat.

cLaSSificaciÓ. JOVENTUT MA-
TARÓ 30; Palautordera 28; 
Bordils 26; Sant Quirze 23; 
GEiEG 20; Poblenou 16; Ven-
drell i Sant Martí B 15; Gavà 
14; Banyoles i Salle Bonanova 
13; Manyanet  11; Terrassa 7; 
Sant Cugat 3.

Massa errades al final

18a jornada 7 febrer
JOVENTUT MAT.- S.Martí B
Manyanet- Sant Quirze
Sant Cugat- Terrassa
Vendrell- Salle Bonanova
Palautordera- Bordils
Gavà- GEiEG
Banyoles- Poblenou

Visita del Sant Martí B
En principi no hauria d’oferir 
problemes aquest partit (dissabte 
18 hores), tot i que el rival sembla 
que va a més, i a la primera volta 
va costar molt guanyar (30-31). 
Fa dues temporades a la seva 
darrera visita se’ls va derrotar 
per 42-21.
L’atenció estarà posada al que 
passa a Palautordera, on reben 
el Bordils. 
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›› lliga eba

El Platges  
perdona i acaba 
pagant
  PLaTgES mOnZÓn73 77

PLaTgES.  Ventura (10), Cabrera (10), 
Jobacho (8), Fradera (6), Mons (11) cinc 
inicial; Forcada (12), Ariño (9), Miki, Paco 
(7), Solans.

maRcadOR. 22-22, 36-39, 56-57, 
73-77.

El Platges continua aquest 2009 sense 
conèixer la victòria i diumenge va perdre 
a casa davant el Monzón, el segon clas-
sificat per 73 a 77. 

El conjunt groc va sortir a la pista 
amb les idees molt clares i va ofegar el 
joc d’atac de l’equip aragonès que als 
quatre minuts de partit ja perdia per 15 
a 6. Això va obligar a demanar un temps 
mort al tècnic visitant, i immediatament 
després d’això el Monzón aconseguia un 
parcial de 0 a 7 per posar el 15 a 13. A 
partir d’aquí la igualtat va ser màxima 
i es va acabar el primer quart amb un 
empat a 22. En el segon període gràcies 
en part a l’encert d’Ariño el Platges va 
agafar una petita renda de cinc punts, 
però el Monzón, de les mans de López, 
va empatar el matx i fins i tot es va posar 
tres punts a dalt en el marcador. 

A la segona part els visitants van sortir 

S’acosten als llocs de descens
›› RESULTATS LLIGA EBA MASC.

›› copa catalana fem.

amb la idea de sentenciar el matx i amb 
dues cistelles ràpides es van posar set 
punts a dalt. El Platges per la seva part 
tenia molts problemes per superar la 
defensa en zona aragonesa, i en defensa 
Corral i López penetràven la barrera de-
fensiva amb molta facilitat. Tot i això al 
final del tercer quart un triple de Forcada 
i un altre de Mons van deixar el partit 
molt obert amb el 56 a 57. El darrer 
període va començar com el tercer, amb 
un Monzón molt encertat tant en defensa 
com en atac, i amb un Platges lent i 
enfosquit a causa del gran marcatge que 
van fer els aragonesos a Jordi Ventura. 
D’aquesta manera es va arribar, a manca 
de tres minuts pel final, amb un 62 a 
69. Però en aquest moment un triple 
Ventura i un altre de Mons va posar un 
68 a 69 que semblava donar  opcions 
al Platges, i més quan els aragonesos 
perdien a Gamero per personals. Però tot 
i disposar de tres atacs consecutius per 
capgirar el marcador, els grocs van fallar 
i van deixar que el Monzon agafés una 
altre cop una petita renda de sis punts 
que va ser definitiva. 

Falta temps per  
acabar la remuntada
  PLaTgES REuS60 62

PLaTgES. Lorena del Moral (8), Laia Prat 
(5), Georgina Graupera (4), Silvia Martí 
(6), Roser Cuquet (6) cinc inicial; Sandra 
Adrian (2), Mariona Ortiz, Neus Daga (15), 
Maria Massuet (6), Mireia Vila (2), Marta 
Sole, Rossó Buc (6).

maRcadOR. 14-21, 22-35, 40-51, 
60-62.

El femení del Platges va veure trencada 
la seva ratxa de victòries en perdre a casa 
davant el Reus Deportiu, un dels equips 
més potents de la categoria. Les tarrago-
nines van fer valer el seu major poder en 
el joc interior per sumar una nova victòria, 
davant un conjut groc que va fer una molt 
dolenta primera part en atac, i que es 
va quedar sense temps a la represa per 
capgirar el marcador per acabar perdent 
per només dos punts. 

Tot i això cal destacar l’esforç que va 
fer l’equip al segon temps que, tot i perdre 
per més de deu punts, va ser capaç de 
reaccionar, i tenir l’empat o la victòria a 
l’abast en els últims minuts de joc. Neus 
Daga amb 15 punts va ser la jugadora més 
destacada de la plantilla mataronina. 

Amb aquesta derrota l’equip veu fre-
nada la seva remuntada a la classificació 
i ha tornat a baixar alguns llocs, malgrat 
això encara queden 14 partits per dispu-
tar i pot passar de tot. 

16a jornada 1 febrer
Barna- Geieg ......................... 58-49
Cerdanyola- Terrassa ......... 50-54
Sedis B- Sarrià ...................... 68-52
Sant Adrià B- Caldes ......... 53-49
Igualada- Gramanet ............85-67
PLATGES- Reus Deportiu 60-62
Olesa B- Cornellà .................73-47
Reus Ploms- S.E.S.E ............ 62-63

cLaSSificaciÓ. Barna 30; Reus 
Deportiu i Olesa B 29; Igua-
lada i Geieg 26; Sant Adrià B 
i S.E.S.E 25; Sedis B, Sarrià 
i PLATGES 24; Terrassa 23; 
Gramanet i Cerdanyola 22; 
Reus Ploms 19; Cornellà 17; 
Caldes 16.

El Reus posa fre a la remuntada
›› RESULTATS COPA CATALANA FEM.

Sortida assequible
Aquesta setmana el sènior femení 
del Platges juga a la pista del 
Cornellà, penúltim classificat que 
només ha estat capaç de guanyar 
un partit fins ara. Tot i això les 
mataronines faran bé de no refiar-
se per sumar una nova victòria 
després de l’ensopegada a casa 
amb el Reus. 

Derrota a casa del Senior B 
Diumenge el senior B masculí 
tenia un important partit a Palau 
davant el Palamós, un rival directe. 
Finalment després d’un partit molt 
intens i disputat els visitants es van 
emportar la victòria per deu punts 
de diferència.    

17a jornada 1 febrer
Andorra- Olivar .................... 78-68
Navàs- Olesa ........................ 63-73
Mollet- Valls ...........................79-82
Cassà- Igualada ....................67-74
PLATGES- Monzón ..............73-77
Santfeliuenc- Granollers ... 81-75
Viladecans- Sedis ..............88-109
Aragon- Sabadell .................77-72

Sortida complicada
Aquest dissabte després de jugar 
dimecres el partit ajornat a Igua-
lada, el Platges juga a la pista del 
Granollers. En aquest camp els 
mataronins hi han jugat 4 vegades 
en Lliga EBA, amb un balanç de 
dues victòries i dues derrotes. L’any 
passat es va guanyar 71 a 75. 

› classificació LLiga Eba
 pJ pg pp     pF     pc    pts

Olesa 17 16 1 1421 1171 33
Monzón 17 11 6 1359 1291 28
Santfeliu 17 11 6 1402 1370 28
Olivar 17 10 7 1301 1289 27
Sabadell 17 10 7 1403 1329 27
Granollers 17 9 8 1292 1297 26
Navàs 17 9 8 1284 1273 26
Andorra 17 9 8 1405 1313 26
Cassà 17 9 8 1293 1242 26
Sedis 17 8 9 1531 1490 25
Aragon 17 7 10 1302 1390 24
PLATGES 16 7 9 1240 1280 23
Igualada 16 7 9 1156 1229 23
Valls 17 6 11 1354 1417 23
Mollet 17 4 13 1200 1318 21
Viladecans 17 2 15 1249 1493 19

Cabrera va ser eliminat









El Seat León Twin Drive 
Ecomotive, prototip amb tracció 
elèctrica, no arribarà fins el 2014.

Tot just ha començat a caminar l’any 
i Seat ja ha mostrat la seva carta de 
presentació. En una fastuosa ceri-
mònia, Seat va mostrar la passada 
setmana un prototip de cotxe híbrid 
que combina el motor elèctric amb 
el de combustió.

A més, el passat dijous dia 15 
de gener es va obrir la convocatò-
ria d’ajudes -800 milions- per al 
sector de l’automòbil del ministeri 
d’Indústria.

La veritat és que malgrat els avan-
tatges que el prototip ofereix, el nou 
híbrid no començarà a comercialit-
zar-se fins a 2014. 

El cotxe, a més, ofereix una auto-
nomia molt limitada, permet recórrer 
uns cinquanta quilòmetres i arriba 
a una velocitat de 100 quilòmetres 
per hora, encara que els enginyers 
de Seat, a tenor de la data de co-
mercialització, disposen de temps 
per a millorar les prestacions del 
vehicle.

El problema radica en que el co-
txe híbrid pot ser una solució a mig 
i llarg termini però, per capejar la 
crisi actual, manquen vehicles de 
transició. Si bé és cert que la fàbrica 
de Martorell ja està produïnt la nova 
berlina de Seat

El SEAT León Twin Drive Ecomotive 
és un prototip amb tracció elèctrica 
en el qual actualment treballa la 

marca espanyola. 
Es tracta d’un vehicle que està 

equipat amb un motor elèctric, per 
a circuits urbans, que es comple-
menta de forma intel·ligent amb un 
motor de combustió per a trajectes 
interurbans. Les primeres unitats del 
nou model es podrien comercialitzar 
a partir del 2014.

Característiques
El primer vehicle elèctric de l’em-
presa SEAT està basat en un León, al 
qual el tradicional motor d’explosió 

MOTOR
publireportatge redacció 
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de gasolina ha estat substituït per 
un motor elèctric.

Així mateix, també s’han modifi-
cat alguns elements com la caixa del 
canvi, el servofrè, la calefacció i re-
frigeració, i gran part de l’electrònica 
del cotxe, entre altres. 

Aquest motor s’alimenta a través 
d’un conjunt de bateries de liti-ion 
que van situades en la part poste-
rior del vehicle permetent-li arribar a 
una potència de 35 KW i una veloci-
tat autolimitada a 100 km/h. 

Aquest prototip va permetre als 
enginyers del Centre Tècnic de SEAT 
investigar les particularitats de la 
propulsió elèctrica i sobretot millorar 
un dels seus principals desavantat-
ges: la recàrrega ràpida de les seves 
bateries i la seva autonomia d’ús, 
que en el cas d’aquest prototip és 
de 50 kms. 
Futur sostenible
El projecte Twin Drive Ecomotive  de 
Seat és el pas previ a la fabricació 
d’un cotxe 100% elèctric i que 
consisteix en el desenvolupament 
d’un vehicle híbrid que combinarà 
l’eficiència ja coneguda de les ver-
sions Ecomotive de SEAT amb els 
avantatges que aporta la propul-
sió elèctrica. D’aquesta manera 
s’aconseguirà una reducció dràstica 
de les emissions de CO2 disposant 
d’una autonomia d’ús i unes pres-
tacions destacables. 

SEAT, amb la seva gamma Eco-
motive, ja ofereix als clients el SEAT 
Ibiza Ecomotive amb unes emis-
sions de 98 g/km de CO2, el SEAT 
León Ecomotive amb 119 g/kms i 
l’Alhambra amb 159 g/kms. 

Precisament, dos d’aquests mo-
dels el Seat Ibiza i el Seat Alhambra 
són els vehicles amb menor nivell 
d’emissions de CO2.  

SEAT León Twin Drive Ecomotive: 
el primer híbrid espanyol
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El Reus posa fre a la remuntada
›› RESULTATS COPA CATALANA FEM.

›› PRÈVIA diumenge 17 h, a amposta

futbol ›› 3a DIVISIÓ

Amb un punt no 
n’hi ha prou 
L’equip groc-i-negre va  
respondre dues vegades als 
gols de l’equip visitant

CE Mataró. Imanol, Sauras, Víctor Durán, 
Lluís, Xevi Comas, May, Marc Pérez, Marc 
Esteban (Enric 84’), Roberto Camacho, Me-
chi (Finidi 58’), Ramon Rovira (Pol 53’).

blanEs.  Arnau, Santos, Rodri (Barbero 
89’), Uri Martín (Xavi Martínez 85’), Yael, 
Serrano, Roca, Creus, Narcís, Kike (Sarabia 
60’), Josué.

ÀrbitrE. Sr. Martínez Sàez. Targetes grogues 
a Sauras, Víctor Durán, Marc Esteban i 
Roberto Camacho del Mataró i a Serrano 
del Blanes.

Gols. 52’ Rodri (0-1), 75’ MAY (1-1); 80’ 
Sarabia (1-2); 84’ ROBERTO CAMACHO 
(2-2).

El CE Mataró només va poder empatar 
davant del Blanes i ja porta nou jornades 
consecutives sense conèixer el triomf, 
igualant la marca negativa de fa tres 
temporades en l’època de Josep Maria 
Gonzalvo com entrenador groc-i-negre. 
Suma un punt, però al futbol de tres punts 
per triomf amb això no n’hi ha prou.

L’equip local va presentar altre cop 
novetats a l’alineació i va fer un bon inici 
de partit, amb una gran ocasió de Marc 

Pérez als 10 minuts que sol davant del 
porter no va poder superar-lo. A partir 
d’aquell moment el control del partit 
va passar a mans visitants i Imanol es 
va haver de lluir a dos xuts de falta de 
Yael, i Rodri va desaprofitar una bona 
ocasió en un contraatac. Però, amb el 
partit trencat, en els darrers minuts de 
la primera part de nou va ser el Mataró el 
que va disposar d’un atac i gol, amb xuts 
i refusos dins l’àrea que no va ser gol per 
vertadera mala sort.
El Mataró respon dues vegades
A la represa el Blanes es va avançar 
ben aviat amb una bona acció de l’ex-
jugador del juvenil mataroní, Rodri, que 
va superar hàbilment Imanol creuant-li 
la pilota ran de pal. Va semblar durant 

molts minuts que el Mataró ja no podria 
reaccionar, però en el darrer quart d’hora 
Creixell va arriscar una mica més i els ju-
gadors ho van donar tot per treure alguna 
cosa positiva, oferint un final de partit 
trepidant, primer amb el gol de May en 
rematada de cap a la sortida d’una falta, 
que fou respost amb un xutàs de Sarabia, 
que ja poc abans havia malbaratat una 
ocasió molt més clara, i després amb un 
autèntic golàs de Roberto Camacho, que 
va superar el seu marcador emportant-se 
la pilota d’esperó i després superant el 
porter amb una magnífica vaselina. I 
encara Marc Esteban i Víctor Duran van 
fer dues bones rematades de cap, la pri-
mera de les quals va anar al travessar i la 
segona va sortir fora per poc. 

23a jornada 1 febrer
Santboià-Pobla Mafumet ...... 0-1
Premià- Cassà............................ 2-1
MATARÓ- Blanes ..................... 2-2
Espanyol B - Amposta ............ 8-1
Reus- Palamós........................... 3-1
Manlleu- l’Hospitalet .............. 2-1
Rapitenca - M. Vilajuïga ........ 2-0
Cornellà - Vilanova .................. 3-2
Prat- Banyoles ........................... 2-0
Balaguer- Europa ..................... 1-0

El Mataró continua a la zona de 
descens, i la situació comença a 
ser crítica. Per dalt l’Espanyol B 
recupera el lideratge i el Reus ja 
és segon. La lluita és molt forta 
per la quarta plaça . 

El Matarò va anar sempre a remolc al marcador

24a jornada 1 febrer
Cassà-Pobla Mafumet
Blanes- Premià
Amposta- MATARÓ
Palamós- Espanyol B
l’Hospitalet- Reus
M. Vilajuïga- Manlleu
Vilanova- Rapitenca -
Banyoles- Cornellà 
Europa- Prat
Balaguer- Santboià

El Mataró juga al camp de 
l’Amposta, on no ha jugat en 
partit oficial des de la temporada 
1971-72 a Preferent amb victòria 

 CE Mataró Blanes2 2

balanç
     Local   Empat Visitant
      1      2 2

balanç amposta- mataró

     
      

groc-i-negra per 0-1. Ja fa temps 
ja d’això. Jugaren Sales, Gómez, 
Gimeno, Juanito, Ferrada, Roca, 
Gay, Zamora, Parisi i Giménez.
Ara el Mataró hi va en situació 
gairebé desesperada a buscar 
una victòria que no tasta des del 
23 de novembre i que és impres-
cindible per sortir de la posició en 
que es troba, i per agafar moral 
de cara al proper partit a casa en 
que el visitarà el Palamós, que és 
l’únic equip que està a tir.
Però atenció perquè en a quell 
camp fins ara només hi ha guanyat 
el Reus, fa quinze dies, per 2-3. 

S’ha d’anar a guanyar a Amposta   El Mataró continua en 
zona de descens 

›› CLASSIFICACIONS I RESULTATS
Classificació 3a Divisió
 PJ PG PE PP GF GC PTS

Espanyol B 23 14 6 3 57 21 48
Reus 23 14 5 4 46 20 47
L’Hospitalet 23 13 8 2 37 16 47
Santboià 22 11 5 6 33 23 38
Manlleu 23 11 4 8 40 27 37
Vilanova 23 10 7 6 36 27 37
Premià 23 11 4 8 39 34 37
Prat 23 10 5 8 33 29 35
Europa 22 9 5 8 33 28 32
Amposta 23 7 8 8 36 37 29
Cassà 23 7 8 8 32 35 29
Blanes 23 7 7 9 36 46 28
Mafumet 23 6 9 8 26 34 27
Cornellà 23 7 6 10 30 44 27
Rapitenca 23 6 8 9 26 32 26
Vilajuïga 23 6 7 10 27 44 25
Palamós 23 5 7 11 25 41 22
MATARÓ 23 4 9 10 28 38 21
Balaguer 23 4 6 13 25 18 18
Banyoles 23 2 6 15 18 49 12 
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futbol ›› HONOR JUV.

A quinze punts
21a jornada 1 febrer
Girona- Mallorca ...................... 0-0
Barça- Ferriolense .................... 3-2
Europa- La Salle ....................... 2-1
Badalona- Ciutadella .............. 2-3
MATARÓ- Cornellà .................. 0-4
Lleida- Damm ............................ 0-1
Gramanet- San Francisco ..... 3-2
L’Hospitalet- Espanyol ............ 1-1

ClassifiCaCió. Barça i Mallorca 
49; Espanyol 45; Cornellà 
35; Ciutadella 31; San Fran-
cisco 29; Damm i Lleida 27; 
L’Hospitalet 25; La Salle, Gi-
rona i Gramanet 23; Badalona 
22; Europa 21; Ferriolense 18; 
MATARÓ 8. 

Una setmana més el Mataró se-
gueix últim i ara la salvació ja es 
troba a 15 punts quan només en 
queden 27 en joc. El Barça una 
setmana després ja ha recupera 
t el liderat.
Ara toca la Damm
Aquest cap de setmana l’equip 
jugarà al camp de la Damm, un 
equip que l’última jornada es va 
retrobar amb la victòria. 

›› 1A TERRITORIAL

Tot segueix igual
19a jornada 1 febrer
Lliçà- Molletense ...................... 6-1
Premià Dalt- Alzamora ........... 0-1
Júpiter- Santvicentí .................. 1-1
Pineda- CERDANYOLA ......... 1-0
Lloreda- Sant Ignasi ................ 2-2
Singuerlín- Calella.................... 0-1
Arenys de Mar- Martinenc ... 3-1
Pomar- Vilassanès ................... 1-2
Sant Joan- PB ANguera ........ 2-2

ClassifiCaCió. Premià de Dalt 
47; Lloreda 40; Arenys de Mar 
i Júpiter 36; Lliçà 34; Alzamora 
i Vilassanès 31; Martinenc 
26; Singuerlín i Sant Joan 25; 
Sant Ignasi 23; Molletense 22; 
Santvicentí 21; Pineda 19; PB 
Anguera 15; Pomar 13; CER-
DANYOLA 12; Calella 10. 

La Cerdanyola segueix en zona 
de descens i cada cop està més 
enfonsada a la classificació.
Derbi maresmenc
Aquesta setmana la Cerdanyola 
jugarà al camp del Martinenc, 
un equip que era un dels favorits 
per pujar, però que no ho està 
demostrant. 

›› 2A TERRITORIAL

El Cirera reacciona
19a jornada 1 febrer
Tiana- Penya Morera .............. 2-1
Alella- Badalona Sud .............. 0-1
MOLINOS- Masnou AT ......... 2-3
Llavaneres- Cabrils .................. 2-0
JUVENTUS- PLA d’en BOET 1-1
Argentona- Poblenou ............. 2-0
CIRERA- Bufalà ........................ 5-1
Llefià- LLÀNTIA ........................ 3-2
Premianense- Canet ................ 2-1

ClassifiCaCió. Llefià 51; Ar-
gentona 48; Badalona Sud 
45; Penya Morera 39; CIRERA 
38; Bufalà 31; Llavaneres 
30; Poblenou 29; Cabrils 25;  
Premianense 23; Tiana 22; 
Masnou At 20; MOLINOS i 
JUVENTUS 16; PLA D’EN 
BOET 15; Alella i Canet 12 ;  
LLÀNTIA 11. 

Després d’aquesta jornada el 
Cirera s’acosta al grup de dalt, i 
la Llàntia ja és última. 
Un altre derbi
Aquesta setmana el Cirera, el 
millor mataroní, visita el camp de 
la Llàntia, el pitjor classificat dels 
mataronins, que passarà.... 

futbol ›› PRIMERA TERRITORIAL

Perden el derbi
CErDanYola. Jairo, Jordi, Carlos, Ve-
rastegui, Hassan, Ruben, Reyes (Guillem), 
Edgar, Albert, Fouat (Sena), Mosquera 
(Plaza).

Gols. 47’ Abraham (1-0).

La Cerdanyola continua encadenant 
derrota rera derrota i aquesta setmana 
va perdre el derbi maresmenc davant el 
Pineda. La primera part va ser bastant 

SEGONA TERRITORIAL

CIRERA – BUFALÀ 5-1
CirEra.  Toni, Pajuelo, Dani, 
Cano, Juan, Albert, Abel, Martí, 
Chaco, Angel, Gomez. També 
van jugar Alberto, Sanchez, 
Carlitos, Cristian.

El Cirera va trencar la ratxa 
de mals resultats dels últims 
partits i va guanyar a casa a 
un Bufalà combatiu. El partit 
va començar igualat amb els 
dos equips practicant un joc 
molt directe per l’estat del 
terreny de joc, i el primer 
que va trobar petroli en una 
d’aquestes jugades van ser els 
visitants que es van avançar 
en el minut vint. Tot i això els 
locals van reaccionar i abans 
del descans Albert i Pajuelo ja 
havien capgirat el marcador.  
A la represa el Cirera va tenir 
la sort de marcar un tercer 
gol molt aviat que semblava 
sentenciar el matx, però el 
Bufalà no es va rendir i va te-
nir diverses ocasions. Al tram 
final Chaco va fer el quart i el 
cinquè gol local.  

