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PISOS AMUEBLADOS Y EQUIPADOS

VENTA

ALQUILER

Ref.00689 CERDANYOLA NORD 
¡SUPER OFERTA! 90 m2, 4 HA-
BITACIONES. Comedor de 25 m2, 
BALCÓN,  baño con bañera, cocina 
indep. ¡Totalmente exterior!

        66.000€                         T

Ref.14201 ELS MOLINS PL. BAJA 
AMUEBLADA Y EQUIPADA con 
PATIO. 1 hab. doble exterior, amplio 
comedor, cocina semi-independiente, 
baño con ducha.

     460€/mes              T

Ref.13094 ARENYS DE MUNT ¡Es-
tupenda casa! TERRAZA, GARAJE, 
2 BALCONES. 3 hab., baño y aseo, 
gran cocina office, calef. ¡Maravillo-
sas vistas! (ANTES 274.000€)    

      264.000 €             T

Ref.00493 ZONA SORRALL 
ASCENSOR, PK Y TRASTERO. 
3 hab., comedor 24 m2, cocina 
offi ce equipada, baño y aseo, ca-
lefacción. ¡Zona tranquila! (ANTES 
144.000€)
    120.000€                       E

Ref.14226 CENTRE TOTALMEN-
TE REFORMADO. Estupendo piso 
de 3 hab., cocina equipada, baño 
con bañera, TERRAZA, trastero. 
¡FANTASTICA OPORTUNIDAD!

     141.000€                       T

¡REBAJADO!

www.fi nquesrossello.com

EXPERTS IMMOBILIARIS

C/ Biada, 50.
T. 93 757 34 42
C/ Rosselló, 52.
T. 93 757 96 01

info@fi nquesrossello.com

PERAMÀS
Ref. 12367: 3 hab (bal-
cón)...........................480€/mes T
Ref. 12982: 2 hab (dúplex, tras-
tero, AA).................650€/mes T

EIXAMPLE
Ref. 02475: 1 hab (amueblado, 
ascensor).................450€/mes T
Ref. 02597: 2 hab (reformado, 
AA., calef.) ...............620€/mes T

ABIERTO LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA 

Ref.00527 ROCABLANCA 
ÁTICO DÚPLEX, TERRAZA 30 
M2. 130 m2, 2 hab.+ estudio, 
BALCÓN, cocina offi ce  20 m2,  
baño con bañera, calefacción                 

      156.000 €              T

Ref.13805 EL PALAU AMUE-
BLADO Y EQUIPADO. 3 hab. (2 
dobles), cocina indep., calef. eléctri-
ca, baño con ducha. ¡Oportunidad 
al mejor precio!                        

    450€/mes              T

Ref.14218 LES CINC SENIES ¡FANTÁSTICO PISO EN PRIMERA LINEA 
DE MAR! 3 hab. (2 dobles), gran comedor con chimenea, BALCÓN, cocina 
indep., baño con bañera. Gastos de comunidad incluyen consumo de agua 
y basuras. ¡ESTUPENDAS VISTAS!       
             OPORTUNIDAD:     135.000 €               T

SUPER OFERTA

 ALQUILAMOS O VENDEMOS SU 
VIVIENDA CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS

¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!

Ref. 14200 LA LLANTIA ESTU-
PENDO ÁTICO DÚPLEX. 3 hab. (2 
dobles), cocina equipada, baño con 
bañera. Buhardilla con chimenea, 
TERRAZA con barbacoa. ¡Maravi-
llosas vistas!

    126.000€                       T

CENTRE
Ref. 13942:3 hab (ascensor, 
balcón grande).........475€/mes T
Ref. 14056: 2 hab (dúplex, 
terraza 30m2)...........525€/mes T
Ref. 14085: 2 hab (dúplex, terraza, 
calefacción)................550€/mes T
CIRERA
Ref. 13548: 4 hab (amueblado, 
equip., calef) ............560€/mes T

Ref.14223 CENTRE AMUEBLADO 
Y EQUIPADO. 1 hab., cocina america-
na, baño con ducha, balcón, parquet, 
AA. PK y trastero opc. FRENTE ES-
TACIÓN. ¡VISTAS MAR!

     470€/mes              T

Ref.02594 PERAMÁS PLANTA 
BAJA con PATIO. 2 habitaciones, 
baño con ducha, cocina tipo ame-
ricana. 0¡Totalmente exterior!

     475€/mes              T
CERDANYOLA NORD
Ref. 02810: 3 hab (totalmente 
reformado)................450€/mes T

CERDANYOLA
Ref. 00297: 2 hab (obra nueva, 
AA.)...........................460€/mes T
Ref. 02775: 3 hab (amueblado y 
equipado).................475€/mes T
Ref. 14164: 2 hab (nuevo, 
terraza, ascensor)....480€/mes T

LLANTIA
Ref. 13990:3 hab (amueblado, 
equip.).......................375€/mes T
Ref. 00286: 2 hab (terraza, tras-
tero)........................400€/mes T

PARC CENTRAL
Ref. 02822: 3 hab (amueblado, 
ascensor)..................490€/mes T
MOLINS
Ref. 14204: 4 hab (120m2., 
terraza) ....................475€/mes T
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Mataró inaugura el nou 
Espai Gatassa

El Cirera guanya el derbi 
a un CE Mataró d’estrenes

Bosch, Cabré i Triola cauen de la cursa 
per ser Mataroní de l’Any 2013

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet.