Juventus -Pla d’en Boet 1-1
Pla DE’n boEt. Sergio, Jorge, 
Moha (Felix), Victor, Cristian, 
Perea, Anuar, Alex, Manolito 
(Isaka), Delfin (Jordi), Fierrez 
(Antonio).

avorrida amb dos equips sense idees i que 
en cap moment van tenir ocasions de gol 
per obrir el marcador. A la represa el ma-
tiner gol del Pineda semblava que podria 
obrir el partit, però ni així va ser. Ja en els 
últims instants de joc els mataronins a la 
desesparada van intentar fer la igualada, 
però no hi va haver sort. 

Esmentar que la setmana passada 
aquesta revista va rebre la trucada del 

futbol ›› DIV. HONOR JUVENIL

Derrota sota la pluja
Mataró. Oriol, Gonzalo, Busquets, Aitor, 
Paz, Jorge, Ruben, Peque, Carlos, Mendo 
(Victor), Fran (Nelson).

El juvenil del CE Mataró continua com 
la situació econòmica i institucional del 
club, és a dir sota mínims. Els mataronins 
que només han guanyat un partit en tot el 
que portem de lliga, ocupen l’últim lloc 
de la classificació i si no passa un miracle 
d’aquí poques setmanes els descens de 
categoria s’haurà consumat. 

El Cornellà en va tenir prou amb els 
primers quaranta cinc minuts de joc per 
golejar un rival inofensiu i que donava 
moltes facilitats defensives, en definitiva 
que l’equip, durant la primera part, va ha-
ver d’aguantar l’aigua que queia a Mataró 
í una pluja de gols visitants. A la represa 
amb el 0 a 4 en contra el Mataró es va 
treure la son de les orelles i ho va intentar 
davant un Cornellà que jugava a mig gas. 
Malgrat això els davanters grocs no van 
estar gens encertats de cara a porteria i 
el gol mai va arribar. 

senyor Paco Cortés, ex-directiu del CE 
Mataró, i la persona que feia de pont entre 
la Cerdanyola i el CE Mataró. Cortés ens 
va comentar que l’acord entre les entitats 
era esportiu, i que mai es va acordar que 
el Mataró es faria càrrec de les despeses 
econòmiques del primer equip de la 
Cerdanyola, tot i que ens va explicar que 
el Mataró va pagar una part del deute 
d’aquesta amb la Federació de Futbol. 

El derbi de la jornada que disputaven el 
Pla d’en Boet i el Juventus va acabar amb 
empat. Els dos equips que es troben a la 
zona baixa de la classificació van jugar el 
partit amb moltes precaucions i al final del 
matx tots dos equips van donar l’empat 
per bo. A la primera part els visitants van 
estar millor que els de casa i van marxar 
al descans amb 0 a 1 a favor gràcies al 
gol d’Alex. A la represa els verds es van 
fer amb el domini del partit, però no van 
saber aprofitar cap de les ocasions de les 
que van disposar. En el tram final del matx 
Mayola va caçar una pilota per fer l’empat 
definitiu que no serveix de gaire a cap dels 
dos equips.  
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›› estataL B

El Futsal  
patina a la pista 
del líder 

futsal.  Marc, Comins (2), Raul, Yeyo, 
Xavi, (2) // Abdyck (1), Óscar, Picado i Miki 
(1), Marlon, Gerard.

El Futsal va perdre a la pista d’un dels 
líders de la categoria, en un partit molt 
disputat on els mataronins van merèixer 
més premi. El partit en tot moment va 
estar condicionat pel terreny de joc, ja 
que el camp del Manlleu és una pista 
de patinatge on la majoria dels equips 
visitants tenen prou feines en aguantar-
se dempeus.

El Futsal va aguantar força bé la 
primera part davant un equip local que 
va sortir a per totes i que va marxar al 
descans amb un gol a favor. A la segona 
part els de casa es van tornar a avançar, 
però el Futsal va reaccionar i va empatar 
a dos a falta de set minuts pel final. 
Durant aquests últims minuts el partit 
es va tornar boig, i com no els de casa, 
més acostumats a jugar sobre la pista de 
patinatge, es van fer amb la victòria final 
amb dos gols més.  

›› teRRitoRiaL CataLana

      

17a jornada 1 febrer
Marfil B- Sant Cugat ............... 4-5
Blanes- Arenys .......................... 4-2
Can Massuet- Lloret ............... 6-2
Rapid- La Garriga ..................... 4-6
Premià- Sabadell ...................... 1-3
Manlleu- FUTSAL ..................... 4-2
Riudellots- Montmeló ............. 4-1
Palau- Empuriabrava ............... 5-1

ClassifiCaCió. Manlleu i Sabadell 35; Palau 
33; FUTSAL MATARÓ 30; Sant Cugat 28; 
La Garriga i Premià de Mar 27; Rapid 26; 
Lloret 25; Marfil B i Riudellots 21; Can 
Massuet 20; Empuriabrava 19; Blanes 18; 
Arenys de Munt i Montmeló 4.

Aquest diumenge el Futsal Mataró rep 
la visita del Montmeló, un dels equips 
històrics de la categoria, però que aquesta 
temporada està sota mínims, i és últim 
amb només 4 punts. Per tant aquesta és 
una bona ocasió per sumar els tres punts i 
esperar una relliscada dels de dalt.  

Tornen a guanyar

f.P.E Mataró. Lope, Dani, Gigi, Leni, 
Alex cinc inicial; Roca, Capilla , Guarnido, 
Dario i Bernat.

Treballada victòria de la Fundació Pri-
vada Esportiva Mataró que va derrotar a 
casa al Llinars, un dels equips forts de 
la categoria. 

A més hem de destacar que els mata-
ronins van haver de jugar des del minut 1 
de la segona part amb jugador de camp de 
porter, ja que el porter groc i negre va ser 
expulsat amb targteta vermella directa. 

La primera part va ser força entretingu-
da amb diverses alternances en el marca-
dor, però amb només un clar guanyador, i 
aquest va ser el conjunt mataroní que va 
marxar al descans amb 4 a 2 a favor

A la represa, i ja amb el pívot Alex 
fent de porter, el Llinars va escurçar 
diferències, però els mataronins no es 
van descentrar, i amb dos gols més van 
sentenciar el matx. Amb aquesta victòria 
la Fundació segueix amb un avantatge de 
tres punts davant el Pineda, la Unión B i 
el Premià que són els seus tres persegui-
dors i que encara tenen un partit pendent 
per jugar.  

      Perden a casa el líder              

››volEibol

Victòria agònica del  
GrupClima AEB Mataró

BOET - TIANA 3-2

aE boEt. Mavi Pérez, Cristina García, 
Montse Hernández, Laura Jiménez, Mònica 
Cruz, Diana Martínez, Bàrbara Morera, 
Ivette Callorda i Paqui Sánchez.

ParCials. 16-25, 25-15, 25-19, 15-25 
i 15-13.

  
El GrupClima AEB Mataró, va guanyar 
dissabte un partit molt ajustat contra el 
Tiana. Les mataronines, que a la primera 
volta havien guanyat per un set a tres 
a la pista del Tiana, van veure com les 
visitants s’avançaven en el primer set i 
des del primer moment s’intuïa que el 
partit seria molt complicat.

 El Boet va aconseguir guanyar el segon 

i el tercer set, però el Tiana mai va deixar 
de lluitar i va guanyar el quart forçant el 
tie-break.

 En un cinquè set molt emocionant el 
Tiana va anar quasi sempre per davant en 
el marcador, de fet es va arribar a posar 
9 a 12 al marcador. En aquest moment, 
una gran remontada del Mataró amb un 
parcial de 6 a 1 va permetre la victòria 
local que manté a l’equip a només 2 
victòries de la zona de promoció. 

›› hoquEi hErba

Es retroben amb la victòria

ILURO HC - LINIA 22 7-1

L’iluro HC després de moltes jornades 
dolentes, aquesta setmana passada va 
derrotar al cuer de la categoria, el Línia 
22 de Terrassa per un contundent 7 a 1. 
Els mataronins que sembla que des que 

saben que tindran una nova instal·lació 
han tornat a reviure, van fer un partit 
molt complet i van passar per sobre del 
seu rival. 

Els mataronins van sortir molt motivats 
al terreny de joc, coneixedors que una 
derrota els podria allunyar de tota possi-
bilitat de jugar les fases d’ascens, i ben 
aviat van inaugurar el marcador gràcies 
a un gol d’Albert Aromí. A partir d’aquí 
la cosa ja va ser més fàcil  i els gols van 
anar arribant fins al 4 a 0 amb el que es 
va arribar al descans.

A la represa els homes d’Andrés 
Barrientos no es van confiar i van seguir 
jugant a l’atac en busca de més gols. 
D’aquesta manera van arribar tres gols 
més per l’equip de casa i només un pel 
conjunt egarenc. 

Amb aquesta victòria l’equip s’allunya 
de les places de descens, i ara ja pensa 
amb els llocs de play-off d’ascens que 
només es troben a cinc punts. 

Tornen a guanyar
  Mataró llinars

Tornen a guanyarTornen a guanyar
  6   3

  ManllEu futsal 4  2 

››varis
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 ›› tEnnis taula

Dues derrotes, una de  
sorprenent, del CN Mataró a 
la Superdivisió

El CN Mataró Quadis acusà la baixa per 
lesió de Gàlia Dvorak i va perdre de forma 
sorprenent davant del Burgos el dissabte 
i després de forma més esperada davant 
del Vic, actual segon classificat de la 
competició.

CN MATARÓ- BURGOS 1-4
Wu Xue va superar Mo Zhang per 3-0, 
però després van perdre Marina Shavyrina 
amb Bentsen (0-3), Alba Cladellas amb 
Panadero (1-3), el doble (1-3) i Shavyrina 
davant Mo Zhang (1-3).

VIC- CN MATARÓ 4-1
Wu Xue també va començar guanyant 
Sara Ramírez (0-3), però després es van 
encadenar quatre derrotes: Cladellas 
amb Tinting Wang (3-0), Shavyrina amb 
Ekhlom (3-1), el doble (3-1) i Wu Xue 
amb Tingting Wang (3-1).

rEsultats. Vic- CN MATARÓ 4-1; Calella- 
Cassanenc 1-4; Vic- Avilés 4-1; Collosa 
Valladolid- San Sebastián de los Reyes 
0-4; Calella- Burgos 4-0; Cassanenc- 
Avilés 4-0.

ClassifiCaCió. Cartagena 24, Vic 22; San 
Sebastián de los Reyes 20; CN MATARÓ, 
Collosa Valladolid i Calella 12; Cassanenc 
10; Burgos 8; Arteal Santiago 2; Avilés 0.

L’equip masculí remunta

L’equip masculí que havia començat 
malament a 1a Estatal està remuntant el 
vol i amb dues victòries davant Els Amics 
(3-4) i el Sant Cugat (4-1) s’han situat la 
en sisena plaça a només dos punts del 
tercer. Formen l’equip Óscar Campos, 
Xavier Peral i Pau Nolis.

 ›› nataCió

Mario Lloret rècord  
mundial veterà

En el decurs dels Campionats d’Espanya 
de màsters celebrats a Gijón, el nedador 
del CN Mataró Mario Lloret va batre el 
rècord mundial (50-54 anys) en fer un 
temps d’1’02”44 en els 100 m estils. 
També va batre el rècord d’Europa en 
50 m papallona amb 27”09 i els es-
tatals en 100 lliures (57”12) i 100 m 
papallona (1’00”66). Tots ells temps 
excepcionals per a un veterà. De fet és 
tot un “màster”.

També van quedar campions estatals 
Ferran Viciano, Joaquim Àlvarez, Josep 
M. Pardo i Mireia Piera.

 ›› triatló

L’equip femení del CN  
Mataró campió de Catalunya 
de duatló per equips

El passat diumenge es va disputar la 
Duatló per equips del Prat, vàlida com a 
Campionat de Catalunya per equips, i en 
ella l’equip femení del CN Mataró es va 
proclamar campió de Catalunya amb una 
formació integrada per Neus Caylà, Sara 
Loehr, Anastàsia Lowisky i Mayalen No-
riega, que van fer un temps d’1h 07’27”. 
Per la seva part l’equip masculí format per 
Xavier Casal, Israel Escudero, Quim Soler 
i David Roca va quedar sots-campió amb 
un temps de 58”26.

 ›› EsCaCs

Ha començat el Campionat 
de Catalunya per equips

El passat 1 de febrer va començar la nova 
temporada del Campionat de Catalunya 
per Equips d’Escacs. El Cirera A va debu-
tar a la categoria Preferent superant per 
6’5 a 3’5 el Comtal B de Barcelona. Amb 
victòries de Sergi González, Josep Maria 
López, Josep Maria Benítez i Elisabeth 
Riera. Per la seva banda, Rafael Martínez, 
Xavier Sánchez, Ferran Gómez, Carles 
Balasch i Ramon Franch van fer taules i 
Joan Mach va perdre la seva partida.

Altres resultats: Canet- Cirera B 6-2; 
Colmena C- Cirera C 3-1.

 ›› atlEtisME

Campionat de Catalunya de 
Cros per clubs

Es va celebrar a Vic el Campionat de 
Catalunya de Cros Individual i per Equips 
en les categories veterà, júnior i juvenil. 
L’equip juvenil femení va quedar en 4t 
lloc, i es va classificar directament pel 
Campionat d’Espanya. Vicky Sauleda 
encapçalà l’equip arribant 7a, Alba Tor-
rejón fou 18a i Cristina Itchart 26a. El 
CA Laietània brillà individualment gràcies 
al tercer lloc de Vicenç Valls en juvenils 
masculins amb un temps de 21’04” 
en els 6430 metres. L’equip veterà de 
GA Lluïsos format per Albert López, en 
Francisco Javier Avilés i Nabi Abdelkader 
va obtenir el sots-campionat.

Campionat de Catalunya de Clubs 
Cadet en Pista Coberta
L’equip cadet masculí del C.A. Laietània 
va aconseguir dissabte a Vilafranca la 6a 
posició al Campionat de Catalunya de 
Clubs Cadet en Pista Coberta per equips. 
A nivell individual destacar la victòria de 
Dani Sánchez en llargada amb 5’01 m.

Adrià Puig subcampió de Catalun-
ya Júnior en Pista Coberta
Adrià Puig (CAL) fou el més destacat 
al Campionat de Catalunya Júnior en 
Pista Coberta, ja que va guanyar l’argent 
en salt amb perxa, amb una marca de 
3’90 m. També en perxa fou 5a Sílvia 
Aliberas (2’60) i també 5è fou el nou 
laietanenc Pablo Jonás Pardo en llargada 
amb 6’13 m. 

Mitja Marató de Granollers
José Ríos el president de Lluïsos va acabar 
3r amb una marca de 1h 03’`11”. Txiqui 
Redrado fou el laietanenc més destacat a 
la més prestigiosa de les mitges maratons 
que es fan al nostre país. L’Alfred acabà 
en 1h13’48” en la 38a posició. 

 ›› taEkwonDo

Campionat Catalunya cadet

Es va disputar el passat dia 25 de gener 
al polisportiu de la Mar Bella i Miguel Al-
berto Avendano (CD Tonbal de Mataró) de 
13 años cinturó blau i pes superlleuger de 
49-53 kg va obtenir la tercera posició.
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T1337 ARGENTONA-Lloguer Pis de 3 habitacions,calefacció alumini, assolellat.596€/mes.
T1338 ARGENTONA-Lloguer. O. N. loft tot moblat i electrodomèstics traster i Pk.625€/mes.
T1263 ARGENTONA-Lloguer.Pis PB.O.N. 39m2 útils,1habitació tot exterior+traster. 650€/mes
T1334 ARGENTONA-Lloguer. Pis O.N. de 2 hab. tot exterior, traster i Pk incl.700€/mes.
T1336 ARGENTONA-Lloguer. Pis de 3 anys 2 hab. tot moblat i electrodomèstics.700€/mes.
T1339 ARGENTONA-Lloguer. Pis 3 habitacions, ascensor reformat, calef. or. Sud.725€/mes.
T990 ARGENTONA-LLoguer. Pis 2 hab.dobles, cuina off, pati 27 m2, calef. reformat, 750€/mes.
T1301 ARGENTONA-Lloguer 1er Pis O.N. 2 habitacions calefacció vistes i molt de sol.750€/mes.
T1298 ARGENTONA-Lloguer. PB O.N. 2 habitacions calef. Fred-calent, molt exterior. 750€/mes.
T1283 ARGENTONA- Lloguer Dúplex O.N. 1 habitació + estudi, tssa de 13m2. Ascensor. 800€.
T1330 ARGENTONA-Lloguer Dúplex 3 habitacions moblat electrodomèstics,ascensor.850€/mes.
T1341 ARGENTONA-Lloguer Casa poble centre 3 hab.+estudi, jardí de 200m2 plans. 900€/mes.
T1276 ARGENTONA-Lloguer Turò casa O.N. Cuina 22m2 4 hab. gtge,  pati 60m2. 1.400€/mes.
T748 ARGENTONA-Lloguer Casa a 4 vents al centre  de 4 habitacions+estudi.1.400€/mes.
T1222 DOSRIUS-Lloguer Pis de 3 anys amb terrasseta, 2 habit., ascensor, calef. 600€/mes.
T1286 DOSRIUS-Lloguer Pis 4 anys, 2 hab.+ hab.vestidor, 2 banys hidro. calef. 850€/mes.

TEL.: 93 797 23 72TEL.: 93 797 23 72 www.finqueseduard.comwww.finqueseduard.com



reportatgereportatge

El CE Mataró, al límit
Un canvi a la presidència, única solució per a un club degradat a tots nivells

L’statu quo del Club Esportiu Mata-
ró és força desconcertant. Hi ha un 
‘establishment’ erràtic que es resis-
teix a abandonar el vaixell, segueix 
el joc de cartes entre directiva –això 
sí Paco Gonzalo dóna la cara, menys 
als partits– i tant el futbol base 
com el primer equip aparentment 
segueixen fent la vida normal. Res 
més lluny de la realitat: la situació 
del club és límit.

Els representants del treballadors 
i entrenadors del futbol base de la 

Fundació Privada Mataró van en-
tregar aquest dilluns una carta a la 
directiva de l’entitat, on sol·liciten 
una reunió urgent per parlar de la 
greu situació del club.

Els treballadors de l’entitat tornen 
a l’atac com a defensa després de 
la reunió el dia 13 de gener amb la 
directiva, representants dels pares 
de la base i l’ajuntament de Mataró. 
Llavors es va donar un marge de 10 
dies, és a dir fins al dia 23 de gener, 
per tal que la directiva actual deixés 

futbol
reportatge fotos: xènia sola

Ja fa quasi un mes que el Club Esportiu Mataró està en 
crisi, en greu crisi esportiva i institucional. Un mes des que els 
treballadors i pares van plantar-se davant la directiva, més d’un 
mes que els jugadors ni han cobrat ni cobraran, un mes del 
club a l’aparador mediàtic patint una greu degradació interna 
que desemboca en un espectacle més aviat trist on ben pocs 
dels esdeveniments estan a l’alçada d’un club quasi centenari. 
Al mes de crisi es pot donar diagnòstic amb malalt, que està 
greu. La situació de jugadors i entrenadors és paupèrrima, a 
la caixa sols hi ha aire i Paco Gonzalo, el President, té dos 
possibles pretendents per seure a la llotja i intentar una missió 
quasi impossible: salvar el CE Mataró.

la gestió de l’entitat i arribés amb 
algun pacte amb els interessats en 
adquirir l’entitat per acabar amb la 
greu crisi econòmica i institucional 
que pateix el club. 

Límit sobrepassat
Doncs superada amb escreix la data 
límit del 23 de gener, els treballa-
dors del Mataró consideren que 
l’actual president del club, Paco 
Gonzalo i la seva directiva “no han 
posat cap mena de facilitat a l’hora 
de negociar la venda del club, i que 
per tant s’hauran de prendre mesu-
res al respecte”. D’aquesta manera 
els representants dels entrenadors 
esperaven reunir-se amb la directi-
va en un període de dos dies. Sinó 
l’amenaça era clara: amenaçaven 
amb anar a la vaga d’entrenaments 
immediatament i deien que aques-
ta s’allargaria fins que el president 
Gonzalo no abandoni l’entitat groc 
i negre. 

A més els entrenadors en aquesta 
carta expressaven que la directi-
va actual no només no ha mostrat 
cap interès per arribar a cap acord 
amb els compradors del club, 
sinó que tampoc ha atès les 

text: cugat comas i eloi sivilla 
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necessitats bàsiques pel bon 
funcionament de l’entitat. 

D’aquesta manera han denunciat 
que durant les dues últimes setma-
nes el club no ha donat els diners 
per pagar els arbitratges, que m olts 
cops no s’han pogut pagar i que al-
tres vegades han hagut de pagar els 
mateixos pares. 

Una altra de les reclamacions és 
que les farmacioles estan buides i 
que fins i tot alguns equips, com és 
el cas del Juvenil de Divisió d’Honor, 
s’ha quedat sense roba per poder ju-
gar els partits de competició. A tot 
això se li ha de sumar que la direc-
tiva ha donat la baixa federativa a 
alguns jugadors sense comptar amb 
l’aprovació ni la coneixença dels 
coordinadors ni entrenadors. 

Els entrenadors diuen prou
Segons els entrenadors tot aquest 
cúmul de problemes i dificultats 
està fent que cada cop la situació 
a l’entitat sigui més insostenible, 
a la vegada que la participació 
d’alguns equips a la competició ofi-
cial comença a perillar. Segons els 
entrenadors aquestes dues darreres 
jornades s’ha pogut competir gràcies 
a l’esforç econòmic extra que han fet 
alguns pares i a la bona predisposi-
ció del comitè d’àrbitres catalans, 
però avisen que això no sempre serà 
així i que si no es troba una solució 
ràpida tota la base de la Fundació 
pot acabar desapareixent. 

Perquè això no acabi passant 
–és de suposar que cap dels actors 
d’aquesta crisi ho vol– a la crida pú-
blica de Gonzalo que buscaria una 
sortida de la presidència i un nou 
hoste al seient presidencial hi va 
respondre primer l’empresari Eulo-
gio Carmona i després l’exfutbolista 
de l’Espanyol, i actual mànager, 
Mágico Díaz. Indicis de llum al fi-
nal del túnel.

Dos possibles compradors
Un cop es va saber quina era la si-
tuació del club, Eulogio Carmona 
es va personar com a primer i únic 
interessat en fer-se amb l’entitat. 
L’empresari mataroní que sempre 

s’ha posicionat a favor dels treballa-
dors del club, fins i tot va desvetllar 
algunes de les idees del seu nou 
projecte, com canviar els estatuts 
del club, donar més poder al soci, 
formar un primer equip amb juga-
dors de la pedrera i nomenar Jordi 
Pi com a entrenador d’aquest en 
detriment de l’actual tècnic Jaume 
Creixell. 

Després d’una primera presa de 
contactes entre Carmona i Gonzalo 
les negociacions pel traspàs del Ma-
taró semblava que anaven per bon 
camí fins que va arribar l’hora de la 
veritat, és a dir de saber realment 
quins eren els deutes de l’entitat. 
Segons Carmona només el que es 
devia als bancs pujava a més de 

600.000 euros, mentre que Gonza-
lo ha dit més tard que aquest deute 
era de 400.000. Sigui el que sigui el 
que es deu, a tota aquesta xifra se li 
ha de sumar tot el que es deu a juga-
dors, treballadors i proveïdors. 

Doncs bé, un cop establert més 
o menys quin era el deute del club, 
van arribar els problemes, i que Gon-
zalo i alguns dels seus directius van 
demanar crèdits per l’entitat i els 
van avalar amb propietats seves, 
Eulogio Carmona va dir que ell assu-
miria només els deutes del club, que 
si un crèdit anava a nom del presi-
dent sortint ell no l’assumiria.

Carmona, aparcat
Després d’una tensa reunió 

reportatgereportatge

Els teballadors del club, farts d’una situació precària en tots els sentits

  Greu situació esportiva

A la mala situació econòmica i 
institucional del club groc-i-negre 
se li ha d’afegir com a agreujant la 
paupèrrima sitació esportiva en la 
que es troben els seus dos equips 
més icònics, el Primer equip dins 
la Tercera Divisió estatal i el Juve-
nil, fins enguany joia de la corona, 
ara vinguda a menys, que jugava 
a Divisió d’Honor juvenil, colze a 
colze amb els grans de l’esport 

català com Barça i Espanyol. Els 
dos equips estan ara en descens. 
El Primer té la salvació a prop però 
travessa una mala ratxa de resul-
tats i costa fer-se a la idea que 
la situació tiri endavant. Pel que 
fa al juvenil ja està virtualment a 
segona categoria després d’una 
temporada horrorosa en la que els 
afers externs han ajudat a la mala 
trajectòria de l’equip. 

www.totmataro.cat/reportatges



entre Carmona i Gonzalo es va 
decidir, en aquest front, aparcar 

les negociacions. A dia d’avui aques-
tes estan en punt mort. Tot i això 
l’empresari mataroní ja ha expressat 
la seva intenció de no negociar més 
amb el president, però de la mateixa 
manera ha explicat que seguirà es-
tant al corrent de l’actualitat del 
club i que ja sigui com a compra-
dor o com a col·laborador treballarà 
perquè el club torni a la normalitat 
i no acabi desapareixent. 

L’opció Mágico Díaz
Ja durant les reunions entre Car-
mona i Gonzalo, va sonar el nom 
de Mágico Díaz com un dels pos-

sibles interessats en comprar el 
club. Primer semblava un rumor 
fals tret per Gonzalo per pressionar 
Carmona, però un dies més tard es 
va saber que aquest rumor era cert, 
i que Mágico s’havia de reunir amb 
Gonzalo el dia 30 de gener. Doncs 
bé aquesta reunió al final no es va 
celebrar ja que l’actual president 
de l’entitat mataronina va al·legar 
que estava malalt. Després d’això 
les dues parts es van citar per fer-
se un truc dilluns per quedar, però 
a hores d’ara encara no sabem quan 
serà la reunió, i és que com ja ens 
va avançar l’ex jugador de l’Espanyol 
i actual representant de jugadors 
Mágico Díaz “Les negociacions van 

per llarg, jo soc la persona interes-
sada en el club i abans de posar els 
diners n’ho de pensar molt i veure 
com està tot”. 

Això vol dir que Mágico abans de 
res el que vol saber és com estan 
els comptes del club, per després 
dir si l’interessa el Mataró o no. 
En aquesta línia l’ex espanyolista 
explicava a El Tot Mataró que les 
seves intencions són bones, i que 
creu que el Mataró és un club amb 
un potencial força gran i que si ell 
aterra a la ciutat és “perquè crec 
que aquesta entitat pot estar a dalt 
del futbol català”. 

Això sí, l’interessat també va dir 
que entén les presses que tenien 
pares i treballadors de l’entitat per 
solucionar el problema però que ell 
encara ha d’estudiar quin és el veri-
table estat econòmic del club i que 
això segurament portarà un temps. 

Gonzalo, entre l’espasa i la paret
Aquesta situació de dos compradors 
que volen però no dolen, que volen 
veure els números l’un i que un cop 
vistos fa mitja passa endarrera l’altre 
és l’actual al CE Mataró. Inherent 
a tot, Paco Gonzalo, el President 
discutit per els seus treballadors, 
l’afició organitzada i la massa social 
propera a la sensibilitat groc-i-negra, 
s’aferra a la cadira mentre reitera 
en totes les aparicions públiques la 
disposició a marxar, però a marxar 
negociadament.

L’encara President, que encarna 
juntament amb l’entrenador Jaume 
Creixell la viva imatge d’un club que 
es desfà però es resisteix a disoldre 
va esquivar totes les trucades d’El 
Tot Mataró aquest passat dimarts 
mentre es reunia amb alguna de les 
parts en conflicte.

Quasi centenari i amb un reco-
negut “potencial” amagat a la seva 
base, el Mataró camina deambulant 
en una direcció de la que molts no 
volen ni sentir a parlar. I no és qües-
tió de qui ha fet el forat a la barca, 
sinó de qui en treurà l’aigua. El 
Mataró no aguantarà més així. Dirà 
prou. Pot enfonsar-se. 

Mágico díaz es veu capacitat de portar el Mataró a dalt, però no té pressa i vol els números

  Els pares de la base

Pel que fa a la situació dels pares 
que tenen els seus fills jugant a 
la FPE Mataró, un grup d’aquests 
voluntàriament s’ha reunit i han 
format un grup que està repre-
sentant els interessos dels pares 
i que ja s’ha reunit amb les parts 
implicades. La postura d’aquests 
és que amb l’actual directiva no es 
pot confiar, i que s’ha de trobar una 
solució el més ràpid possible per 
tal de tornar el més aviat possible 
a la normalitat l’entitat. A banda 

donar suport a les reclamacions 
dels treballadors del club que van 
ser els que van fer sonar el senyal 
d’alerta, aquest grup de represen-
tants dels pares ha tingut unes 
reunions amb l’ajuntament. Tot i 
que el que es va decidir en aques-
tes reunions ha quedat en secret, 
sembla ser que els pares, després 
de reunir-se amb l’administració, 
tenen un as a la màniga que si 
prospera podria inhabilitar l’actual 
junta directiva de l’entitat. 
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c/ Josep Montserrat Cuadrada, 70-72
Edifici Euromat · Mataró
(davant col·legi Salesians)

Horari: 
de dilluns a dissabte de 9,30 a 13,30h 
i de 17,00 a 21h.

www.euromasmobles.com
info@euromasmobles.com

93 798 43 22

Disseny i Qualitat

Financem a:
6, 12 ó 18 mesos
sense interessos

Per la compra d’un dormitori 
REGALEM UN MATALÀS

de làtex amb molles
de 150x190

reBaiXes Fins al 50% De DescomPte



01:30 RESUM DE NOTÍCIES
02:15 LA FÀBRICA
03:15 ÚLTIMA SESSIÓ
04:00 PANTALLA OBERTA
06:00 LIMITS 06:30 CICERONE
07:00 LA SETMANA
07:30 ESPAI D’ART

05.00 LA SETMANA
05.30 ESCENARIS
06.30 CICERONE
07.00 LA NEU
07.30 PROGRAM. INFANTIL
09.30 MARESME ACTUAL (R)
10.00 WEBCAM RADIO
12.00 ANGLÉS
13.00 L’ENTREVISTA
13.30 MARESME ACTUAL
14.00 XS           16.00 EN JOC
16.30 EL BUS
17.30 LA SETMANA
18.00 MARESME ACTUAL 
18.30 FOLLET + XICALLA 
19.00 BAD MUSIC
20.00 FANZIVID
20.30 R. INFORMATIU SETM.
21.00 MARESME ACTUAL 
21.30 AL DIA  22.00 ESPORTS
22.30 CINEMA DE NIT
00.30 FILMETS
01.00 MARESME ACTUAL
01.30 XS           03.30 EN JOC
04.00 MARESME ACTUAL 
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24H
07.50 LOS LUNNIS + CINE
11.50 MIRA QUIEN BAILA
14.30 CORAZÓN, CORAZÓN
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 SESIÓN DE TARDE
18.00 CINE DE BARRIO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.35 INFORME SEMANAL
22.30 CINE: PENDENT
00.30 CINE: PENDENT
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 THAT’S ENGLISH

06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 PLANETARI
12.05 ARRE DEMO
12.35 DUVAL I MORETTI
13.30 CRACKÒVIA
14.00 ZONA ZÀPING
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15. 40 TARDA DE CINE: 
«L’ESCOLLIT» 2006 Dir.: Guillau-
me Nicloux. Int.: Monica Belluc-
ci, Catherine Deneuve...
17.35 CINEMA: «LUTER» 2003 
Dir.: Eric Till. Int.: Joseph Fien-
nes, Jonathan Firth...
19.35 PENDENT
19.55 SALUT!
20.25 AL VOSTRE GUST
21.00 NOTÍCIES + EL TEMPS
21.50 EL PARTIT
00.00 CINEMA: «EN TERRA PE-
RILLOSA» 1994 Dir.: Steven Se-
agal. Int.: Steven Seagal, Mi-
chael Caine..
01.40 CINEMA: «ASSASSINS» 
1995 Dir.: Richard Donner. Int.: 
Sylvester Stallone, Antonio 
Banderas...
03.45 CINEMA: «SENDERS DE 
VIOLÈNCIA» 1955 Dir.: William 
Witney. Int.: John Payne, Faith 
Domergue...
05.10 DESAPAREGUTS

07.00 CLUB S3      08.00 MIC3
08.30 CLUB S3 10.15 3XL.CAT
11.45 INFO K DIA A DIA
12.00 ESPORTS 33
20.30 PARLAMENT
20.50 TOT UN MÓN
21.05 RODASONS
21.35 LOTO 6/49
21.35 CINEMA 3
22.10 SALA 33
23.55 MILLENIUM
01.25 CLÀSSICA
02.15 NYDIA
02.40 RODASONS
03.05 GRAVADORS RUPESTRES: 
El misteri d l’edat d Bronze Nòrdic
04.00 LA FASCINACIÓ D LA FE
04.45 DE LA TERRA
04.55 TÚRMIX ARRELS
05.45 TÚRMIX POP ROCK
06.45 RITMES.CLIP

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
08:45 L’ÚLTIM TROBADOR
09:15 GPS
09:45 TOT NEU
10:15 DICCIONARI D L SALUT
10:30 LA TRIBUNA
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:45 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 EL DECÀLEG
13:00 CEURE AVUI
13:30 TOTS A LA CUINA
13:45 SOBREVENT
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 D’KIDS
16:30 SET D’ESPORTS
17:00 TOT NEU
17:30 ÚLTIMA SESSIÓ
18:15 KOPÈRNIK
18:45 ACTUALITAT VIVA
19:30 TOP MOTOR
20:00 ALQUÍMIA
20:15 RESUM DE NOTÍCIES
20:45 TOTS A LA CUINA
21:00 SENSE AIXECAR LA MÀ
21:30 ENDERROK TV
22:00 ESPAI ART/ REPORTERS
22:30 RESUM DE NOTÍCIES
23:00 PANTALLA OBERTA
01:00 EL FLAIX

07.30 UNED
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
09.30 AGROSFERA
10.30 EN LENGUA DE SIGNOS
11.00 PARLAMENTO
12.00 EL CONCIERTAZO
12.50 PALABRA POR PALABRA
13.20 TENDIDO CERO
13.55 SORTEO LOTERIA NAC.
13.55 PADRES EN APUROS
14.50 RUTA QUETZAL
15.30 TELEDEPORTE 2. INCLU-
YE LA 2 NOTICIAS EXPRES
22.00 ES TU CINE: PENDENT
00.00 LA NOCHE TEMÁTICA
03.00 TELEDEPORTE
04.30 TVE ES MUSICA

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
08.00 MEGATRIX
13.00 AMERICAN DAD
14.00 LOS SIMPSON
15.00 ANTENA 3 NOTICIAS 1
15.45 MULTICINE: PENDENT
18.00 MULTICINE: PENDENT
20.00 5354 RICO
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
21.45 5354 RICO 
22.30 CINEMATRIX: PENDENT
00.15 CINE: PENDENT
02.15 ADIVINA QUIÉN  
 GANA ESTA NOCHE

07.00 JUNIPER LEE
07.30 FOSTER, LA CASA D LOS 
 AMIGOS IMAGINARIOS
08.00 ED, EDD Y EDDY
08.30 LAS SUPERNENAS
09.00 POKÉMON
09.30 BANZUKE
10.30 MI GEMELA ES...
11.30 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
12.30 DECOGARDEN
13.00 MATINAL DE CINE
15.00 INFORMATIVOS T5
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 CINE ON II: PENDENT
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO

TV3

CANAL 33
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DISSABTE 29

TV Mataró

L’Escollit

el
m

és
de

st
ac

at

TV3 - 15.40h.

Laura Siprien té malsons i 
al·lucinacions que la fan viure 
en una por constant. No es 
troba a gust amb el seu fill, a 
qui li ha sortit una marca molt 
estranya al pit. 

22.15 LA NORIA
02.15 AQUÍ SE GANA
03.00 EN CONCIERTO
03.30 CÓMO SE RODÓ
03.30 NOCHE DE SUERTE
05.30 FUSIÓN SONORA

07.10 UNA VEZ MÁS
08.00 SUERTE X LA MAÑANA!
09.00 ZAPPING DE SURFEROS
09.20 EL COCHE FANTÁSTICO
10.25 STARGATE
11.20 CAZADORES DE MITOS
12.20 O EL PERRO O YO
13.20 PRESSING CATCH:RAW
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.30 FAMA. NON STOP
20.30 ZAPPING DE SURFEROS
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 EL HORMIGUERO 
 FIN DE SEMANA
22.15 CINE CUATRO
00.30 DRESDEN
02.05 JEKYLL
03.10 SOUTH PARK
03.30 JUZGADO DE GUARDIA
04.00 ENREDO
04.30 MARCA Y GANA
05.30 SHOPPING. TELEVENTA

06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
08.40 DOCUMENTALES
10.40 SEXTO NIVEL
11.10 DOCUMENTALES
13.15 HOY COCINAS TÚ
14.15 LA SEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
17.20 SÉ LO QUE HICISTEIS …
 LA ÚLTIMA SEMANA
19.20 L VENTANA INDISCRETA
20.20 LA SEXTA NOTICIAS
21.20 LA PREVIA
22.00 EL PARTIDO DE LA LIGA  
 2008-2009
00.00 POSTPARTIDO
00.30 TODOS AHHH 100
01.30 CRÍMENES IMPERFEC.
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA 

La Sexta

Cuatro

TV2
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05.30 EL BUS
06.00 SOLIDÀRIA
07.00 FANZIVID
07.30 PROGRAM. INFANTIL
09.30 MARESME ACTUAL 
10.00 WEBCAM RADIO
12.00 EL DEBAT   13.00 TRAÇ
13.30 MARESME ACTUAL
14.00 XS              16.00 DDM
16.30 ESCENARIS
17.30 LA NEU
18.00 MARESME ACTUAL
18.30 FOLLET + XICALLA 
19.00 LA RETRANSMISIÓ
20.30 R. INFORMATIU SETM.
21.00 MARESME ACTUAL
21.30 AL DIA
22.00 ESPORTS EN XARXA
22.30 TELEMONEGAL
00.00 DO
01.00 MARESME ACTUAL
01.30 XS              03.30 DDM
04.00 MARESME ACTUAL
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24H
07.50 LOS LUNNIS
11.30 CINE PARA TODOS
13.30 PLANETA TIERRA
14.30 CORAZON,CORAZON
15.00 TELED. 1+EL TIEMPO
16.00 SESION DE TARDE
18.00 ESPAÑA DIRECTO
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
21.55 PELÍCULA D LA SEMANA
00.00 ESPECIAL CINE
02.00 NOTICIES 24H

06.00 TVE ES MUSICA
06.45 THAT’S ENGLISH
07.30 UNED
08.00 CONCIERTOS DE LA 2
08.45 SHALOM
09.00 ISLAM HOY
09.15 BUENAS NOTICIAS
09.30 CON TODOS LS ACENTOS
10.00 ULTIMAS PREGUNTAS
10.25 TESTIMONIO
10.30 EL DIA DEL SEÑOR
11.30 PUEBLO DE DIOS
12.00 EL ESCARABAJO VERDE
12.30 ESPAÑA N COMUNIDAD

06.00 NOTÍCIES 3/24
09.00 SIGNES DELS TEMPS
09.45 PLANETARI
12.50 DUVAL I MORETTI
13.50 POLÒNIA
14.20 TOT UN MÓN
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.40 APM? EXTRA
16.25 CINE: «EL JOC DELS IDIO-
TES» Dir.: Francis Veber. Int.: Da-
niel Auteuil, Alice Taglioni...
18.00 CINEMA: PENDENT
20.05 10 CITES   20.30 ELS 80
21.00 TN VESPRE
21.45 30 MINUTS
22.15 VENTDELPLÀ
23.20 CINE: «L’EXPERIMENT» 
Dir:Olivier Hirschbiegel. Int: Mo-
ritz Bleibtreu, Christian Berkel.
01.15 PARLAMENT
01.35 CINE: «DOS SONATS I 
MOLTS REVOLTS: ELS INICIS» 07 
Dir.: Robert Berlinger. Int.: Jona-
than Bennett, Randy Wayne...
04.00 CINEMA: «ZERO ABSO-
LUT» 2005 Dir.: Robert Lee. Int.: 
Jeff Fahey, Erika Eleniak...
04.30 DESAPAREGUTS
05.10 RIVIERA

07.00 CLUB SUPER 3

08.00 MIC3      08.35 CLUB S3
10.50 3XL.CAT
12.00 ESPORTS 33
21.00 NYDIA
21.30 ESPORTS 33
04.00 EUROPA A VISTA D’OCELL
04.25 VIATGES I AVENTURES
04.55 EL MEDI AMBIENT
05.00 TÚRMIX CONCERTS
05.55 TÚRMIX CAT
06.45 RITMES. CLIP

08:00 RESUM DE NOTÍCIES
08:45 D’KIDS
10:30 LA TRIBUNA
11:00 RESUM DE NOTÍCIES
11:45 LA FÀBRICA
12:45 ALQUIMIA
13:00 CREURE AVUI
13:30 TOTS A LA CUINA
13:45 DICCIONARI D L SALUT
14:00 RESUM DE NOTÍCIES
14:30 L’ÚLTIM TROBADOR
15:00 GPS    15:30 ESO LLIGA
16:00 EL DECÀLEG
16:30 REPORTERS
17:00 TARDA D’ESPORTS
20:00 SI TU VOLS
20:15 RESUM DE NOTÍCIES
20:45 TOTS A LA CUINA
21:00 L’ÚLTIM TROBADOR
21:30 EL BOOK INSIGNIA
22:00 CREURE AVUI
22:30 RESUM DE NOTÍCIES
23:00 LA FÀBRICA
00:00 LÚLTUM TROBADOR
00:30 MALLORCA FITA A FITA
01:00 SOLIDÀRIA
01:30 RESUM DE NOTÍCIES
02:15 ÚLTIMA SESSIÓ
03:15 ENDERROK TV
03:45 LA FÀBRICA
04:45 LA SETMANA
05:15 LA TRIBUNA
05:45 CICERONE
06:15 LA TRIBUNA
06:45 SOLIDÀRIA
07:15 PAGÈS.CAT
07:30 EL DECÀLEG

05.00 CICERONE

13.00 TURF
14.00 TELEDEPORTE 2
19.55 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.00 TRES 14
20.30 PAGINA 2
21.00 CIUDADES PARA L S.XXI
21.30 CRONICAS
22.30 CLUB DE FUTBOL
00.00 FRONTERA LÍMITE
00.30 METROPOLIS
01.00 REDES 2.0
01.30 CINE CLUB: PENDENT
03.00 TELEDEPORTE
05.15 TVE ES MUSICA

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
08.00 MEGATRIX
13.00 AMERICAN DAD
14.00 LOS SIMPSON
15.00 ANTENA 3 NOTICIAS 1
15.45 MULTICINE: PENDENT
17.45 MULTICINE: PENDENT
19.30 MULTICINE: PENDENT
21.00 ANTENA3 NOTICIAS 2
22.00 CINE: PENDENT
00.00 CINE: PENDENT
02.15 ADIVINA QUIÉN 
 GANA ESTA NOCHE

07.00 JUNIPER LEE
07.30 FOSTER, LA CASA D LOS 
 AMIGOS IMAGINARIOS
08.00 ED, EDD Y EDDY
08.30 LAS SUPERNENAS
09.00 POKÉMON
09.30 BANZUKE
10.30 MI GEMELA ES HIJA...
11.30 MÁS QUE COCHES GT
12.00 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES)
12.30 BRICOMANÍA
13.00 MATINAL DE CINE
15.00 INFORMAT. TELECINCO
16.00 CINE ON: PENDENT
18.00 GUINESS WORLD RECORDS
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
21.30 ESCENAS DE 
 MATRIMONIO
22.15 A VER SI LLEGO
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El joc dels idiotes
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TV3 - 16.25h.
Pierre, per evitar un divorci 
que l’arruïnaria, aprofita que 
a la fotografia també hi surt 
un home per inventar-se una 
història inversemblant: Pierre 
vol fer creure que en realitat ell 
no estava amb Elena, sinó amb 
l’home de la foto...

televisiótelevisió diumenge 8

00.15 ROJO&NEGRO
02.15 AQUÍ SE GANA
03.15 NOSOLOMÚSICA
03.45 CÓMO SE RODÓ
04.15 AQUÍ SE GANA
05.30 FUSIÓN SONORA

06.45 NBA EN ACCIÓN
07.15 UNA VEZ MÁS
08.00 SUERTE X LA MAÑANA!
09.00 ZAPPING DE SURFEROS
09.25 EL COHE FANTÁSTICO
10.30 STARGATE
11.25 CAZADORES DE MITOS
12.25 O EL PERRO O YO
13.20 PRESSING CATCH
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.45 HOME CINEMA
18.30 HOME CINEMA
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 DESAFÍO EXTREMO
22.15 ENTRE FANTASMAS
23.45 CUARTO MILENIO
02.20 LOS 4400
03.55 MÁS ALLÁ DEL LÍITE
04.30 MARCA Y GANA
06.00 SHOPPING. TELEVENTA

06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
08.40 NATIONAL GEOGRAPHIC
09.10 NATIONAL GEOGRAPHIC
10.05 NATIONAL GEOGRAPHIC
10.40 DOCUMENT. NATIONAL 
 GEOGRAPHIC
11.15 DOCUMENTAL REYES D
 LAS CONSTRUCCIONES
12.15 DOCUMENTAL REDES 
 SOCIALES
13.15 HOY COCINAS TÚ
14.15 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.55 FUTURAMA
16.55 MINUTOY RESULTADO
20.20 LA SEXTA/ NOTICIAS
21.30 SALVADOS
22.30 TERRAT PACK
23.30 VIDAS ANÓNIMAS
00.30 MINUTO Y RESULTADO 
 NOCHE 2008/2009
01.30 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
02.15 GANAS DE GANAR 
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06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN+EL MEDI AMBIENT
14.30 NOTÍCIES + EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.20 CINE: «BENNY I JOON» 93 
Dir.: Jeremiah Chechik. Int.: Aidan 
Quinn, Mary Stuart Masterson.
20.05 JUST FOR LAUGHS
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 CRAKCÒVIA
22.15 VENTDELPLÀ
23.20 ENTRE LÍNIES
23.50 HORA Q
00.55 CINE: «SUPER SIZE ME» 
2004 Dir.: Morgan Spurlock. 
02.30 CINEMA: «UN PONT SO-
BRE EL RIU DANUBI» 2002 Dir.: 
Géza Bereményi. Int.: Károly 
Eperjes, Irina Latchina…
04.05 EL CLUB

07.00 CLUB S3      08.55 MIC3
09.30 HORITZONS
11.35 QUÈ VA PASSAR?
11.40 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.45 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
17.15 MIC3
17.50 UNA MÀ DE CONTES
18.05 CLUB S3      19.05 PLAY
19.30 INFO K    19.40 3XL.CAT
20.35 SAMANTHA UPS!
20.40 JOVES FORA DE SERIE
20.45 LA TATA
21.30 FUTBOL CAT
22.05 AGORA  23.25 SEGLE XX
00.30 DE PROP
01.25 CÀNON VISIONS
02.15 PALETES
02.45 FUTBOL CAT.
03.10 AGORA  04.25 SEGLE XX
05.25 TÚRMIX CONCERTS
06.20 DE LA TERRA
06.30 EUROPA A VISTA D’OCELL

08.00 24 HORES
08.45 LA SETMANA
09.15 ALQUIMIA
09.30 CICERONE
10.00 MALLORCA FITA A FITA
10.30 ENDERROCK TV
11.00 RESUM DE NOTÍCIES
11.45 TOTS A LA CUINA
12.00 EL FLAIX
12.30 SOLIDÀRIA
13.00 D’KIDS
13.30 CUINA A BON PREU
13.45 LA FARMACIA I TU
14.00 24 HORES
14.45 REPORTERS
15.15 PANTALLA OBERTA
17.15 ULTIMA SESSIÓ
18.00 ENDERROCK TV
18.30 SENSE AIXECAR LA MÀ
19.00 D’KIDS
19.30 ESPORTS EN XARXA
20.00 SOBREVENT
20.15 24 HORES
20.45 TOTS A LA CUINA
21.00 DILLUNS QUE BÉ!
21.30 L’ESPORT AL DIA
22.00 CARNET ESPORTIU
23.00 24 HORES
23.45 PARTIT DEL MATARÓ
01.30 24 HORES
02.15 DILLUNS QUE BÉ!
02.45 LA SETMANA
03.15 ALQUIMIA
03.30 MALLORCA FITA A FITA
04.00 CICERONE
04.30 LA SETMANA
05.00 EL FLAIX
05.30 REPORTERS
06.00 ENDERROCK TV
06.30 CARNET ESPORTIU
07.30 DILLUNS QUE BÉ!

05.00 FANZIVID
05.30 TELEMONEGAL
07.00 SOLIDÀRIA
07.30 PROG. INFANTIL
08.30 MARESME ACTUAL
09.00 ESCENARIS
10.00  WEBCAM RADIO
13.00 EL BUS

06.00 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS
06.30 LAS NOTÍCIAS DE 
 LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 LA RULETA DE 
 LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 A3 NOTICIAS 1+
 EL TIEMPO
16.00 TAL CUAL 
 LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
21.50 FICHADOS
22.15 LA FAMILIA MATA
00.00 PENDENT
02.15 ADIVINA QUIÉN GANA 
 ESTA NOCHE
05.30 REPETICIÓN DE 
 PROGRAMAS

06.30 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 EL PROGRAMA DE 
 ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
 EN TU COCINA
14.30 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
15.30 ESTÁ PASANDO
17.15 YO SOY BEA
18.15 MUJERES Y HOMBRE 
 Y VICEVERSA
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS 
 TELECINCO
21.30 CÁMERA CAFÉ
22.15 C.S.I MIAMI
23.15 C.S.I NUEVA YORK
00.15 C.S.I MIAMI
01.00 C.S.I. LAS VEGAS
02.00 C.S.I. NUEVA YORK
02.45 AQUÍ SE GANA
05.30 FUSIÓN SONORA

07.10 COSAS DE MARCIANOS

14.00 AL DIA+MARESME ACT.
14.30 AGENDA
14.45 SI TU VOLS
15.00 LA RETRANSMISIÓ
16.30 SOLIDÀRIA
17.00 BAD MUSIC
18.00 MARESME ACTUAL 
18.30 INFANTIL 
19.30 ESPORTS EN XARXA
20.00 CIUTADELLA
20.30 CICERONE
21.00 MARESME ACTUAL
21.30 AL DIA     22.00 EN JOC
22.30 LA RETRANSMISIÓ
00.00 DOCS
01.00 MARESME ACTUAL
01.30 AL DIA     02.00 EN JOC 
02.30 CIUTADELLA
03.00 DOCS
04.00  MARESME ACTUAL
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.20 VICTORIA
18.00 CABALGATA DE REYES
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 CINE: PENDENT
00.00 CINE: PENDENT
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24 HORAS

06.00 TVE ES MUSICA
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOCUMENT.
20.25 NOTICIAS +EL TIEMPO
20.35 SMALLVILLE
21.30 LOTERIA DIARIA
21.35 EL CINE DE LA 2
23.55 CONCIERTOS D RADIO-3
00.25 RESU PREMIER LEAGUE
01.30 TELEDEPORTE
05.30 TVE ES MUSICA

DILLUNS 1
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07.35 MAR
08.00 BOLA DE DRAGÓN Z
09.00 SUERTE POR 
 LA MAÑANA!
10.00 EL ZAPPING DE 
 SURFEROS
10.15 ALERTA COBRA
12.15 LAS MAÑANAS DE 
 CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 FAMA ¡A BAILAR!
17.15 HKM
17.55 EL ENCANTADOR 
 DE PERROS
18.45 PASSWORD
19.45 ESTAS NO SON 
 LAS NOTICIAS
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 GRANJERO BUSCA 
 ESPOSA
00.00 GENTE 
 EXTRAORDINARIA
01.55 CUATROSFERA
03.05 MARCA Y GANA
05.25 SHOPPING. 
 TELEVENTA

06.00 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.00 EL REY DE QUEENS
07.40 TURNO DE GUARDIA
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO
10.25 SÉ LO QUE HICISTÉIS…
12.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.00 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SE LO QUE HICISTEIS…
17.35 LA TIRA
18.10 CASO ABIERTO
19.15 JAG: 
 ALERTA ROJA
20.20 LASEXTA NOTÍCIAS
20.55 LA SEXTA DEPORTES
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CINE: PENDENT
00.00 BUENAFUENTE
01.15 CÓMO CONOCÍ A 
 VUESTRA MADRE
02.15 GANAS DE 
 GANAR

Cuatro

La Sexta



03.55 VALOR AFEGIT
04.20 TÚRMIX CLÀSSICA
05.25 DE LA TERRA
05.45 L’AVENT.  JEFF CORWIN
06.30 A PEU PER EUROPA

08:00 24 HORES
08:45 L’ESPORT AL DIA
09:15 REPORTERS
09:45 LA FARMACIA I TU
10:00 DILLUNS QUE BÉ!
10:30 EUROPA’T
11:00 24 HORES
11:45 TOTS A LA CUINA
12:00 AGRONOMS
12:30 FORMA DE VIDA
13:00 D’KIDS
13:30 CUINA A BON PREU
13:45 MOGUTS PER L’ART
14:00 24 HORES
14:45 DILLUNS QUE BÉ!
15:15 CARNET ESPORTIU
16:15 PARTIT DEL MATARÓ
18:00 CIUTADELLA
18:30 EUROPA’T
19:00 D’KIDS
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 FREAKY SHOW
20:15 24 HORES
20:45 TOTS A LA CUINA
21:00 LA TRIBUNA
21:30 ESO LLIGA
22:00 LA PEL·LÍCULA
23:30 24H  00:15 AGRONOMS
00:45 DICCIONARI D L SALUT
01:00 CIUTADELLA
01:30 24H.  02:15 L TRIBUNA
02:45 LA MALLA
03:15 DICCIONARI D L SALUT
03:30 D.O.     04:30 EUROPA’T
05:00 FORMA DE VIDA
05:30 10 COMARQUES
06:00 MALLORCA FITA A FITA
06:30 CIUTADELLA
07:00 AGRONOMS
07:30 LA TRIBUNA

05.00 CICERONE
05.30 DO
06.30 SOLIDÀRIA
07.00 FANZIVID 

DIMARTS 2
07.30 PROG. INFANTIL
08.30 MARESME ACTUAL 
09.00 EN JOC
09.30 CIUTADELLA
10.00  WEBCAM RADIO
13.00 EN JOC
13.30 LA SETMANA
14.00 AL DIA+MARESME ACT.
14.30 AGENDA
14.45 SOBREVENT
15.00 TELEMONEGAL
16.30 CIUTADELLA
17.00 EN JOC
17.30 CICERONE
18.00 MARESME ACTUAL
18.30 INFANTIL 
19.30 ESPORTS EN XARXA
20.00 LA MALLA
20.30 EL RODAMON
21.00 MARESME ACTUAL 
21.30 AL DIA
22.00 EL DEBAT
23.00 DO         00.00 ANGLÉS
01.00 MAREME ACTUAL
01.30 AL DIA
02.00 EL DEBAT 
03.00 ANGLÉS
04.00  MARESME ACTUAL
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.20 VICTORIA
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
23.55 112 (Heroes en la calle)
02.00 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H 

06.00 TVE ES MUSICA
06.30 THAT’S ENGLISH
07.00 LEONART

06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN +EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.20 CINE: «HISTÒRIA D’UN 
POLICIA» 75 Dir.: Jacques De-
ray. Int.: Alain Delon, Jean-Lo-
uis Trintignant....
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 ALGUNA PREGUNTA +
22.15 OIKMENTNS
23.05 HORA Q
00.20 CINE: «TRUCADA PERDU-
DA 2» 05 Dir.: Renpei Tsukamoto. 
Int.: Mimura, Yu Yoshizawa...
01.55 CINEMA: «FALSA AMIS-
TAT» 2002 Dir.: Zoe Clarke-Wi-
lliams. Int.: Mia Kirshner, Mere-
dith Monroe...
03.20 FREQÜÈNCIA 04
03.45 TVIST
04.30 EL CLUB

07.00 CLUB S3      08.55 MIC3
09.30 HORITZONS
11.35 QUÈ VA PASSAR?
11.40 HORITZONS
12.10 CLUB S3 13.45 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.00 BÈSTIES CLIP
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
17.15 MIC3
17.50 UNA MÀ DE CONTES
18.05 CLUB S3   19.30 INFO K
19.40 3XL.CAT
20.10 GOLOBICA
20.35 SAMANTHA UPS!
20.40 JOVES FORA DE SERIE
20.45 L TATA   21.30 KARAKIA
22.10 60 MINUTS
23.10 VALOR AFEGIT
23.35 MÉS QUE UN CURT
01.05 CÀNON SONS
01.55 PALETES
02.25 KARAKIA
03.00 60 MINUTS

07.30 LOS LUNNIS
09.45 AQUI HAY TRABAJO
10.15 AVENTURA DEL SABER
11.15 ÚLTIMOS INDÍGENAS 
 (Africanos y Asiáticos)
12.00 PENDENT
13.00 RESUMEN LIGA ACB
13.15 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOCUMENT.
18.00 EN CONSTRUCCIÓN
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 DOS HOMBRES Y MEDIO
21.00 SMALLVILLE. INCLUYE 
 SORTEO BONOLOTO
22.00 PARAÍSOS CERCANOS
23.00 DOCUMENTOS TV
00.20 NOTICIAS+EL TIEMPO
00.50 TRAS LA 2. 
 CAMARA ABIERTA 2.0
01.15 CONCIERTOS D RADIO3
01.45 TELEDEPORTE
05.00 TVE ES MUSICA 

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
06.30 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 NOTICIAS 2+EL TIEMPO
22.00 PENDENT
00.00 RASTRO DEL CRIMEN
02.15 SUPERNOVA
05.30 REPET. DE PROGRAMAS 

06.30 INFORMAT. TELECINCO
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO
14.30 INFORMAT. TELECINCO
15.30 ESTÁ PASANDO
17.30 YO SOY BEA
18.30 MUJERES Y HOMBRES...
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMAT. TELECINCO
21.30 CAMERA CAFÉ
22.15 AÍDA
00.30 LA CAJA
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01.45 EL COLECCIONISTA 
 (DE IMÁGENES NOCHE)
02.15 NOCHE DE SUERTE
05.30 FUSIÓN SONORA 

07.10 COSAS DE MARCIANOS
07.40 MAR
08.05 BOLA DE DRAGÓN Z
09.00 SUERTE X LA MAÑANA!
10.00 POR UN TUBO
11.00 ZAPPING DE SURFEROS
11.10 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 FAMA ¡A BAILAR!
17.15 HKM
17.45 ENCANTADOR  PERROS
18.45 PASSWORD
19.55 ESTAS NO SON LAS...
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 HOUSE
01.00 3 LIBRAS
01.55 CUATROSFERA
02.30 MARCA Y GANA
03.30 MARCADOS X L SUERTE
05.30 SHOPPING. TELEVENTA 

06.00 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.00 EL REY DE QUEENS
07.40 TURNO DE GUARDIA
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO
10.25 SÉ LO QUE HICISTEIS…
12.00 CRÍMENES IMPERFEC.
14.00 LASEXTA NOTÍCIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS…
17.25 ESTADOS ALTERADOS 
 MAITENA
17.55 LA TIRA
18.25 CASO ABIERTO
19.20 JAG: ALERTA ROJA
20.20 LA SEXTA NOTICIAS
20.45 BRASIL VS ITALIA. 
 PARTIDO AMISTOSO
22.45 PREMIOS TP DE 
 ORO 2008
01.15 ENTOURAGE
02.15 GANAS DE GANAR 
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DIMECRES 3
07.30 PROG. INFANTIL
08.30 MARESME ACTUAL
09.00 EL DEBAT
10.00  WEBCAM RADIO
13.00 EL DEBAT
14.00 AL DIA+MARESME ACT.
14.30 AGENDA
14.45 FREAKY SHOW
15.00 ÀNGLES
16.00 LA MALLA
16.30 EL RODAMON
17.00 EL DEBAT
18.00 MARESME ACTUAL
18.30 INFANTIL 
19.30 ESPORTS EN XARXA
20.00 EUROPA AQUÍ
20.30 FLAMENQUEJANT
21.00 MARESME ACTUAL 
21.30 AL DIA
22.00 L’ENTREVISTA
22.30 DDM    23.00 EL DEBAT
00.00 MOLT BÉ
01.00 MARESME ACTUAL
01.30 AL DIA 
02.00 L’ENTREVISTA 
02.30 DDM     03.00 MOLT BÉ
04.00  MARESME ACTUAL 
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZÓN
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.20 VICTORIA
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2 + EL TIEMPO
22.00 FUTBOL AMISTOSO. Selec-
ción absoluta España-Inglaterra.
23.50 59 SEGUNDOS
01.45 TELEDIARIO 3
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TVE ES MUSICA
06.30 THAT’S ENGLISH
07.00 LEONART

06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN +EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.20 CINE: «LA BAMBA» 1987 
Dir.: Luis Valdez. Int: Lou Dia-
mond Phillips, Esai Morales...
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.40 CINE: «NOU VIDES» 2005 
Dir.: Rodrigo García. Int: Holly 
Hunter, Elpidia Carrillo...
23.40 HORA Q
00.45 CINEMA: «L’EXPERIMENT» 
2001 Dir.: Olivier Hirschbiegel. 
Int: Moritz Bleibtreu, Chris-
tian Berkel...
02.35 CINEMA: «LA BRUTA HIS-
TÒRIA DE JOE PORC» 2001 Dir.: 
Dennie Gordon. Int: David Spa-
de, Brittany Daniel...
03.55 FREQÜÈNCIA 04
04.20 EL CLUB

07.00 CLUB S3      08.55 MIC3
09.30 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.45 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
17.15 MIC3
17.50 UNA MÀ DE CONTES
18.05 CLUB S3   19.30 INFO K
19.40 3XL.CAT
20.35 SAMANTHA UPS!
20.40 JOVES FORA DE SERIE
20.45 LA TATA
21.30 QUÈQUICOM
21.55 LOTO 6/49
22.05 CRONOS
23.05 EL DOCUMENTAL
23.55 TALLER.DOC
00.25 CÀNON MITES
01.20 PALETES
01.50 QUÈQUICOM
02.15 CRONOS
03.10 EL DOCUMENTAL

04.00 TALLER.DOC
04.25 TÚRMIX CAT
05.15 EL MEDI AMBIENT
05.20 L’AVENT. JEFF CORWIN
06.05 CRÒNIQUES  
 MEDITERRÀNIES
06.30 A PEU PER EUROPA

08:00 24 HORES
08:45 DICCIONARI D L SALUT
09:00 LA MALLA
09:30 KOPÈRNIK
10:00 EL RODAMÓN
10:30 LA TRIBUNA
11:00 24 HORES
11:45 TOTS A LA CUINA
12:00 EUROPA’T
12:30 DILLUNS QUE BÉ!
13:00 D’KIDS
13:30 CUINA A BON PREU
13:45 PAGÈS.CAT
14:00 24H   14:45 L TRIBUNA
15:15 KOPÈRNIK
15:45 FREAKY SHOW
16:00 LA PEL·LÍCULA
17:30 ULTIMA SESSIÓ
18:00 LA MALLA
18:30 EL RODAMÓN
19:00 D’KIDS
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SI TU VOLS   20:15 24H
20:45 TOTS A LA CUINA
21:00 LA TRIBUNA
21:30 EL BOOK INSIGNIA
22:00 24 HORES
22:30 PANTALLA OBERTA
00:30 FOMA DE VIDA
01:00 KOPERNIK
01:30 24H 02:15 LA TRIBUNA
02:45 FILMETS
03:15 CIUTADELLA
03:45 GPS  04:15 TOP MOTOR
04:45 FREAKY SHOW
05:00 PANTALLA OBERTA
07:00 SI TU VOLS
07:30 LA TRIBUNA

05.00 RODAMON
05.30 DOCS
06.30 CIUTADELLA
07.00 LA SETMANA

07.30 LOS LUNNIS
09.45 AQUI HAY TRABAJO
10.15 AVENTURA DEL SABER
11.15 ÚLTIMOS INDÍGENAS 
 (Africanos y Asiáticos)
12.00 PENDENT
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOCUMENT.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
20.35 DOS HOMBRES Y MEDIO
21.00 SMALLVILLE. INCLUYE 
 SORTEO BONOLOTO
22.00 PENDENT
00.00 LA 2 NOTICIAS + 
 EL TIEMPO
00.35 TRAS LA 2. MIRADAS 2
01.00 ZONA DOCUMENTAL
02.30 TELEDEPORTE
05.00 TVE ES MUSICA

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
06.30 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 A3 NOTICIAS 2
22.00 i 00.00 PENDENT
01.30 CAMPEONATO EUROPEO 
 DE POKER
02.30 SUPERNOVA
05.30 REPET. DE PROGRAMAS 

06.30 INFOR. T5 MATINAL
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 ESTÁ PASANDO
17.30 YO SOY BEA
18.30 MUJERES Y HOMBRES...
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 ACUSADOS
00.00 EL JUEGO DE TU VIDA
01.30 EL COLECCIONISTA Pr
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Maresme 
Digital

Antena 3

Tele 5

TV1

TV Mataró

TV2

02.15 AQUÍ SE GANA
05.30 FUSIÓN SONORA

07.10 COSAS DE MARCIANOS
07.40 MAR
08.05 BOLA DE DRAGÓN Z
09.00 SUERTE X LA MAÑANA!
10.00 POR UN TUBO
11.00 ZAPPING DE SURFEROS
11.15 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 FAMA ¡A BAILAR!
17.15 HKM
17.55 ENCANTADOR PERROS
18.45 PASSWORD
19.45 ESTAS NO SON LAS...
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 EL HORMIGUERO
22.15 CINE CUATRO
00.15 CINE CUATRO
02.00 CUATROSFERA
02.30 MARCA Y GANA
03.30 MARCADOS POR 
 LA SUERTE
05.30 SHOPPING. TELEVENTA 

06.00 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.00 EL REY DE QUEENS
07.40 TURNO DE GUARDIA
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO
10.25 SÉ LO QUE HICISTEIS…
12.00 CRÍMENES IMPERFEC.
14.00 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS…
17.25 ESTADOS ALTERADOS 
 MAITENA
17.55 LA TIRA
18.25 CASO ABIERTO
19.20 JAG: ALERTA ROJA
20.20 LA SEXTA NOTICIAS
20.55 LA SEXTA DEPORTES
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 BONES
00.00 ARGENTINA VS FRANCIA 
 PARTIDO AMISTOSO
02.00 THE OFFICE
02.30 GANAS DE GANAR 

Cuatro
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DIJOUS 4
09.30 DDM
10.00  WEBCAM RADIO
13.00 L’ENTREVISTA 
13.30 DDM
14.00 AL DIA+MARESME ACT.
14.30 AGENDA
14.45 PAGÈS.CAT
15.00 MOLT BÉ
16.00 EUROPA AQUÍ
16.30 FLAMENQUEJANT
17.00 L’ENTREVISTA
17.30 DDM
18.00 MARESME ACTUAL
18.30 INFANTIL 
19.30 ESPORTS EN XARXA
20.00 AUTODEFINITS
20.30 LA NEU
21.00 MARESME ACTUAL 
21.30 AL DIA        22.00 TRAÇ
22.30 TOT JOVES
23.00 L’ENTREVISTA
23.30 DDM  00.00 ESCENARIS
01.00 MARESME ACTUAL
01.30 AL DIA        02.00 TRAÇ 
02.30 TOT JOVES
03.00 ESCENARIS
04.00  MARESME ACTUAL
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24H
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZON
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.20 VICTORIA
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 PENDENT
23.55 EN NOCHES COMO ESTA
01.00 REPOR
02.00 TELEDIARIO 3
02.15 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H 

06.00 TVE ES MUSICA
06.30 THAT’S ENGLISH

06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN +EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA + EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.20 CINE: «AQUELLS DIES FE-
LIÇOS» 06 Dir.: Eric Toledano i 
Olivier Nakache. Int.: Jean-Paul 
Rouve, Marilou Berry...
20.05 JUST FOR LAUGHS
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE+ EL TEMPS
21.45 13 ANYS... I UN DIA
22.10 POLÒNIA
22.50 HUFF
23.50 HORA Q
00.55 CINE «ELS HOMES DEL 
CLAN» 74 Dir.: Terence Young. Int.: 
Lee Marvin, Richard Burton.
02.20 CINEMA: «NOMS EN MAR-
BRE» 2002 Dir.: Elmo Nüga-
nen. Int.: Priit Voigemast, In-
drek Sammul...
03.50 FREQÜÈNCIA 04
04.15 EL CLUB

07.00 CLUB S3     08.55 MIC3
09.30 HORITZONS
11.40 QUÈ VA PASSAR?
11.45 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.45 3XL.CAT
15.00 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
17.15 MIC3
17.50 UNA MÀ DE CONTES
18.05 CLUB S3   19.30 INFO K
19.40 3XL.CAT
20.10 JOVES FORA DE SERIE
20.15 NBA.CAT 
20.40 BÀSQUET
22.30 TEMPS DE NEU
23.05 L’HORA DEL LECTOR
00.00 SPUTNIK
00.50 CÀNON ART
01.40 PALETES
02.10 TEMPS DE NEU
02.40 L’HORA DEL LECTOR

03.30 SPUTNIK
04.15 TÚRMIX ARRELS
05.05 DE LA TERRA
05.25 L’AVENTURA DE JEFF 
CORWIN

08:00 24 HORES
08:45 L’ART DE VIURE
09:00 AUTOINDEFINITS
09:30 FLAMENQUEJANT
10:00 EUROPA. AQUÍ
10:30 LA TRIBUNA
11:00 24 HORES
11:45 TOTS A LA CUINA
12:00 TOP MOTOR
12:30 GPS         13:00 D’KIDS
13:30 CUINA A BON PREU
13:45 L’ART DE VIURE
14:00 24H   14:45 L TRIBUNA
15:15 PANTALLA OBERTA
17:15 AUTOINDEFINITS
17:45 EL BOOK INSIGNIA
18:15 L’ART DE VIURE
18:30 TOP MOTOR
19:00 D’KIDS
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 SOBREVENT
20:15 24 HORES
20:45 TOTS A LA CUINA
21:00 EL DECÀLEG
21:30 TOT NEU
22:00 LA FÀBRICA
23:00 24 HORES
23:45 SET D’ESPORTS
00:15 LÍMITS
00:45 BAD MUSIC
01:45 24H    02:45 NATURA’T
03:15 FLAMENQUEJANT
03:45 FILMETS
04:15 KOPÈRNIK    04:45 D.O.
05:45 AUTOINDEFINITS
06:15 ESPAI D’ART
06:45 LA FÀBRICA

05.00 AUTODEFINITS
05.30 ANGLÉS
06.30 LA MALLA
07.00 EL RODAMON
07.30 PROG. INFANTIL
08.30 MARESME ACTUAL 
09.00 L’ENTREVISTA

07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.45 AQUI HAY TRABAJO
10.15 AVENTURA DEL SABER
11.15 LOS ÚLTIMOS INDÍGENAS 
(Africanos y Asiáticos)
12.00 PENDENT
13.00 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOCUMENTA.
18.00 EN CONSTRUCCION
20.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
21.00 SMALLVILLE. INCLUYE 
SORTEO LOTERIA PRIMITIVA Y 
LOTERIA NACIONAL
22.00 DÍAS DE CINE
23.15 NO DISPAREN… 
 EN CONCIERTO
00.15 NOTICIAS + EL TIEMPO
00.50 TRAS LA 2. 
 ZOOM TENDENCIAS
01.15 CONCIERTOS D RADIO3
01.45 TELEDEPORTE
05.00 TVE ES MUSICA 

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
06.30 NOTICIAS D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
22.00 i 00.00 PENDENT
00.15 SIN RASTRO
02.15 SUPERNOVA
05.30 REPETICIÓN DE PROGR.

06.30 INFORM. TELECINCO
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 ESTÁ PASANDO
17.30 YO SOY BEA
18.30 MUJERES Y HOMBRES...
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.15 MENTES CRIMINALES Pr
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Maresme 
Digital

Antena 3

Tele 5

TV1

TV Mataró

TV2

02.15 AQUÍ SE GANA
05.30 FUSIÓN SONORA 

07.05 COSAS DE MARCIANOS
07.40 MAR
08.05 BOLA DE DRAGÓN Z
09.00 SUERTE X LA MAÑANA!
10.00 ZAPPING DE SURFEROS
11.15 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 FAMA ¡ A BAILAR!
17.15 HKM
17.55 ENCANTADOR PERROS
18.45 PASSWORD
19.45 ESTAS NO SON LAS...
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 EL HORMIGUERO
22.30 SATURDAY NIGHT LIVE
23.45 CINE CUATRO
02.00 CUATROSFERA
02.30 MARCA Y GANA
03.30 MARCADORES POR 
 LA SUERTE
05.30 SHOPPING. TELEVENTA 

06.00 TODO EL MUNDO 
 QUIERE A RAYMOND
07.00 EL REY DE QUEENS
07.40 TURNO DE GUARDIA
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO
10.30 SÉ LO QUE HICISTEIS…
12.00 CRÍMENES 
 IMPERFECTOS
14.00 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS…
17.25 ESTADOS ALTERADOS 
 MAITENA
17.55 LA TIRA
18.25 CASO ABIERTO
19.20 JAG: ALERTA ROJA
20.20 LA SEXTA NOTICIAS
20.55 LA SEXTA DEPORTES
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 EL MENTALISTA
23.05 PRISON BREAK
00.00 BUENAFUENTE
01.15 EL REY DE LA COLINA
02.15 GANAS DE GANAR 
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08.30 MARESME ACTUAL
09.00 TRAÇ  09.30 TOT JOVES
10.00  WEBCAM RADIO
13.00 TRAÇ  13.30 TOT JOVES
14.00 AL DIA+MARESME ACT.
14.30 AGENDA
14.45 DICCIONARI SALUT
15.00 ESCENARIS
16.00 AUTODEFINITS
16.30 LA NEU       17.00 TRAÇ
17.30 TOT JOVES
18.00 MARESME ACTUAL
18.30 INFANTIL 
19.30 ESPORTS EN XARXA
20.00 SOLIDÀRIA
20.30 FANZIVID
21.00 MARESME ACTUAL 
21.30 AL DIA     22.00 EN JOC
22.30 CICERONE
23.00 TRAÇ  23.30 TOT JOVES
00.00 EL BUS 
01.00 MARESME ACTUAL
01.30 AL DIA     02.00 EN JOC 
02.30 AUTODEFINITS
03.00 EL BUS
04.00  MARESME ACTUAL
04.30 AL DIA

06.00 NOTICIAS 24 HORAS
07.00 TELEDIARIO MATINAL
09.00 DESAYUNOS DE TVE
10.15 SABER VIVIR
11.30 ESTA MAÑANA
14.00 INFORM. TERRITORIAL
14.30 CORAZON
15.00 TELED. 1 + EL TIEMPO
16.00 AMAR EN TIEMPOS REV
17.20 VICTORIA
18.00 ESPAÑA DIRECTO
20.00 GENTE
21.00 TELED. 2+ EL TIEMPO
22.00 LA HORA DE JOSE MOTA
22.50 COMANDO ACTUALIDAD
23.50 CINE: PENDENT
02.00 TVE ES MUSICA
02.30 NOTICIAS 24H

06.00 TVE ES MUSICA
06.45 THAT’S ENGLISH
07.00 LEONART
07.30 LOS LUNNIS
09.45 AQUÍ HAY TRABAJO

06.00 NOTÍCIES 3/24
08.00 ELS MATINS
13.05 TVIST
14.00 TN + EL MEDI AMBIENT
14.30 TN MIGDIA+EL TEMPS
15.35 CUINES
15.45 EL COR DE LA CIUTAT
16.25 EL CLUB
18.20 CINE: «PAPA» 2005 Dir.: 
Maurice Barthélemy. Int.: Alain 
Chabat, Martin Combes...
20.00 JUST FOR LAUGHS
20.20 BOCAMOLL
21.00 TN VESPRE + EL TEMPS
21.45 ZONA ZÀPING
22.10 CINE: «MYSTIC RIVER» 03 
Dir.: Clint Eastwood. Int.: Kevin 
Sean Penn, Tim Robbins...
00.30 SENSE FICCIÓ
02.05 CINEMA: «POTS BESAR LA 
NÚVIA» 2002 Dir.: Vanessa Pari-
se. Int.: Amanda Detmer, Sean 
Patrick Flanery...
03.30 TVIST
04.15 EL CLUB

07.00 EL C3          08.55 MIC3
09.30 HORITZONS
11.40 QUÈ VA PASSAR?
11.45 HORITZONS
12.10 CLUB SUPER 3
13.45 3XL.CAT
15.00 L’AVENT. JEFF CORWIN
15.45 PLANETA TERRA
17.10 CURIOS. MÓN ANIMAL
17.15 MIC3
17.50 UNA MÀ DE CONTES
18.05 CLUB S3   19.30 INFO K
19.40 3XL.CAT
20.35 SAMANTHA UPS!
20.40 JOVES FORA DE SÈRIE
20.45 LA TATA
21.30 THALASSA
22.20 EN CLAU DE VI
23.15 ESPECIAL Carles Sabater
00.20 CÀNON LLETRES
01.10 PALETES
01.45 THALASSA
02.30 EN CLAU DE VI
03.20 TÚRMIX POP ROCK
04.30 DE LA TERRA

04.30 EL MEDI AMBIENT
04.35 L’AVENT. JEFF CORWIN
05.20 FASCINACIÓ DE LA FE
06.05 ENTRE CEL I L TERRA

08:00 24 HORES
08:45 MOGUTS PER L’ART
09:00 LIMITS
09:30 NATURA’T
10:00 EL FLAIX
10:30 EUROPA’T
11:00 24 HORES
11:45 TOTS A LA CUINA
12:00 GPS      12:30 TOT NEU
13:00 D’KIDS
13:30 CUINA A BON PREU
13:45 LA FARMACIA I TU
14:00 24 HORES
14:45 EL DECÀLEG
15:15 LA FÀBRICA 
16:15 AGRÒNOMS
16:45 SOBREVENT
17:00 EL RODAMÓN
17:30 GPS     18:00 NATURA’T
18:30 SET D’ESPORTS
19:00 D’KIDS
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 MOGUTS PER L’ART
20:15 24 HORES
20:45 TOTS A LA CUINA
21:00 CREURE AVUI
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:15 ACTUALITAT VIVA
23:00 24 HORES
23:45 ENDERROK TV
00:15 REPORTERS
00:45 TOT NEU
01:15 ALQUIMIA    01:30 24H.
02:15 PANTALLA OBERTA
04:30 EL FLAIX
05:00 LA FÀBRICA
06:00 LA SETMANA
06:15 ALQUIMIA
06:45 ULTIMA SESSIÓ
07:30 CREURE AVUI
        

05.00 LA NEU
05.30 MOLT BÉ
06.30 EUROPA AQUÍ
07.00 FLAMENQUEJANT
07.30 PROG. INFANTIL

10.15 UNED
11.15 ÚLTIMOS INDÍGENAS 
 (Africanos y Asiáticos)
12.30 PENDENT
13.00 RESUM PARALIMPICOS
13.15 LA FÁBRICA DE IDEAS
13.45 COMECAMINOS
15.30 SABER Y GANAR
16.00 GRANDES DOCUMENT.
17.45 JARA Y SEDAL
18.15 BRICOLOCUS
18.45 ACTIVATE, EL RETO 
 DEL BIENESTAR
19.15 EN CONSTRUCCIÓN
20.30 NOTICIAS + EL TIEMPO
20.40 DOS HOMBRES Y MEDIO
21.00 SMALLVILLE
21.50 SUERTE EN TUS MANOS
22.00 ELECCIÓN DE LA REINA 
 DEL CARNAVAL
00.30 LA 2 NOTICIAS EXPRES
00.35 LA MANDRAGORA
01.05 CINE DE MADRUGRADA
03.00 TELEDEPORTE
05.15 TVE ES MUSICA

06.00 REPET. DE PROGRAMAS
06.30 NOTICIES D LA MAÑANA
09.00 ESPEJO PÚBLICO
12.30 RULETA DE LA SUERTE
14.00 LOS SIMPSON
15.00 NOTICIAS 1+EL TIEMPO
16.00 TAL CUAL LO CONTAMOS
19.00 EL DIARIO
20.15 VEN A CENAR CONMIGO
21.00 ANTENA 3 NOTICIAS 2
22.00 ¿DÓNDE ESTÁS ...?
02.15 SUPERNOVA

06.30 INFORM. TELECINCO
08.30 LA MIRADA CRÍTICA
10.30 PROGR. DE ANA ROSA
14.00 KARLOS ARGUIÑANO 
14.30 INFORMATIVOS T5
15.30 ESTÁ PASANDO
17.15 YO SOY BEA
18.30 MUJERES Y HOMBRES...
20.15 PASAPALABRA
20.55 INFORMATIVOS T5
21.30 ESCENAS MATRIMONIO
22.30 HNOS. Y DETECTIVES
00.00 PENDENT

DIVENDRES 5
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TV1

TV Mataró

TV2

02.30 AQUÍ SE GANA
03.00 MÁS QUE COCHES
03.30 EN CONCIERTO
04.00 AQUÍ SE GANA
05.30 FUSIÓN SONORA

07.10 COSAS DE MARCIANOS
07.40 MAR
08.05 BOLA DE DRAGÓN Z
09.00 SUERTE X LA MAÑANA!
10.00 POR UN TUBO
11.00 ZAPPING DE SURFEROS
11.15 ALERTA COBRA
12.15 MAÑANAS DE CUATRO
14.25 NOTICIAS CUATRO
15.15 FAMA ¡ A BAILAR!
17.15 HKM
17.55 ENCANTADOR PERROS
18.45 PASSWORD
19.50 ESTAS NO SON LAS...
20.55 NOTICIAS CUATRO
21.30 SUPERNANNY
22.30 CALLEJEROS
00.15 ALONDRA, HISTORIA 
 DE UNA TRANSEXUAL
01.10 LAS VEGAS
03.00 NBA
05.15 SHOPPING. TELEVENTA

06.00 TODO EL MUNDO...
07.00 EL REY DE QUEENS
07.40 TURNO DE GUARDIA
08.30 TELETIENDA
09.00 DESPIERTA Y GANA
10.00 COCINA CON BRUNO
10.25 SÉ LO QUE HICISTÉIS…
12.00 CRÍMENES IMPERFEC.
14.00 LA SEXTA NOTICIAS
14.55 PADRE DE FAMILIA
15.25 SÉ LO QUE HICISTEIS…
17.20 ESTADOS ALTERADOS...
17.35 LA TIRA
18.10 CASO ABIERTO
19.15 JAG: ALERTA ROJA
20.20 LA SEXTA NOTICIAS
20.55 LA SEXTA DEPORTES
21.30 EL INTERMEDIO
22.15 CINE: PENDENT
00.00 ROCKEFELLER PLAZA
00.30 MOONLIGHT
02.15 GANAS DE GANAR
06.00 LO MEJOR DE LA SEXTA
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El low cost 
arriba a les 
immobiliàries

Fira de Barcelona acollirà del 
12 al 14 de juny el primer saló 
d’oportunitats immobiliàries organit-
zat pel Consorci de la Zona Franca 
(CZF). El saló “Low Cost” és una 
variant del certamen “Barcelona 
Meeting Point” i té com a princi-
pal característica que les empreses 
que hi participin comercialitzaran 
immobles amb descomptes de, com 
a mínim, el 30%.

“L’objectiu és fer front a la crisi 
econòmica actual pel que tenim pre-
vist organitzar aquest saló durant el 
temps que es perllongui la frenada 
constructora”, segons ha explicat el 
president del certamen, Enric Laca-
lle. El promotor del saló ha assegurat 
que “seria un gran èxit comptar amb 
un centenar d’expositors”. 

PISOS
NOTÍCIA LAMALLA.CAT

Barcelona acollirà al juny 
un saló de pisos barats

ciutatciutat

ARXIU
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anuncis econòmicsanuncis econòmics

VENDO MOTO HONDA Innova 2000 
km. Con maletín. Plateada1300_. 
661.777.135
SE VENDE OPEL ASTRA familiar TDS 
año 97. Aire acondicionado, dirección 
asistida, cierre centralizado. E. E. 
606.649.193
SE VENDE CARAVANA nueva. Marca 
Hobby exclusive 560KMFE. Avancé 
modelo Marsella, tubos fibra, a.a. 
por conductos, calefacción. Toldillas, 
nevera, microondas, etc. 17.000_. 
607.444.232
VENDO YAMAHA-TZR. Sólo un año. 
Perfecto estado. Muy cuidada. 
637.260.437 
COMPRO LICRA 0,50KG. 647.217.137
VENDO MÁQUINAS owerlock boras, re-
punte. 93.799.41.11 /637.089.726
VENC ACCIÓ C.N. Mataró. 649.353.068 
(partir 15h.)
VENC 2 ACCIONS  C.N. Mataró. 
679.387.192

Compra - Venda
Immobiliària        
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82
P ISO AV DA .  G ATASSA .  50m2. , 
2hab. Luz todo el día. 170.000_. 
609.80.66.72
PISO EN VENTA MATARÓ. 115m2, 
4hab., 2 baños, terraza privada 25m2. 
+trastero. Calefacción, a.a., etc. 
296.000_. 607.444.232

COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edificable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción de-
mostrada. Pago inmediato contado. Su 
Casa 93.757.12.82
PISO VENTA LA ROCA. Planta baja, 2 
habitaciones. Suelo parquet. Piscina y 
tenis comunitario. 669.58.78.08
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
PÀRQUING EN VENDA 37m2 (2-3 
cotxes). C/ Cooperativa 80.000_ . 
607.651.803
PIS EN VENDA. 90m2., 3hab., 2 banys, 
a.a., calefacció, vistes al mar, te-
rrasssa. Impeclable. C/ Jaume Recoder 
300.000_. 628.785.369
PIS CIRERA. 60m2 +33m2 terrassa. 
2hab., traster. 210.000_. Opció llo-
guer 750_/mes (tot moblat i despeses 
incloses).  626.32.70.90
VENDA/LLOGUER. Local 150m2. Pas-
satge Mosen Molé 30. 93.798.07.46
SE VENDE PARKING Can Morros. 
636.897.374
VENC PLAÇA PÀRQUING. Zona Països 
Catalans. 15.000_. 606.50.93.54
ES VEN PIS EN PLE CENTRE de Mataró. 
3hab., 2 dobles, 1 individual. Total-
ment reformat, calef., a gas a totes les 
estances, a.c., tancaments d’alumini, 
portes faig, parquet de fusta natural i 
porta blindad. Traster, terrat comuni-
tari. Només 6 veïns. Preu d’escàndol. 
199.000_!!! 669.36.57.04

Podeu inserir anuncis a:

Mataró

El Tot Mataró - Oficines
 Carrer d’en Xammar, 11. 
 Tel 93.796.16.42 
 Per e-mail a info@totmataro.cat

Centre 
 Publicitat Fermalli Maresme 
 Muralla Sant Llorenç, 2.

Pla d’en Boet 
 Papereria Balada 
 Rda. President Macià, 65

Rocafonda 
 Llibreria 1x2 Pintor Miró, 18

Cerdanyola 
 Llibreria Rocablanca Rda Rocablanca, 85  
 Estanco Indiano Carrer Rosselló, 4.

argentona  
 L’intima Plaça Nova, 8
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BARCELONA, PUTXET-S. Gervasi, àtic en 
venda 60m2. Terrassa amb vistes mar i 
montanya. 285.000_. 607.651.803.
PARKING GRANDE-MATARÓ. C/Pablo 
Picaso. Precio convenir, facilidad de 
pago. 645.994.769
VENDO PISO RDA. O’DONELL. 4hab., 
2 baños,  so leado.  210.400_ . 
647.76.16.42
DOSRIUS. Es ven parcela plana. 600m2. 
651.997.260 /645.900.512
CERDANYOL A REFORMADO.  Piso 
110m2., 3hab. dobles, puerta blin-
dada. Cocina office de 22m2, galería, 
calefacción, climalit, amueblado. 
210.500_. 685.55.63.78

Traspassos 
Lloguers        
SE TRASPASA RESTAURANTE en Grano-
llers, junto cines el «Nord». Impecable, 
en pleno funcionamiento (por asunto 
familiar). Interesantes condiciones. 
687.72.74.53
LOCAL EN ALQUILER, sin traspaso, en 
la calle Rosellón. Zona altamente co-
mercial. superficie de 95 m2. amplio 
escaparate montado a ambos lados, 
despacho, baño, contadores de alta. 
Ideal para despachos, oficinas, tien-
das, etc.. listo para entrar. Alquiler de 
900._. Más información en nuestra 
oficina. 93.799.11.61
ALQUILO PISO EN PLAZA CATALUNYA. 
para estrenar. 2 hab. balcón. ascensor. 
700_ todo incluido. 650.91.57.78 
ALQUILO PLANTA BA JA en Roca-
fonda. 3 hab. gran galería. 600_ 
650.91.57.78
DESPATX 60M2. 1ER. PIS. Prop la 
Riera, davant Rovafaves. Pintat, tots 
els serveis. 500_/mes. 639.73.48.05 
Particular. 
TRASPASO LIBRERÍA 93.536.31.77 de 
20:30h.-22h.
ALQUILO TRASTERO. 659.982.620

Compra - Venda
Immobiliària        



ALQUILO PISO. 700_. 615.913.002 
/670.474.571
TRASPASO RESTAURANTE Parc Central 
690.90.81.07
PER JUBILACIÓ TRASPASSO. Cafe-
teria Mataró. Zona Parc Central. 
627.986.748 /627.986.754
TRASPASO PELUQUERÍA muy eco-
nómica.  Cerca Rda.  O’Donel l . 
615.17.05.34
T R A S P A S S O  L O C A L  C È N T R I C . 
60m2. Ideal botiga roba. Mataró. 
678.122.841
SE TRASPASA CHURRERÍA, pollería, 
pizzería. 652.322.714
CERDANYOLA. 96m2 +terraza 65m2 
reformado, 4hab., primero sin ascen-
sor, sólo dos vecinos. 690_/mes gastos 
incluidos. 93.790.56.79 de 9 a 13h.
ALQUILO ESTUDIO. 2hab., comedor, 
cocina, cuarto baño. Cerca Argentona. 
615.17.05.34
LOFT CIRERA 90m2. Sala menjador 
gran, cuina, habitació, bany (jacuzzi, 
pati interior. Parquet. 650_ /mes. 
665.527.553
PAISOS CATALANS. Local 58m2. co-
mercial, 390_. 626.52.90.09
S E  A L Q U I L A  H A B I T A C I Ó N . 
686.51.50.02
LOCAL ES LLOGA. 200m2. 650_/mes. 
93.798.81.060
CER DA N YOL A L OCA L  t ipo  l o f t , 
30m2. Cocina y baño. Sólo 400_. 
626.52.90.09
A L QUIL O P ISO ,  65m2,  te r raza 
16m2, 2hab., exterior. 650_/mes. 
670.222.521
ALQUILO REFORMADO. C/Valencia, 
2hab., 500_/mes. 670.222.521
ALQUILO PISO Plaza Cuba. 85m2., 
3hab. dobles, exterior y muy soleado. 
700_/mes. 670.222.521
ALQUILO PISO CENTRO amueblado. 
625.88.06.54
ST. ELM. PISO de 4hab, amuebla-
do y equipado con pk. 800€/mes. 
937.965.000
C/ ALEMANIA. Piso de 2hab, amue-
blado y  equipado.  800€ /mes. 
937.965.000
C/ RAL. APARTAMENTO de 1hab, baño, 
balcón. 550€/mes. 937.965.000
Centro. Bar-restaurante en traspaso. 
Pleno funcionamiento. 120.000€ 
937.965.000

A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  c h i c o . 
655.58.74.78
ALQUILO HABITACIÓN. 676.08.25.25
PLZA. GRANOLLERS. 100m2. 4hab., 2 
baños, 860_. 626.52.90.09
PLZA. LES TERESES. Segundo piso, 
3hab., suelos parket, céntrico. 700_. 
651.862.517
ROCABLANCA LOCAL 115m2. 650_/
mes. 667.586.768 
SE TRASPASA CHURRERÍA, pollería, 
pizzería. 652.322.714
SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE. 
Mataró. No poder atender. Alquiler 
asequible. 600.68.94.17
SE TRASPASA TIENDA de productos de 
peluquería y estética. 607.97.68.68
SE TRASPASA PANADERÍA-pastelería. 
93.790.52.59 /661.271.890
PLAZA GRANOLLERS. Piso, bloque 
con ascensor, 80m², 3hab., refor-
mado. 700_ /mes. 605.679.377 
ZONA ROCABLANCA. Se alquila ático 
dúplex semi-nuevo 2hab. +estudio, 2 
terrazas, con ascensor y sólo 5 vecinos. 
750_/mes. 605.679.377
ZONA CENTRO-ESTACIÓN. Piso me-
jor que nuevo, 1hab. +despacho. 
Totalmente amueblado. 690_/mes. 
605.679.377
CIRERA 1º ALTURA. 90m2. Totalmente 
reformado, 3hab. + estudio. 750_/mes. 
605.679.377
ZONA CENTRO. Se alquilan 2 pisos, 1 
de 1hab., y 1 de 2hab. Amueblados, 
con entrada independiente, exterior 
a la calle, nuevo a estrenas. 600_/
mes y 750_/mes respectivamente. 
605.679.377

Treball       
TRABAJE DESDE CASA: Confeccione ma-
nualmente: collares, barcos, bolígrafos, 
conejitos, muebles, rompecabezas y 
ensobrar publicidad. 902.99.99.01
¿QUIERES GANAR DINERO EXTRA? Horas 
libres. No manualidades. www.nego-
ciosdesdecasa.com 93.492.73.23 
/661.96.41.21 
CHICO SE OFRECE para trabajos piscina 
y mantenimiento. 666.611.183
CHICA SE OFRECE como interina. 
697.76.10.51

Traspassos 
Lloguers        

Traspassos 
Lloguers        



CHICA BUSCA TRABAJO limpieza por 
horas. Experiencia. 619.860.591
AGUANTE LA CRISIS. Trabajo en casa. 
Muy buenos ingresos. Escribir aptdo. 
1016 -08303 –Mataró.
SE OFRECE PARQUETISTA autónomo. 
671.77.43.77
SE OFRECE PALETA. Toda clase de refor-
mas. 657.746.302 /93.757.33.19
SE OFRECE CHOFER con carné C. Expe-
riencia y seriedad. 661.535.344
SE OFRECE CARNICERA con experiencia. 
665.083.378
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado ancianos... tardes o fin de 
semana. 626.77.09.73
CAMARERO CON EXPERIENCIA. Se ofre-
ce para toda semana o fin de semana. 
626.918.342
SEÑORA PAÍS. Se ofrece para lim-
pieza con referencias. Vehículo. 
662.10.15.34
MUJER CON EXPERIENCIA y referencias. 
Se ofrece por horas limpieza y plancha. 
Coche propio. 659.235.486
SE  O F R ECE  SEÑO R A  l imp ieza . 
656.33.13.42
A R G E N T I N A  B U S C A  t r a b a j o . 
679.833.530
SEÑORA SE OFRECE. Interina, cuidado 
ancianos, limpieza… 652.655.398
SE BUSCA TRABAJO por horas o interina. 
648.769.814
CHICA RESPONSABLE con referen-
cias. Busca trabajo tarde o noche. 
638.264.677
S’OFEREIX ADMINISTRATIVA. Ofimàti-
ca, català nivell-C, experiència. Lluïsa 
636.75.09.88
S’OFEREIX INFERMER, per cuidar malalts 
i avis. Experiència i referències. Martín 
636.75.09.88
SE OFRECE SEÑORA catalana respon-
sable, para cuidar personas mayores o 
limpieza. Referencias. 93.798.67.96 
/636.634.937
HASTA 3.000_ TRABAJANDO como pro-
fesor de autoescuela, dando prácticas 
de conducir. Prepárate para trabajar. 
93.326.24.06.
SE PRECISAN MOSSOS DE esquadra, 
policías, bomberos y guardas fores-
tales. Sólo nacionalidad española. 
Incorpórate. 93.326.24.06.
¿TE GUSTAN LOS NIÑOS? Trabaja en 
guarderías y parques infantiles como 
auxiliar. Prepárate para incorporarte. 
93.326.24.06.
AEROPUERTOS PRECISAN azafatas de 
tierra y personal con inglés. Prepárate 
para Trabajar. 93.326.24.06
S’OFEREIX CANGUR amb experiencia. 
696.545.669
NOIA RESPONSABLE  amb ganes 
de treballar, busca feina matins. 
696.545.669
S’OFEREIX DEPENDENTA caps de setma-
na. 696.545.669
CHICO BUSCA TRABAJO. 671.224.633
CHICO BUSCA trabajo 618.422.830
CHICO BUSCA cangurar, cuidad perso-
na mayor. Referències. Fines semana. 
Pido seriedad. 692.970.948

Treball       



CHICA BUSCA trabajo limpieza. Horas. 
Tardes. Referencias. Pido seriedad. 
692.970.948
BOLIVIANA. Buenas referencias. Busca 
trabajo por las tardes. 657.159.162
SE NECESITA CAMARERO. Currículo al 
Bar Burriach. Plaza Isla Cristina nº7.
MANUEL SERRANO peluquerías precisa 
oficiales de 1ª. Mínimo 3 años ex-
periencia. Llamar al 93.849.74.16. 
Horario 8:00- 14:00h.
CHICA BUSCA TRABAJO de limpie-
za, cuidado de mayores o niños. 
678.55.18.55

Classes       
FRANCES-ALEMAN. Profesora nativa. 
Inicio y perfeccionamiento. Particu-
lares y empresas. 93.796.18.09 – 
600.33.99.36
CANTO. Todos estilos. 670.248.774
REFORÇ ESCOL AR .  Experiència. 
667.534.065
CLASES FRANCÉS ECONÓMICAS y 
personalizadas. Todos los niveles. 
670.676.967
REFUERZO ESCOLAR especializado. 
652.460.962
LLICENCIADA UNIVERSITÀRIA amb mol-
ta experiència dóna classes particulars 
de totes les materies fins 4º d’ ESO. 
600.742.409

Varis       
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
(www.mestredaixa.com). Havaneres, 
cançó marinera. Festes majors, festes 
de carrer, festes socials-escolars, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 
PINTOR ECONÒMIC. Professionalitat, 
neteja. 620.58.80.52
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, banys, 
terres, etc. Un bon equip de professio-
nals al millor preu. 677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
TRANSPORTS LOCAL, NACIONAL, inter-
nacional. Pressupost sense compromís. 
652.94.97.19
NEUMÁTICOS DE OCASIÓN. Todas las 
medidas desde 20_, montados y equi-
librados. 610.26.68.68
PINTOR 696.73.15.50
CONSTRUCCIONES PEYCAR. Toda clase 
de reformas. Los mejores precios y ma-
yor confianza. 657.58.56.31
INSTAL·LACIÓ, REPARACIÓ calderes, 
escalfadors. 639.88.69.10
EL MEJOR PRECIO en reformas. Se-
riedad y profesionalidad nos avalan. 
663.07.62.11

Treball       



Varis       
TRANSPORTES, PEQUEÑAS mudanzas. 
669.135.491
PALETA AUTÓNOMO. Experiencia. 
653.796.506
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en 
general y decorativa. Económico. 
635.106.282 Salvador. 
REALIZAMOS TODO TIPO de reformas y 
reparaciones en su hogar, sin que se 
tenga que desplazar. Nos trasladamos a 
su casa y le realizamos un presupuesto 
sin compromiso. Proyectos totalmente 
personalizados. 93.416.03.55
PERRUQUERA A DOMICILI. 3ªedat. 
655.26.22.89
REFORMAS, BAÑOS, cocinas. Desde 
1.000_. Sin materiales albañilería. 
658.878.803
PINTOR, PISOS, VIVIENDAS, comunida-
des, parquing. Martín 678.562.943
PARQUETISTA PROFESIONAL. Económi-
co. 671.77.43.77
P E L U Q U E R A  A  D O M I C I L I O . 
615.17.05.34
HERBALIFE. CONTROLA PESO. Quimeta 
93.751.23.72
¿NO TE GUSTA COCINAR o no tienes 
tiempo? Yo lo hago por ti. Española con 
experiencia. 615.797.412
ELECTRÓNICA OSCAR. Antenas (TDT-
satélite), ordenadores (reparación-
recuperación datos), interfónos. 
93.791.60.21 /655.103.867
OBRAS Y REFORMAS NBA. Obra nueva. 
Reformas, Fachadas. Impermeabiliza-
ciones. Terrados. Bajantes. Baños. Co-
cinas. Falsos techos… 667.602.135 
Precios económicos
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. 629.98.85.98
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparacio-
nes e instalaciones. Carné agua, gas y 
electricidad. 93.799.64.77. Urgencias 
607.19.47.11
HER R ER O EC ONÓMIC O .  Se  ha -
cen puertas, ventanas, escaleras… 
650.988.169 /93.755.36.04



PERQUÈ PERDRE
NO ÉS EL MATEIX 
QUE GUANYAR

EL marcador
www.totmataro.cat/marcador

Els grecs clàssics foren un poble 
proveït -a més d’altres capacitats- 
d’una gran facilitat de fabulació. 
I penso -és una teoria- que davant 
de l’enorme dificultat de manejar el 
seu món i com que aquesta tasca és 
àrdua i complicada, s’ocuparen en 
irresponsabilitzar-se dels seus actes 
quotidians atribuint-los a la voluntat o 
designis d’uns elements superiors.

I esponerosos com eren d’idees 
errívoles i errants, els fou feina fàcil 
crear-ne un munt col·locant-los, ade-
quadament, en un domini paradisíac 
d’ubicació terrena, però a les alçades 
més pròximes a l’anomenat cel, 
perquè per relacionar-s’hi haguessin 
d’elevar el rostre -signe de submis-
sió i acatament-. I els anomenaren 
divinitats. Els escrigueren les desti-
nacions i ordenances de feina. I des 
de llavors, els ascendiren a la més 
alta potestat.

Èol fou designat déu del vent. I era 
qui decidia com moure’l d’ací d’allà 
i d’allà d’ací. Es valia dels privilegis i 
poders de la seva alta condició, per a 
satisfer els seus capricis, vel·leïtats i 
dominar l’aire al seu antull. I Èol, amo 
i senyor de l’atmosfera, tant hi transita 
-en versió mítica- tranquil com un zèfir 
líric harmonitzant les bucòliques flau-
tes de Pan com, sobtadament s’excita, 
es desferma, s’embogeix i promou els 
tsunamis, els huracans i dissabte 24 
-en desacostumada presència- plana 
irat sobre Sant Boi.

La fabulació deïfica grega ja te-
nia precedents. Una tasca usual en 
aquelles èpoques primitives de molta 
foscúria i ignorància. L’home creu 
poc en ell mateix. Però l’home del 
clacissisme hel·lènic no tenia més 
enginy que no fos el de crear faules 
no més enllà de la seva capacitat 
fabuladora. Evidentment humana. I, 
així, les divinitats de l’Olimp en foren 
una creació calcada i eminentment 
familiar i domesticada sota el pòndol 
de la sobirana potestat de Zeus. 

-Què li podem retreure a Èol, pel 
dany?. No res de res. Però aquests 
déus de la fabulació mítica tingueren 
el seu tram temporal de domini i 
acatament a l’Hel·làde. A profit, 
històricament de la tertúlia literària. 
Però, i en el període de domini, a 
guany de qui, de què?...

IsIdre JulIà 
Poeta Mestre en GaI saber

Èol
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PALETA AUTÓNOMO. 651.56.54.10
PINTORES BBB 651.67.36.35
PINTOR. 671.906.048
PINTORES ECONÓMICOS. Pintura de-
corativa y rehabilitación fachadas. 
Presupuesto sin compromiso. Pintvert 
661.350.927
TALLER DE PUNTADAS decorativas. Bus-
ca trabajo: Multiagujas goma canilla, 
nido abeja, manta, diente rata, lorzas, 
plisado, puntet, zig-zag, lentejuelas, 
cenefas… 93.799.75.08
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer. Pisos, casas, 
muros, tejados. 605.217.974
¿QUIERES DERECHOS exclusivos sobre 
tu propia vida? ¿Quieres forjar tu pro-
pio destino gracias a una oportunidad 
sólida y próspera? Somos una empresa 
en expansión. Invitación y demostra-
ción del producto. 677.01.89.38 (Mª 
Carmen)

Tarot, vidència...       
TAROT CARME. Hores a convenir. 
616.416.987
ECONÓMICO TAROT. 806.242.055. Fijo 
0,87. Móvil 1,22. Visa 93.433.55.37

Varis       



El Consell Comarcal 
edita un catàleg de 
productes del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme 
ha editat un catàleg de productes 
de la terra i artesania alimentària 
de la comarca que recull un total 
de 53 productes típics del Mares-
me. L’objectiu del llibre és donar a 
conèixer aquesta producció artesa-
nal pròpia i ajudar els productors en 
la seva comercialització. El catàleg, 
que té 150 pàgines, s’ha editat 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.

La presentació pública, al Calisay 
d’Arenys de Mar dilluns 9, anirà a 
càrrec de la cuinera maresmenca 
Carme Rucalleda que oferirà una 
xerrada sobre “La rellevància que 
tenen els productes de la terra i els 
elaborats artesanalment en la gas-
tronomia del Maresme”. 

maresme
notícia redacció

La presentació anirà a càrrec de 
Carme Ruscalleda i inclourà un 
tastet de productes

maresmemaresme

cedida



Un jove esquiador 
mataroní perdut durant 
24 hores a la Molina

nit, nevant, i amb una climatologia 
totalment adversa, 150 efectius de 
diferents cossos de seguretat, com 
Mossos d’Esquadra, Bombers de 
la Generalitat, Exèrcit Espanyol, 
Guàrdia Civil, personal de l’estació 
i voluntaris, a banda d’un helicòp-
ter i més d’una desena de vehicles 
de bombers, es van mobilitzar en-
tre dilluns i dimarts per a trobar el 
jove mataroní Albert Pérez, perdut 
a la Molina. 

El jove va ser trobat sà i estalvi a 
la zona del Puigllançada, al refugi 
de Rus, molt allunyat del complex 
hivernal. Un dels últims vols de 
l’helicòpter dels Bombers de la 
Generalitat va poder localitzar el 
jove. Pérez havia estat vist per úl-
tima vegada uns minuts abans que 
l’estació de la Molina tanqués les 
instal·lacions. 

El jove ha explicat que el temps 
es va complicar a la part mitjana de 
l’estació i que havent perdut total-
ment l’orientació, va decidir fer-se 
una mena de cabana amb pedres, 
on va passar la nit. Després, de 
bon matí, va veure des d’on era 
el refugi de Rus, on va esperar el 
rescat. L’elevat fred de la zona, la 
nevada de més de 50 centímetres 
a més de 2.000 metres d’alçada i 
el temps transcorregut, feien pensar 
el pitjor. 

successos
notícia redacció-acn

El noi es va refugiar en una 
cabana construïda per ell mateix

Durant 24 hores continuades, dia i 

ciutat

acn



AUTOESCOLAAUTOESCOLA

LA MAR
D’APROVATS
TOTS ELS CARNETS

Nou sistema didàctic

Dinàmic i ràpid

Et sentiràs com a casa

Carnet vehicles pesants

Carnet ciclomotor

MATARÓ: Camí Ral, 343 • Doctor Ferran, 4 • Carrer Major, 45
Plaça Granollers, 3 • Carretera de Mata, 68 • Sant Joan Bosco, 24

Rambla Pare Fita, 63 Tel. 93 795 80 51 ARENYS DE MAR • Carrer Torrent Roig, 9  CABRILS
c/Eixample, 45 Tel. 93 752 03 97 PREMIÀ DE MAR • Plaça de la Vila, 3 MONTGAT• Barcelona, 33-35 PINEDA DE MAR

I ARA TAMBÉ NOVA MARESME A:
EL MASNOU - OCATA: Barcelona, 12 • ALELLA: Santa Eulàlia, 4



L’Aula de Teatre celebra 25 anys 
amb activitats especials

L’Aula de Teatre de Mataró celebra 
enguany el seu primer quart de segle 
amb un ampli programa d’activitats 
i diversos projectes commemoratius. 
El programa d’activitats d’enguany 
inclou novetats i algunes variacions 
respecte d’anys anteriors. Així, per 
exemple, els habituals assortits de 
l’Aula que fins ara s’havien dut a 
terme al Teatre Monumental, pas-
sen a partir d’aquest mes de febrer 
a celebrar-se els dimecres al Cafè 
Cultural El Dau. A més, els projec-
tes de final de curs versaran també 
sobre el quart de segle. 

Però com se celebrarà de veritat 
aquesta data tan important serà amb 
la participació dels alumnes en els 
actes públics de la ciutat. D’aquesta 
manera, per exemple, els dies de 

funció al Monumental, s’habilitarà 
l’entrada com a escenari que ser-
virà per explicar retalls d’història 
de l’Aula. Els alumnes participaran 
activament en activitats de la ciutat 
com els dies internacionals de la 
dona i el teatre; lectures per Sant 
Jordi, accions relacionades amb el 
Nadal i una festa oberta per celebrar 
l’aniversari.

Una mica d’història
L’Aula de Teatre municipal va co-
mençar a funcionar la primavera de 
l’any 1984. Al llarg d’aquests 25 
anys, l’Aula ha comptat amb 7 direc-
tors com Carles Maicas i professors 
de cursos i monogràfics com Toni 
Cabré, Mercè Pons o Magda Puyo. 
A més, dels prop de 3.000 alumnes 
que han passat per les aules n’hi ha 
de professionalitzats com, per exem-
ple, Albert Triola o Ramon Godino, 
entre altres. 

teatre
notícia redacció

Al llarg d’aquests anys hi han 
passat uns 3.000 alumnes i 7 
directors

Sergio Dalma exhaureix totes  
les entrades pel seu concert 

L’arribada del cantant Sergio Dalma 
a la ciutat ja és tot un èxit. Quan 
encara falten setmanes per a la ce-
lebració del seu concert al Teatre 
Monumental, les entrades ja estan 
exhaurides. 

Dalma celebrarà a Mataró els vint 

música
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Els Pastorets  
s’acosten als  
4.000 espectadors

Els Pastorets de Mataró van abaixar 
el teló definitivament el passat diu-
menge, dia 1, amb un gran èxit de 
públic. Un total de 3.760 persones 
ja han vist el muntatge, el que signi-
fica un 90% d’ocupació de mitjana 
en les nou representacions que 
s’han realitzat. A més, per a l’última 
funció es van vendre, també, totes 
les localitats. Tot apunta, doncs, que 
aquesta temporada se superaran els 
4.000 espectadors.

En les vuit de les nou represen-
tacions que s’han fet abans de la 
funció final, la platea (incloent-hi 
les llotges) ha registrat un 100% 
d’ocupació. Pel que fa a l’amfiteatre, 
en cinc ocasions ha tingut una ocu-
pació superior al 80%.

Entre els assistents a l’espectacle, 
com cada any, hi trobem membres 
del govern municipal i dels grups de 
l’oposició, a més de la publicitada 
visita del president de Convergència 
i Unió, Artur Mas. A més de Mas, 
actors sorgits del planter de Sala Ca-
bañes com Pep Plaza, Albert Triola o 
Montse Vellvehí també han assistit 
com a públic en alguna representa-
ció de les representacions.      

Els Pastorets per TDT 
Enguany la funció s’ha retransmès 
per Maresme Digital TV, que va en-
registrar la representació del passat 
4 de gener. 

teatre
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L’espectacle va abaixar el teló el 
passat diumenge dia 1

culturacultura
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anys del seu primer disc cantant les 
balades i les cançons que han ena-
morat a moltes parelles, el proper 
20 de Febrer. Aquest concert comp-
ta amb la col·laboració de Caixa 
Laietana, que ha ofert avantatges i 
descomptes als seus clients. 

xènia sola



Busquem empreses que vulguin millorar 
les seves vendes

Truqui’ns... Tel. 93 796 16 42 

L’impuls i el traspàs  
de Rodalies,   
en via morta

Després d’una primera promesa al 
2009 i d’incomplir-ne una segona  
del president Zapatero d’enllestir 
el traspàs abans de l’1 de gener de 
2009, ni la creació d’una comissió 
bilateral que supervisa els traspas-
sos competencials, ni l’establiment 
d’una comissió específica ferro-
viària i, per suposat, ni les queixes 
d’usuaris i associacions han acon-
seguit impulsar definitivament un 
dels traspassos estrella que preveu 
l’Estatut. Una transferència priori-
tària per al Govern de la Generalitat 
que no vol acceptar un servei defi-
citari que afecta cada dia centenars 
de milers d’usuaris.

Bona predisposició
Representants dels ministeris de 
Foment i d’Administracions Públi-
ques i de la conselleria de Relacions 
Institucionals i de Política Territo-
rial fa vint mesos que negocien la 
transferència de les competències 
ferroviàries. La Generalitat pretén 
enfortir un servei que necessita 
inversions per renovar i desdoblar 
vies, comprar combois i revisar 
catenàries i igualar-lo al dels Ferro-
carrils catalans.

La vicepresidenta De la Vega i els 
consellers Saura i Nadal han reiterat 
la “bona predisposició” de les parts 
per arribar a un acord. 

mobilitat
notícia lamalla.net/ acpg

Fa vint mesos que la Generalitat 
negocia amb Foment el traspàs 
d’un servei deficitari 

ciutat

arxiu



per María Olga Cid Cuadras
Parapsicòloga legalitzada, diplomada i col·legiada, l'hi ofereix els serveis de tarot, quiromància, clarivi-
dència, magnetisme, hipnosi, mediumnitat, cartes astrals, amulets de protecció, problemes de parella 
i laborals, solució de problemes paranormals, anàlisi de somnis, tècniques antiestrès, antitabaquisme, 

relaxació, antiinsomni, desenvolupament de facultats psíquiques, reflexoteràpia o quiromassatge.

 Tlf. 609 30 13 20 hores a convenir
C/Fidies, 1-3, bjo. 3ª - Mataró • C/ La Pau 2, esc-C 1º3ª - Fanals (Lloret de Mar)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Has de demostrar les teves 
habilitats diplomàtiques. Un 

conflicte entre amics requereix la teva 
intervenció i convé que posis de la teva 
part perquè tu pots controlar la situació. 
Allunya’t de tot el que olora a esbroncada 
del contrari la setmana serà un petit calvari. 
Deslliura’t de la persecució.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Canviar de parer en l’últim 
moment no és gaire elegant, 

pots provocar un malestar en el teu 
entorn familiar. Adapta’t i demostra que 
pots. Aquests dies pot ser que hagis 
d’assumir la inquietud; és una setmana 
de reflexió i també de decisions a nivell 
professional.

CRANC (22/6 al 21/7)

No esperis que alguna persona 
t’il·lumini i et digui el que has 

de fer respecte a la teva vida sentimental. 
Tu ets qui ha d’assumir les seves pròpies 
experiències. Serà passejant o meditant 
on trobaràs la pau. No confiïs en promeses 
laborals, busquen el teu suport per interès. 
Valora les coses.

VERGE (24/8 al 23/9)

Si tens clar que cedir davant dels 
desigs de la teva parella no és 

humiliar-se, sinó al contrari, oferir-li el teu 
amor sense condicions, comprovaràs que la 
teva bona disposició només contribueix a 
augmentar la vostra felicitat i que rebis el 
mateix tracte. No corris a solucionar proble-
mes a d’altres, que cadascú s’espavili.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Si estàs pendent de tothoms i 
no repares en les teves pròpies 

necessitats, no et queixis. Comença per 
ocupar-te de tu i aconseguir una estabilitat 
que t’assossegui. No és la millor setmana 
per prendre decisions de negoci, espera a 
divendres i pot ser que la teva visió de les 
coses canviï. 

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Les crítiques no et porten enlloc, 
del que es tracta quan sorgeix un 

conflicte és de resoldre les diferències, per 
créixer. Quant a la salut, la prevenció és la 
millor curació. Vigila si remenes diners, tant 
si es tracta de comptes de l’empresa com de 
la família podràs cometre un error.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

El que esperen de tu és que siguis 
natural, sense tanta sofisticació, 

que donis el que ets, no el que vols fer 
veure que ets. La sinceritat i l’autenticitat 
serà el que enamora de tu. Una setmana 
de nervis, de compromisos, que semblen 
multiplicar-se, aprèn a delegar. No et deixis 
portar per l’ansietat.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Pots atreure a tota classe de 
persones, entre elles les que 

ja estan compromeses i que això et su-
posi un problema de consciència. Saps 
organitzar-te, si ara et resulta impossible 
portar la teva agenda de treball al dia, 
alguna cosa no està funcionant bé. Aprèn 
a delegar i busca moments per a tu.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Et posaràs romàntic, et sentiràs 
bé, sense una altra pretensió 

que exterioritzar els teus sentiments, la 
teva vitalitat està en ple apogeu, funcio-
nant a límit, la qual cosa també contribueix 
a que el teu organisme no funcioni bé. A 
la feina comprovaràs que els teus esforços 
estan donant bons resultats. 

PEIXOS (20/2 al 20/3)

S’apropa el final d’una història 
que t’està perjudicant. Arrosse-

gues massa frustracions i has d’alliberar-
te’n. Després de la crisi arriba la calma i 
després la satisfacció. Sigues conseqüent 
amb les teves decisions, no donis un pas 
endavant i dos enrere, aprèn a donar un 
no per resposta. 

ARIES (21/3 al 20/4)

Estaràs a l’altura de les cir-
cumstàncies, tant si es tracta 

d’una amistat com de la família. Els teus 
bons consells ajudaran a solucionar un 
malentès. Perseguir objectius és el que més 
t’agrada, perquè tens un al·licient mentre 
els planeges, circumstàncies t’obligaran a 
arribar fins al final.

TAURE (21/4 al 20/5)

T’entregues, t’enamores, con-
fies i de vegades les coses no 

resulten; però l’important és sentir i no 
penedir-se del viscut. Cuida la teva alimen-
tació (vigila amb les teves defenses). Pots 
aconseguir l’ajuda laboral que necessites, 
cuidant una persona en una situació difícil. 
La solidaritat no és un valor caduc.



Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fila ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Difícil

 1 9     4   

    4 2 8   1 

 8 2     5  7 

  7 8   1    

 2  5 7 3  1 8  

    9    4  

 7     3 8  4 

 4   1   3  5 

 3   8   2

sudokusudoku www.totmataro.cat
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El Mil·lenari de Santa 
Maria rep l’Orfeó Català 
aquesta nit

l’entitat musical té més  
de 100 anys d’història 

Els actes del mil·lenari de Santa 
Maria segueixen endavant. Aquesta 
setmana la cita musical ens porta 
un cor de veus tradicional de Cata-
lunya: l’Orfeó Català. Qui s’acosti 
a Santa Maria avui divendres po-
drà gaudir de l’actuació d’aquesta 
formació amb més de cent anys 
d’història. Fundada el 1891 per 
Lluís Mollet i Amadeu Vives, l’Orfeó 
té la seu al Palau de la Música 
Catalana. Al llarg de la seva his-
tòria, l’entitat ha col·laborat amb 
prestigioses orquestres nacionals i 
internacionals. 

música
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la cita  Concert

 orfeó català

Divendres 6, a les 21,30h.
A Santa Maria. Entrada 10 €.

xènia sola
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Festa sobre reciclatge pel nou 
sistema de pagament dels residus

L’Ajuntament d’Argentona i l’Agència 
Catalana de Residus han organitzat 
la festa infantil “Reciclar, un joc de 
nens”, per aprendre a reciclar, reduir 
i reutilitzar els residus, en el marc 
del procés participatiu entorn la fu-
tura implantació d’un nou sistema 
de pagament dels residus. L’acte 
tindrà lloc el proper diumenge, dia 
8 febrer, a partir de les 11 h, a la 
plaça Nova. 

En aquesta festa hi haurà una 
gimcana amb diferents proves i 
inflables per a petits i grans. Tot 
jugant, s’aprendrà a col·locar cada 
residu al seu lloc, a reduir el vo-
lum de residus que generem, es 
coneixerà què se’n fa dels residus 
reciclats, etc. Tothom qui vulgui 
participar-hi, hi pot portar ampolles 

de plàstic, brics, i altre material 
per reciclar, que servirà pels jocs. 
Posteriorment, se celebrarà un sor-
teig final de materials per reciclar o 
ja reciclats -com un compostador, 
bosses compostables, cubells de 
reciclatge, etc.

Hi haurà un espai de participació 
on tothom qui vulgui opinar sobre el 
sistema de gestió de les deixalles ho 
pugui fer mitjançant un muntatge 
fotogràfic.

Paral·lelament, el punt informa-
tiu proporcionarà tota la informació 
i documentació relativa al foment 
del reciclatge: perquè és impor-
tant reciclar, quins trucs casolans 
ens poden ajudar a reduir el volum 
dels residus, què hem de tenir em 
compte a l‘hora de comprar un o un 
altre producte que pugui ser més 
contaminant, etc.
A més, José Luís GallegoI signarà el 
seu últim llibre sobre reciclatge. 

medi ambient
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La Festa infanitl “Reciclar, un joc 
de nens” es situarà a la Plaça 
Nova diumenge a les 11  

Èxit de la conferència de 
l’empresari i assagista 
Xavier Roig 

Prop de cinquanta persones es van 
aplegar el passat divendres al Saló 
de Pedra per escoltar a l’empresari 
i assagista Xavier Roig que, convidat 
per la Societat Civil d’Argentona, va 
presentar el seu llibre titulat “La dic-
tadura de la incompetència”.

La xerrada, de dues hores de du-
rada, va evidenciar la vessant més 
crítica de l’empresari amb afirma-
cions com: “ Catalunya, i no només 
la classe política sinó bona part de 
la societat, ha anat esdevenint in-
competent”.

Segons Roig “el primer que hau-
ria de fer Catalunya és coneixe’s a 
ella mateixa i saber que som medi-
terranis i no suecs i que aquí hi ha 
corrupció i les coses estan a mig 
fer”. “Si portem 300 anys buscant 
la independència i no ho hem acon-
seguit serà perquè no hem sabut 
fer-ho”, va comentar Roig a la xer-
rada de la Societat Civil. 

cultura
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Guanyador de la setmana núm.1370
ANNA ARTERO SANCHEZ
Passatge Aneto 6 5è 2a

MATARÓ
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‘El més important és el nen, el 
tresor més gran que té la societat’

“El més important és el nano i 
aquest és el tresor més gran que té la 
societat”. Aquestes són declaracions 
de Dolors Moreno, una de les convi-
dades a la xerrada debat “La crisi de 
l’Educació”, que va tenir lloc el pas-
sat dimecres 4 de Febrer a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament Nou.

La logopeda i psicomotricis-
ta, s’ha especialitzat en el fracàs 
escolar. Al llarg de 35 anys de pro-
fessional ha pogut reflexionar sobre 
els motius i els orígens d’aquest 

fracàs. Moreno demana als polítics, 
“augmentar el nivell de compromís 
i deixar de valorar què costa econò-
micament educar un nen i valorar el 
que val aquesta educació”.

Referint-se al fracàs assegura que 
“al que afecta més el fracàs escolar 
és al nen i a la seva família i no al 
sistema educatiu perquè aquest se-
gueix endavant”.

Dolors Moreno va compartir taula 
i debat amb Ricard Aymerich, psi-
còleg, president dels Moviments de 
Renovació Pedagògica i Katy Caba-
llero, psicòloga i terapeuta gestàltica 
del Centre Alenar de Mataró, en un 
acte de l’Associació de Veïns. 

política
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Dolores Moreno va ser una de 
les ponents a la xerrada sobre 
educació de dimecres passat

Exposició sobre 
cartellística de la 
República

cultura  L’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament d’Argentona inicia 
aquesta setmana una mostra sobre 
cartellística i història. D’aquesta 
manera, s’exposarà “República! Car-
tells i cartellistes (1931–1939)”, 
a la Casa Gòtica, a partir del 9 de 
gener. 

L’acte inaugural tindrà lloc a les 
20 h, de divendres, dia 9 de gener. 
La presentació anirà a càrrec de 
Daniel Giralt Miracle. L’exposició es 
podrà visitar fins dijous, dia 12 de 
febrer d’enguany. 

Visita guiada a 
l’exposició ‘Indrets’ al 
Museu del Càntir 

cultura  Dins les seves activitats 
paral·leles, el Museu del Càntir 
d’Argentona ha organitzat una visita 
dinamitzada a l’exposició “Indrets” 
de Montse Pons, que es pot veure 
a l’equipament des del passat 10 
de gener. 

La visita anirà a càrrec de la 
mateixa artista Montse Pons i es 
complementarà amb la participació 
creativa de tothom qui assisteixi. La 
visita tindrà lloc el proper dimecres 
11 de febrer a les 19h. 

Més càntirs
ag e n da  Segueix  endavant 
l’exposició monogràfica “Càntirs 
Bestials. Zoomorfisme en el càntir: 
de l’edat del Bronze a Picasso”. 

Reyes al Pancho
agenda  Fins el dia 20 de febrer, 
la pintura d’Antonio Reyes a la ga-
leria d’art l’Artgent, dins el recinte 
del Pancho Tennis Club 

núm. 1372
DeL 6 aL 12 De FebReR DeL 2009



Defineix-te
Sincera, honesta i espontània

Un llibre
“Cuando fuimos huérfanos” 
de Kazuo Ishiguro

Una pel·lícula
“Les vacances del senyor  
Hulot”, de Jacques Tati

Un viatge
L’Índia, perquè està molt  
lligada a la història britànica

Una llengua
L’irlandès, que és la llengua 
dels meus avantpassats i ara  
la parla molt poca gent

Un somni
Viatjar més  

foto: xènia sola

Byrne té molta facilitat pels idiomes. A banda de l’anglès i 
el francès parla italià, castellà i català. “Quan vaig venir aquí 
vaig començar a parlar italià i a poc a poc el castellà”, ex-
plica. Va estudiar la llengua castellana a l’escola oficial però 
no s’atrevia amb la catalana. “El català se m’anava ficant a 
l’orella i la gent em deia que el parlés però em feia vergon-
ya”, reconeix la professora d’anglès. Finalment, va deixar 
de banda els complexos. “Veus que la gent ha de canviar 
d’idioma per parlar amb tu i has de fer l’esforç de canviar per 
ells”, opina Julie Byrne. En el seu cas, la gran capacitat per 
aprendre noves llengües l’ha ajudat a assolir una correcció 
sorprenent. Allà on vagi escolta la gent del seu voltant i inte-
rioritza la llengua que escolta. 

“Crec que ara podria anar a Polònia  
i aprendre polonès”, diu Julie Byrne  

Julie Byrne,  
a l’estil internacional

Pot semblar una paradoxa, però la 
professora d’anglès Julie Byrne va 
cursar els seus estudis de francès. 
És originària de la capital britàni-
ca, Londres, i va decidir estudiar 
una altra llengua. “El idiomes 
m’agradaven i, com que a Gran 
Bretanya el primer idioma estranger 
és el francès, vaig estudiar-lo”, diu 
Byrne. Després d’acabar la seva for-
mació va viure a França un temps, 
però aviat va tenir ganes de canviar 
de lloc. “Allà era més difícil treballar 
i amb el meu home vam decidir anar 
a Itàlia”, explica la cap d’estudis 
d’International House de Mataró. 
Un any després, la parella volia fer 
un altre canvi i el destí era Espanya. 
Les dues ciutats que la parella tenia 
al cap eren Sant Sebastià i Mataró. 
Finalment, la capital maresmenca va 
esdevenir la seva nova llar. “Teníem 
pensat anar a més llocs però després 
venien els Jocs Olímpics a Barcelo-
na i ens vam quedar”, relata Byrne. 
Poc després, el primer embaràs de la 

professora va fer de Mataró la ciutat 
de residència pràcticament definiti-
va de la parella britànica. 

Julie Byrne va entrar de professora 
d’anglès a l’acadèmia International 
House. Temps després va esdevenir 
coordinadora i la seva tasca consistia 
en “fer les classes més efectives”, 
diu la mestra. Ara per ara, és la 
cap d’estudis de nens i joves de 
l’escola de llengües multinacional i 
determina com són els cursos que 
s’imparteixen. “Estem treballant 
molt les intel·ligències múltiples 
perquè cada nen té la seva manera 
d’aprendre”, afirma Byrne. 

Portar a terme aquesta tasca 
didàctica és més senzill tenint en 
compte que International House és 
una empresa que treballa a nivell 
mundial. “A tot arreu per formar 
par d’International House has de 
seguir unes pautes i unes regles”, 
explica, però alhora això aporta re-
cursos, estratègies i mitjans molt 
efectius. 

perfilsperfils

Cap d’estudis de nens i joves d’international House 
perfil laura arias

“No puc no aprendre  
el que sento”

www.totmataro.cat/perfils
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L’emergent òpera italiana en el segle 
XVII, amb els seus precedents pas-
torals i manifestacions florentines, 

serviria de 
model per 
a  l ’òpera 
francesa. 

Els  es-
pectacles 
sumptuo-
s o s  d e l s 
“ballets de 
court” de 
la tradició 
f r ancesa , 

consistien en la representació de 
danses, cors i recitats lírics, però 
els hi mancava força dramàtica. Els 
temes escollits per a les esceno-
grafies eren mitològics, al·legòrics, 
polítics i satírics. Durant l’època 
del Cardenal Richelieu, nombrosos 
cantants italians visitaven París, 
i músics francesos tornaven de la 
península italiana entusiasmats pel 
recent naixement de l’òpera. Però 
durant el mecenatge musical del Car-
denal Mazzarino (1641-1660), gran 
afeccionat a la música, és quan l’art 
sonor italià es difón a França. 

Nascut a Pescina, en la regió 
italiana d’Abruzzes, Mazzarino fou 
estadista, diplomàtic i primer mi-
nistre de França. El seu poder es va 
incrementar a la mort del Rei Lluís 
XIII i els seus objectius polítics foren 
assegurar el poder absolutista de la 
corona francesa.

Des de París, El Cardenal, per mitjà 
dels seus intermediaris diplomàtics, 
busca notables músics, intèrprets, 
cantants i compositors italians per 
poder establir definitivament l’òpera 
italiana a França. Mazzarino, acull a 
París el protector de l’òpera romana, 
el seu amic el cardenal Barberini i el 
músic F. Cavalli que dominava la vida 
teatral i musical veneciana. La imatge 
del Cardenal Mazzarino va quedar 
deteriorada en l’època històrica de la 
Fronda, una revolta que expressà un 
ressentiment general contra diversos 
aspectes de l’absolutisme. 

Maria Teresa Julià

ClaveCinisTa i ConCerTisTa

espeCialiTzada en la reCerCa de la MúsiCa anTiga

L’òpera francesa i el 
cardenal Mazzarino (1)

Cardenal Mazzarino
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MATARÓ -1ª  
LÍNEA DE MAR:

Àtic en venda amb unes 
espectaculars vistes al 
mar, amb 4 habitacions, 
menjador, cuina, 2 banys 
i terrassa de 40m2. Zona 
amb tots els serveis: 
Renfe, taxis i a 5 min.de 
la platja. R 2-3496.

MATARÓ: 
Nau en venda de 800m2 en 
planta, accès privat, oficines, 
vestidors, zona fabricació i zona 
de magatzem. R 10-3692.

MATARÓ CENTRE: 
Local comercial en lloguer 
50m2 + 120m2 magatzem, en 
carrer de doble direcció i àm-
plies voreres, 2 persianes, ins-
tal.lació elèctrica. R 7-3731.

MATARÓ CENTRE:
Pisos de lloguer amb 1, 2, 3 
i 4 hab., des de 500€/mes. A 
prop transport públic i RENFE.  
R 1-2930.

MATARÓ CENTRE:
Local de lloguer de 100m2 per 
oficines o botiga més 200m2 de 
magatzem en zona de molt de 
pas. R 7-3704.

MATARÓ: Pis en ven-
da, ideal parelles, 2 habit. 
-1 tipus suite-, parquet, 
calefacció i terrassa. Per 
entrar a viure, està a 5 
minuts de la platja i esta-
ció RENFE. R 2-3755. 

MARESME:
Nau industrial d’obra nova en 
lloguer de 790m2 amb bons 
accessos i excel.lents comu-
nicacions amb AP-7 i C-32. 
Pati privat. R 9-3657. 

MARESME: 
Nau en venda 770m2 2 plantes: 
Pl. Baixa 490m2 rectangular i pati 
privat a l’entrada. Pl. sup. 280m2., 
molta llum natural i accés peatonal 
indep. de pl.baixa. R 10-3732.

CONSULTI MÉS PRODUCTES
EN VENDA I LLOGUER A

MATARÓ- 
CENTRE:

Dúplex en venda amb 
els sostres alts i bigues 
de fusta i terres de par-
quet, d’estil rústic amb 
terrassa, 3 hab. més es-
tudi. Molt cèntric, està 
per entrar-hi a viure!.  
R 2-3612.







Els joves estrenen la zona de 
‘skate’ de Llavaneres

Els skaters de Llavaneres ja no han 
de marxar del poble per practicar el 
seu esport preferit. Després d’anys 
de reclamacions, la nova zona de 
skate ja és una realitat. El parc del 
monument al Cardenal Vives acaba 
d’estrenar una zona de skate, que 
inclou un espai per a practicar el 
patinatge i una half pipe per als 
skaters més entrenats. 

El lloc habilitat, segons explica 
la regidora d’Urbanisme i Obres 
Públiques, Sandra Carreras, era 

una zona de pas que es veu ara 
potenciada. Segons ha explicat la 
regidora, s’han tret jocs infantils 
antics perquè estaven en mal estat 
i que s’estudiarà la possibilitat de 
col·locar-ne de nous. 

Abans de donar per enllestida 
l’obra, l’ajuntament farà instal·lar 
unes baranes protectores per evitar 
accidents entre els skaters i la resta 
d’usuaris del parc i de vianants. 

L’alcalde de Llavaneres, Bernat 
Graupera, va visitar la nova zona de 
skate, acompanyat d’alguns dels 
joves que havien fet la reivindicació 
a l’Ajuntament, que es van mostrar 
satisfets del resultat final. 

llavaneres
societat redacció  

La pista està situada al Parc del 
monument al Cardenal Vives en 
una zona poc aprofitada

Arenys de Mar s’acull al Fons 
Estatal d’Inversió Local

L’Ajuntament d’Arenys de Mar s’ha 
acollit als ajuts del Fons Estatal 
d’Inversió Local que poden supo-
sar una injecció aproximada de 2 
milions i mig d’euros per a realitzar 
inversions a la vila. 

La condició per rebre aquet ti-
pus d’ajuda és que les obres es 
realitzin en el transcurs del 2009 
i, a més, que les empreses cons-

tructores incorporin persones en 
situació d’atur.

Arenys de Mar ha presentat tres 
projectes. El primer es centra en 
la reforma dels vestidors del pave-
lló municipal, la segona proposta 
és la urbanització del carrer de 
l’Església i, per últim, es propo-
sa l’execució de la segona fase 
d’urbanització de la zona de la 
Platja de Cassà.

L’Ajuntament maresmenc resta 
ara a la espera de que l’Estat aprovi 
el seu projecte. 

arenys de mar
ciutat redacció 

maresmemaresme

Comença a funcionar 
l’Ajuntament Jove de 
Premià de Mar

Aquesta setmana comença a fun-
cionar a Premià de Mar la primera 
iniciativa de l’Ajuntament Jove. 
Aquesta iniciativa que ja han por-
tat a terme altres poblacions de la 
comarca com Sant Andreu de Lla-
vaneres, busca acostar la realitat 
municipal als més joves, fent-los 
partíceps de l’elaboració i consecu-
ció d’un projecte. 

Les escoles Assís i La Salle i 
l’Institut Cristòfol Ferrer seran en-
guany els participants en aquesta 
primera experiència de l’Ajuntament 
Jove, que en properes edicions 
s’obrirà a tots els altres centres edu-
catius de la ciutat. 

premià de mar
educació redacció  

Vilassar celebra els Tres 
Tombs cancel·lats per 
culpa del fort vent

A causa del fort temporal de vent 
al que va estar sotmès tot el Mares-
me, la festa Sant Antoni Abat, els 
Tres Tombs, va haver de cancel·lar-
se com a mesura de prevenció. Per 
aquest motiu, l’ajuntament ha de-
cidit que la festivitat es celebrarà 
demà dissabte 7 de febrer.

La comitiva de carros i cavalls sor-
tirà a les 11.30 de l’Hípica Rossell i 
voltejarà una desena de carrers com, 
per exemple, Sant Josep, Miquel Bo-
rotau, plaça de l’Era, Anselm Clavé 
i Sant Joan. 

vilassar de mar
cultura redacció  

La reforma dels vestidors del 
pavelló municipal, entre els 
projectes proposats

cedida

arxiucedida

cedida

www.totmataro.cat/maresme
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Dia de la  
No violencia al 
CEIP Camí del Cros

L’escola Camí del Cros va organit-
zar divendres passat el Mur pel Dia 
Escolar de la No Violència. Els més 
grans de l’escola van organitzar activi-
tats per als més petits.   

imatgesimatges

Dissabte passat, el grup madrileny 
Emeterians, nascut l’any 2004, va 
passar per la Sala Clap per a presen-
tar el seu primer disc “Seeds”.

La música jamaicana, el reggae  i 
les seves lletres de denúncia social 

van omplir el Clap, els dotze músics 
del grup ho van donar tot damunt 
l’escenari, va ser una pena que en 
aquesta ocassió, la sala quedés 
pràcticament buida. La pluja va fer 
que el públic es quedés a casa. 

Jamaica pasa pel Clap 
amb els Emeterians  

Com ja és tradició, un any més, 
l’Agrupació musical del Maresme 
va oferir el seu concert d’hivern el 
passat dissabte al vespre. 

La Banda, va oferir un concert 
amb un repertori variat i amè, on 

les bandes sonores de les pel·lícules 
de sempre van prendre especial pro-
tagonisme. Com també és tradició, 
van comptar amb la col·laboració 
dels petits músics de les escoles 
de Mataró. 

Tradiconal concert d’hivern 
de l’Agrupació Musical del Maresme 

La del Manojo de Rosas 
dins el cicle de 
sarsuela del Foment 

La Joventut Lírica de Barcelona va 
ser l’encarregada de representar “La 
del Manojo de Rosas”, de Pablo So-
lozábal, enmarcada dins el V Cicle de 
Sarsuela del Foment Mataroní. 

xènia sola xènia sola

xènia sola xènia sola

www.totmataro.cat/imatges
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pisos en venta

        

La MaYoR oFeRta inMoBiLiaRia
en pisos De oCasiÓn en MataRÓ

pisos en aLquiLeR

REF: 5531 CENTRO PLAZA SANTA 
ANNA. Inmueble de obra nueva. 
De 85m2 + terraza de 15m2.Consta 
de tres dormitorios (dos dobles), 
dos baños, cocina 10m2 en haja 
vaporizada, sala de estar 24m2 
a nivel de balcón. Acabados de 
primera calidad. Precio: 276.465€ 
46.000.000ptas.

REF.  5330 JTO ROCABLANCA. 
Vivienda de 75m2, completamente 
reformada. Ascensor. Cocina impe-
cable lacada blanco, galería. Sala estar 
2 ambientes. 3 habit. Baño amplio, 
con bañera 1/2 luna hidromasaje. 
Calefacción. Aire acond.  Ventanas 
de aluminio. Entrega inmediata. 
Precio: 188.717 € / 31.400. ptas.

REF: 5530 CENTRO. OBRA NUEVA. 
Junto estación de Mataro. Espec-
tacular dúplex de 125m2 + terraza. 
Dispone de tres habitaciones dobles 
+ estudio de 45m2. 2 baños, cocina 
independiente, el comedor a nivel 
de balcón. Los acabados de primera 
calidad. Posibilidad de parking. 
Precio: 336.566€ 56.000ptas.

A-309 PUIG Y CADAFALCH:  Apto 40m2 + terraza 40m2 vivienda inpecable. 550€
A-245 C.GEGANTA: Piso 2 dor., obra nueva, ecelentes acabados  gastos incl. 675€
A-313 LA HABANA. Pisos  de obra nueva 2, 3 y 4 habit con terrazas desde 750€
A-284 ROCABLANCA: Obra nueva duplex 70m2 y 2 habit+ terraza 20m2 750€ 
A-300 RONDA O'DONELL: Piso de 75m2 3 habit., ascensor reformado 650€
A-306 ROCABLANCA: Piso 90m2. 3 habit., ascensor amueblado + electrod. 750€
A-307 CERDANYOLA: Piso de 100m2 reformado.3 habitaciones antes 4. 700€
A-291 ZONA VELODROMO: Piso seminuevo 96m2. 3 habit., dos baños 800€
A-273 SEMICENTRO: Obra nueva 85m2. 3 habit. 2 baños pk+ trastero 900€
A-314 VIA EUROPA: Excelente piso de 90m2. Amueblado con elctrod. + pk 1100€
A-286 SEMICENTRO: Piso 70m2. 2 años de constr., 2 habit.,elctrod.+ pk 790€
A-279 CENTRO: Piso 65m2 seminuevo, 2 habitaciones. 750€
A-273 SEMICENTRO: Obra nueva 85m2.3 habit. 2 baños pk+ trastero 900€
A-273 SEMICENTRO: Obra nueva 85m2., 3 habit. 2 baños pk+ trastero 900€

A-314 VIA EUROPA: Excelente piso 90m2., amueblado con electrod + pk 1100€
A-286 SEMICENTRO: Piso 70m2., 2 años, 2 hab.,. elctrodomesticos + pk 790€
A-279 CENTRO: Piso 65m2 seminuevo dos habitaciones. 750€
A-204 CENTRO: Piso con ascensor+ PK+ trastero. 750€
A-242 CENTRO: Piso 75m2. 3 años+ PK. 2 hab. excelentes acabados. 870€
A-243 CERDANYOLA: Espect. dúplex 130m2+2 terrz. 30m2. Refor. diseño. 900€
A-246 PLAÇA STA. ANNA: 2 hab. PK. 78m. Nuevo a estrenar. 800€
A-249 MOLINOS: Piso 100m2. 3 Hab. Todo reformado. Gastos inclui. 800€
A-250 C. RAL: 65m2. Todo reformado. 2hab. Gastos incluidos. 750€
A-253 VIA EUROPA: Piso 60m2. PK y trastero. Gastos incluidos. 740€
A-240 CENTRO: 2 hab. 6 años de construcción, recién estrenado 750€
A-251 PARC CENTRAL: Bonito piso 60m+ PK. 2 hab. Gastos incluidos 790€
A-247 LLANTIA: 80m. 4 hab. Gastos incluidos. 650€
A-245 CAMÍ GEGANTA: O.Nueva. 50m2. 2 hab. Gastos incluidos. 675€
A-241. CERDANYOLA: 90m2. Reformado 3 hab antes 4. 750€

REF. 5216 PZA FIVALLER. En calle 
tranquila y céntrica de la zona. 
Vivienda de 85m2., Impecable. Cocina 
office, lacada blanco. 3 habitac. Baño 
completo. Sala estar cuadrada a nivel 
balcón tipo terracita cerrada. Ventanas 
aluminio. Calefacción. Puertas de 
roble. 227.182 € / 37.800 Ptas.

REF: 5527 PLAZA SANTAANNA. 
Excelente piso de 85m2 + 30m2 de 
patio. En finca 2 años. Sala de estar 
35m2 . 2 amb.,3 dormit. + estudio de 
12m2., cocina de diseño, baño + aseo, 
con las puertas de cedro, calefacción, 
tiene aire acondicionado. 334.167€ 
52.900ptas.

REF: 5542 CIRERA piso de 70m2 con terraza de 
35m2 independiente dos años de construcción. 
Cocina independiente 12m2 sala de estar 25m2 
a nivel de balcón dos habitaciones baño solo dos 
vecinos acabados de primera calidad atención 
a su precio 191.722€ 31.900ptas.

REF: 5538 CENTRO.Junto estación. 
Vivienda de 110m2 + parking,  trastero 
y patio de 40m2. Finca seminueva. 
Sala de estar 2 ambientes, cocina 
impecable 14m2. 3 dormitorios + 1 
habitación tipo despacho, dos baños 
(uno suitte). Suelos de mármol. 
Calefacción. 375.632€ 62.500ptas.

        piso estrella

REF: 5521 ZONA CIRERA PISO de 
95m2 íntegramente reformado. 
Cocina de 9m2 nueva en vengué + 
dos galerías, amplia sala de estar, 
tres habitaciones + despacho, baño 
con bañera media luna hidromasaje, 
puer tas de ha ja ,  a lumin io . 
207.349€ 34.500pats.

REF. 5198 CENTRO/HABANNA. 
Excelente dúplex grandes dimen-
siones  reciente constr.  Solo 1 
vecino. 95m2 + tza 34m2 a nivel 
cocina off. 14m2. Sala estar 25m2. 
3 hab. dobles. Baño compl.+ aseo. 
Puertas haya. Aire acond. Suelos 
porcelanato. Ventanas de aluminio. 
Precio: 311.925 € / 51.900.- ptas.

REF: 5445 MOLINOS PISO 75M2. 
CALLE TRANQUILA. Imagen actual 
comedor de 21m2 a nivel balcón un 
baño completo cocina en roble  tres 
habitaciones, las puertas de roble 
calefacción, aire acondicionado 
ventanas de aluminio. Entrega 
inmediata. 189.919€ 31.600ptas.

REF: 5516 VIA EUROPA. Oportuni-
dad de compra por precio y zona 
piso de 80m2 + parking de imagen 
impecable amplia sala de estar de 
26m2 cocina office + galería, tres 
dormitorios, dos baños uno suite 
con. Suelos de parket. 270.455€ 
45.000ptas.
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Ref. 10026 ESCORXADOR. PISO ALTO 
CON ASCENSOR TOTAL. REFORMADO 
JUVENIL Y MODERNO, 70m2, 4 hab (2 
dobles), cocina de roble, baño con plato 
de ducha, suelos parquet, vent aluminio, 
puertas sapelly, A/A frío-calor, VISTAS 
ESPECTACULARES, MUY SOLEADO.
                197.700? (32.9M)                             

Ref. T9759 CIRERA-DR.FERRAN. 
SEMI- NUEVO, GRAN PATIO DE 40M2. 
A NIVEL DE COMEDOR Y COCINA. 
78m2.,  2 hab. dobles, cocina de cerezo, 
puertas de haya, suelos de gres, a/acond. 
con bomba de calor, vent. aluminio. 
MUY BONITO, JUVENIL Y MODERNO. 
                      227.750E (37.9 M)

Ref. T10024 CENTRO. JTO PZA CUBA, 
TODO ACTUALIZADO MUY BONITO, 2º 
altura, 60m2, 3 hb (2 dobles), calef. y 
A/A frio-calor, puertas roble, aluminios, 
suelos parquet, galería, baño compl. 
reformado, TRASTERO, EXTERIOR A 
LA CALLE. VENGA A VERLO!!
                210.300?(35M)

REF. T9787 CENTRO-HISTÓRICO. 
PISO DE 2 HB, TOTALMENTE REFOR-
MADO JUVENIL Y MODERNO, 1º en 
zona semi peatonal, suelos de gres, vent. 
de aluminio,puertas de sapelly, baño 
con ducha reformado, salón de 20m2 
con un pequeño patio, cocina lacada en 
blanco, EXCELENTE OPORTUNIDAD
                      149.600?(24.9M)                                      

Ref.10073 CIRERA. AVENIDA PRINCI-
PAL. TERRAZA PRIVADA DE 60M2, piso, 
3 hab, baño con ducha, vent. de aluminio, 
suelos terrazo,  terraza por interior vivien-
da, para actualizar a su gusto, balcón a la 
calle, SOLO 4 VECINOS, VISTAS.
                  159.900? (26.6M)        

Ref. T1008 CERDANYOLA-JTO. RO-
CABLANCA. REFORM. EXTER., MUY 
BONITO. ZONA TRANQUILA 90M2, 3 hab 
(2 dobl), baño compl. hidrom, salón 28M2, 
cocina bengue, puertas haya, vent. aluminio 
climalit. Balcón. Trastero, calef., ascensor. 
ENTREGA INMEDIATA.
                 237.400q (39.5M)                                                      

Ref.10046 CIRERA. ESPECULAR ÁTICO 
TOTALMENTE REFORMADO JUVENIL Y 
MODERNO, 90m2, 3 hab + estudio, 2 bal-
cones, amplio salón, cocina vengué, baño 
ref. muy bonito, vistas espectaculares a 
mar y montaña, PRECIO ASEQUIBLE, 
BUENA OPORTUNIDAD!!!     
                       206.900E (34.5M)

Ref. 10112  CERDAÑOLA. FRENTE 
AL PARQUE CAN TUÑI, BLOQUE CON 
ASCENSOR, 50m2, 3 hab, refor., entrar 
a vivir, baño completo, cocina formica 
blanca, vent. aluminio, suelos terrazo, 
puertas embero, calefacción, EL MEJOR 
DE LA ZONA POR PRECIO.
                  147.250? (24.5M )                                                                        

Ref. 9738 SEMICENTRO. EXCELENTE 
PISO REFORMADO MEJOR QUE 
NUEVO, 80M2, amb 3 hab, baño com-
pleto reformado, vent. de aluminio, 
suelos de gres, cocina blanca lacada, 
calefacción, balcón a la calle, VISTAS 
DESPEJADAS, LUMINOSO.
                    195.900? (32.6M)                                                                          

Ref. 10071 CERDAÑOLA-NORTE. PL. 
BAJA, ENTRADA INDEPEND. SÓLO 3 
AÑOS, 70m2, 2 hab, baño compl. suite 
y aseo con ducha, gran salón con cocina 
integrada de 35m2, calefacción, gres , 
aluminio, cocina de cerezo, puertas de 
haya, EXCELENTE COMPRA.
              221.170 ? (36.8M)                                                                        

Ref. 9952 LA LLANTIA. PISO  2 HAB (AC-
TUAL 1) REFOR. NUEVO 3 AÑOS, 50m2, 
baño compl., salón, balcón, vistas especta-
culares mar/montaña, puertas sapelly, gres, 
cierres aluminio, cocina haya, calefacción, 
A/A frío-calor. MUY BONITO, 1º VIVIENDA
                  161.600? (26.9M)                          

Ref. 10170 CERDAÑOLA-BOMBEROS. 
PISO ALTO CON ASCENSOR, REFOR-
MADO, ENTRAR A VIVIR, 80m2, 3 hab 
(2 dobles), salón de 20m2, baño completo 
ref., cocina  roble, suelos  gres, ventanas alu-
minio, calefacción,  2 balcones. VISTAS PA-
NORÁMICAS, BUENA OPORTUNIDAD.
                       189.900?(31.6M)

Ref. 10175 CIRERA. PISO DE 1/2 AL-
TURA TODO REFORMADO JUVENIL. 
85m2, 3 hab ( antes 4), baño completo 
ref., gran salón a balcón, cocina roble, vent.
aluminio, suelos de terrazo, MUY SOLEA-
DO, VISTAS ESPECTACULARES.
             190.000? (31.6M)

Ref. 9951 RDA O’DONNELL. PISO MUY 
ALTO CON ASCENSOR, ENTRAR A VI-
VIR, 65m2, 3hb, baño completo buen es-
tado, puertas sapelly, vent. aluminio, gres, 
cocina formica, muy soleado, EXCELEN-
TE UBICACIÓN JUNTO A SERVICIOS.
                   190.000? (31.6M)

Ref. 10178 CENTRO- RDA ALFONSO 
XII. ÁTICO CON TERRAZA A NIVEL DE 
SITUACIÓN INMEJORABLE. 70m2, 2 
hab (antes 3), baño ref., salón cuadrado, 
ventanas aluminio blco., suelos terrazo, 
cocina soleada, 18M2 TZA,  estudio  chi-
menea. SOLO 4 VECINOS.
              210.000E  (34.9M)

Ref. 10123 ROCAFONDA. AVDA. DEL 
PERÚ. GRAN PISO DE 90M2, REFOR-
MADO MEJOR QUE NUEVO, 3 hab (antes 
4), gran salón, balcón a calle, cocina  cerezo 
ref., baño completo ref., suelos parquet, 
puertas  sapelly, A/A bomba de calor. PISO 
ESQUINERO MUY LUMINOSO.
             189.900? (31.6M)                                                                         

Ref. 9407 MOLINS - TORNER. PISO 
DE 1/2 ALTURA TOTAL. REFORMADO, 
AMUEBLADO Y EQUIPADO, 80m2, 3 
hab, baño completo ref., cocina de roble, 
galeria, calefacción, vent. aluminio, gres, 
2 balcones, EXTERIOR Y SOLEADO!!
        202.500z (33.7M)                                                                    

Ref. 10029 CIRERA. 1ER PISO SEMI-
NUEVO TAN SOLO 2 VECINOS, 60m, 
2 hb, baño completo, puertas de haya, 
suelos d gres, vent. de aluminio, cocina 
de cerezo independiente, balcon, cale-
facción y A/A. TERRAZA PRIV. 40M
            190.000?  (31.6m)                                                     
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O B R A  N U E V A

NUEVA PROMOCIÓN 37 VIVIENDAS EN 
VÍA EUROPA Excelente bloque vanguar-
dista obra nueva  zona de moda en Mataró, 
increíbles vistas, acab 1ª calidad. Viviendas 1, 
2 y 3 dorm. exteriores. Parking. Áticos duplex 
con amplias terrazas con vistas al mar. Frente 
Decatlón, jto accesos  autopista.. DES DE 
170.000 ? (28.300.000 pts.)

CENTRO-C/TETUÁN. NUEVA PROMOCIÓN 
OB.NUEVA CONSTRUCTOR, Pisos 1-2-3 
habit. Áticos, amplias tzas priv., acab. de 1a 
calidad, la zona más tranquila del centro jto 
servicios y comercios, excelentes distrib. 
ascensor, parquings ¡¡UN PISO PARA CADA 
NECESIDAD!! Entrega abril’09
                  Desde 150.250E (25M)

NUEVA PROM. ARENYS DE MUNT. 
Edificio obra nueva, zona com. y piscina. 
Pisos 1-2-3 hab. Aticos  amplias terrazas 
priv. Acabados 1ª calidad, plena natura-
leza zonas verdes. Junto Riera Arenys 
y a tan solo 5 minutos de la autopista. 
Excelentes distrib. funcionales. 2 
habit. y parking DESDE 200.000E 
(33.3M) 3 habit. y parking DESDE 
250.000E (41.6M)

Ref. T10053 SEMICENTRO. GRAN 
PISO MUY ALTO CON ASCENSOR, 
TOTALM. ACTUALIZADO, 90m2, 3 hab 
(antes 4), gran salón a balcón terraza, 
calef, baño completo ref., cocina lacada, 
galería, aluminio,  gres, pk opcional, SOL, 
VISTAS PANORÁMICAS.
             252.000? (41.950M)

Ref. T9963  PZA. CATALUNYA. EXCE-
LENTE PISO GRANDES DIMENSIONES, 
96m2.,4hb, 2 baños, amplio salón con 
balcón, cocina ref., calef, a/a frio-calor, 
muy luminoso, situación inmejorable junto 
servicios, ascensor, TODO ACTUALIZADO 
Y CON ENTREGA INMEDIATA.
              242.000€ (40.3M)

Ref. T10075 SEMICENTRO. JTO A JUZ-
GADOS 1ER PISO. GRAN PATIO 100m 
2 A NIVEL. 100m2., 4 hb (actual 3), baño 
completo y aseo con ducha, aluminio, 
gres rustico, cocina lacada blancA, 
gran salón 25m2.,balcón tipo terracita, 
calefacción, ascensor. ACTUAL!!!!
            347.000 ? (57.7M)

Ref. T9864  CERDANYOLA-SALESIA-
NOS. EXCEPCIONAL PISO SEMINUEVO 
CON TERRAZA. 100m2, 3 hab dobl, suite 
con vestidor, baño compl. ducha, amplio 
salón patio 30m2, aluminio, gres, puertas 
sapelly, gran cocina off. cerezo,  trastero 
16m2, calef., ascensor.  PARKING
                312.500? (52M)                                                        

Ref. T10074 CENTRO-JTO PLAZA ST. 
ANA. SUPERCENTRICO. PISO DEFI-
NITIVO, ACTUAL DISEÑO TODOS LOS 
DETALLES, 118M2, 3 hab (antes 5), gran 
salón, balcón, 2 baños hidromasaje, cocina 
diseño, acab. lujo, 2 balcones vistas y sol, 
parquing, OPORTUNIDAD ÚNICA!                                                     
                   378.000? (62.9M)

Ref. T9994 CENTRO. ÁTICO CON 
TERRAZA A NIVEL (EXCASO EN EL 
MERCADO), GRAN PISO DEFINITIVO. 
115m2, 3 hab dobles, gran terraza a ni-
vel de 45m2, baño completo y aseo con 
ducha, cocina de formica, a/a frío-calor, 
ascensor. VENGA A VERLO. 
                 408.000 ? (67.9M)                                                              

Ref.10108 PARQUE CENTRAL. TERRA-
ZA A NIVEL DE 50M2, PISO 85M2, 3 
habitac. (2 dobles), baño y aseo, amplio 
salón de 25M2, cocina lacada en blanco, 
suelos parquet, ventanas de aluminio, 
puertas haya. Calefacción. Ascensor. 
TRASTERO, OCASIÓN!!
              328.200? (54.6M)                                                                       

Ref. 10062 OBRA NUEVA, SUPERCÉNTRI-
CO, PRECIOSOS PISOS DE DISEÑO, JTO 
PLAZA CUBA, ACAB. 1A CALIDAD, SOL, 
MODERNO . ASCENSOR, 1Y 2 HB CON TZA, 
ENTREGA FINAL AÑO. TAMBIÉN ALQUILER, 
OPCIÓN  COMPRA. PIDA INFORMACION.   
1 HAB (209.000?)   2 HAB (278.000?)

Ref. 10160 CENTRO-JTO RDA. PISO 
OBRA NUEVA. TZA A NIVEL, ASCEN-
SOR, 55m2, 2 hab, baño compl., salón 
con cocina integrada  directa a la terraza, 
calefacción, puertas de haya, vent. alu-
minio, suelos de gres, cocina de cerezo, 
TZA 50M2, BUENA OCASIÓN!!!!
              239.800E (39.9M)                                                             

Ref. 9852 CAMI DE LA SERRA. PISO DE-
FINITIVO. 100m2, CON 4 HAB, BLOQUE 
MODERNO ASCENSOR, 2 baños com-
pletos (1 suite), gran salón 28m2, cocina 
12m2, aluminios, suelos de terrazo, puertas 
sapelly, calefacción y A/A, 2 TRASTEROS, 
VISTAS PANORÁMICAS.
             302.900€ (50.4M)                                                                           

Ref. T9794  ROCABLANCA-ATENCIÓN!!! 
EL MEJOR PISO DEL MERCADO, 120m2, 
CON 2 TERRAZAS DE 25m2 Y 35m2, 
MUY BONITO, JUVENIL Y MODERNO. 
4 habit, 2 baños completos, gran salón a 
tza, amplia cocina de 10m2, calefacción, 
pocos años, ascensor, 6 vecinos.VISTAS 
PANORÁM. VENGA A VERLO!!!! 
                283.600 ? (47.2M) 

Ref. 10156 CENTRO-JUNTO C/ST JUAN. 
GRAN PISO DEFINITIVO, SEMINUEVO. 
ASCENSOR, 90M2, 4 hab (2 dobl), baño 
compl. y aseo  cortesia, puertas lacadas 
blancas, vant. aluminio, gres, 2 balcones 
gran salón, cocina haya 4 p., calef., A/A 
frio-calor. PARKING Y TRASTERO.
          327.500? (54.5M)

Ref. 10177 CENTRO-JUNTO A ESTA-
CIÓN. PISO CON ASCENSOR. ZONA CO-
MERCIAL, 75m2, 3hab (2 dobles), baño 
completo y aseo con ducha, salón 22m2, 
cocina ref. diseño, puertas embero, vent. 
aluminio, calefacción, luminoso. SITUA-
CIÓN INMEJORABLE, OPORTUNIDAD!!
                252.000 € (41.9M)

Ref. 9871  PARQUE CENTRAL. PISO 
SEMI-NUEVO. ASCENSOR EN LA ZONA 
DE MODA, 3 HAB, 85m2, salón, balcón, 
baño compl.suite y aseo, parquet, puertas 
haya, calefac. y A/A, cocina cerezo, es-
quinero  exterior.  PARKING OPC. ZONA 
COMUNIT.CON PISCINA.
                281.800€ (46.9M)                                                                        

Ref. T10097 SEMICENTRO - ZONA JUZ-
GADOS. BLOQUE SEMINUEVO CON 
ASCENSOR, impecable estado, 85m2, 
3 hab, baño completo y aseo, puertas 
de haya, ventanas aluminio, suelos de 
gres, todo exterior. excelente distribucion. 
parking incluido. OPORTUNIDAD
                 299.900€ (49.9M)

REF. T10144 POLÍGONO DEL CROS-
NAVE DE 250m2 DE USO COMERCIAL 
O INDUSTRIAL, excelente ubicación en 
zona muy transitada, totalmente exterior 
con grandes ventanales a  calle, vestua-
rios, despachos, 2 aseos con ducha, 
instalaciones de luz, ascensor y monta-
cargas. EXCELENTE OPORTUNIDAD.
            252.000€ (42M)

Ref 10084 PZA. GRANOLLERS. PISO 
SEMINUEVO.ASCENSOR. IMPECABLE. 
85m2, 3 hab, 2 baños compl. (1 suite), 
suelos parquet, vent. aluminio, puertas 
haya, cocina office 10m2, balcón a  calle, 
PK INCL., EXCELENTE OCASIÓN.
               265.000€ (44.1M)                                                                  