El quart Fet a Mataró aposta 
pel contemporani

El gerent de PUMSA plegarà per la 
reestructuració de l’empresa
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Especialistes en Calderes i Calefacció
L’EXPERIÈNCIA ENS AVALA

MÉS DE 45 ANYS AL SEU SERVEI

Demani informació sense compromís al 93 393 01 20
Visita la nostra página web: www.grupocastro.es

Grupo Castro té a la seva disposició un ampli ventall de models
de calderes per cobrir totes les seves necessitats.

SI ETS INSTAL · LADOR, TROBA TOTS ELS RECANVIS TRUCANT AL TEL. 93 393 01 20

PIXEL 25F
ESTANCA

999€
(IVA INCLÒS)

18’96€
Quota mensual

a 72 messos 

EL PREU INCLOU
CALDERA,

INSTAL·LACIÓ i 
ACCESSORIS

Calderes:

Ronda Doctor Turró, Núm. 1 Local. Plaça Italia, Mataró (08303) - Barcelona
C/ Romaní, Núm. 26. Urb. Can Palau. Sant Cebriá de Vallalta (08396) - Barcelona
Pol. Ind. Riera Torderola, S/N. Maçanet de la Selva (17412) - Gerona
C/ Sant Antoni, Núm 9 1º1ª.  Sant Joan Despí (08970) - Barcelona
C/ Reyes Católicos, Núm 6. Sant Joan Despí (08970) - Barcelona

OFICINA CENTRAL:
MATARÓ

T 93 757 95 63
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Quina importància 
dónes als valors?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Mataró gaudeix encara, afortunadament, d’aquest punt de 
ciutat petita en la qual, sortint de casa, vagarejant amunt 
i avall, resulta habitual topar-se amb algú conegut o sim-
plement saludat (tenint, a més a més, la certesa absoluta 
que el total d’aquests encontres casuals creixerà de forma 
proporcional a la urgència que tinguem per completar el 
nostre recorregut).

Atrapats en aquests temps de virtualització galopant que 
optem per viure, aquest seguit d’interaccions (encara que 
es tracti tan sols d’una simple salutació) contribueixen, de 
forma gairebé imperceptible, a teixir-nos una xarxa social 
real mínima però importantíssima (no en va, habitualment 
es defi neix la salut com el complet benestar físic, mental 
i social). Possiblement per aquest motiu, aquest ambient 
de poble (tan menystingut o perjudicial en altres ocasions), 
resulta ser un dels aspectes positius que sovint destaquen 
els mataronins de nova fornada. Revertint el fi l d’aquest 
pensament, però, ens pot resultar certament intrigant el 
recompte invers, és a dir, comparar el total de coneguts 
que ens puguem haver trobat tot ramblejant amb l’enorme 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS

Dones suport a les 
protestes dels CAPs?

LLUÍS MARTÍ I GARRO

Cares conegudes
www.totmataro.cat

NÚM. 1610
DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014

BOI RUIZ,
CONSELLER DE SALUT

XEVI RIBAS,
ACTOR

quantitat de cares aparentment desconegudes. Rostres 
amb qui possiblement dia sí dia també coincidim en els 
nostres desplaçaments urbans.

Tenint en compte que, per molts mataronins que 
albergui la ciutat i per molt que, modestament, siguin 
cada cop més els accents forasters que ens visiten, 
és evident que no és possible que cada passejada la 
fem realment amb fi gurants diferents. Potser alguns 
d’aquests desconeguts, una part ínfi ma, ens cridarà 
casualment l’atenció per l’aspecte més insospitat i, mig 
per atzar, passaran al següent nivell, el dels coneguts 
de vista. La resta, seguiran als llimbs del nostre llibre 
de cares.

Així doncs, com deia, resulta un pèl intrigant aquesta 
sensació de desconèixer-ho tot, fi ns i tot el rostre, d’algú 
amb qui podem haver coincidit desenes, centenars, mi-
lers de vegades al llarg de la nostra vida. Probablement 
existeixi l’explicació científi ca pertinent, alguna mena 
de mecanisme psicològic, o potser és que anem massa 
enderiats, o massa distrets, o totes dues coses.

. 

73,3%  Molta.

20%  Poca.

6,7%  Cap.

 ELS CONTENIDORS CREMATS SEGUEIX SENT UN DELS PROBLEMES  ELS CONTENIDORS CREMATS SEGUEIX SENT UN DELS PROBLEMES 
ENDÈMICS D’INCIVISME DE MATARÓ I UN LECTOR DEL TOT ENS EN MOSTRA UN ENDÈMICS D’INCIVISME DE MATARÓ I UN LECTOR DEL TOT ENS EN MOSTRA UN ENDÈMICS D’INCIVISME DE MATARÓ I UN LECTOR DEL TOT ENS EN MOSTRA UN ENDÈMICS D’INCIVISME DE MATARÓ I UN LECTOR DEL TOT ENS EN MOSTRA UN 
ALTRE CAS.ALTRE CAS.

CASTIGAT  Les protestes dels CAPs 
posen en relleu el malestar social i 
ciutadà contra la política de retallades 
que ell encarna tant i tan bé. 

APLAUDIT  El mataroní “exiliat” a París 
mostra aquest divendres al Casal, per 
segon cop en dies, el seu ‘Qui no té 
tall, rosega baguettes”. 

tot davant 1610.indd   1 14/01/14   18:47



Pèrits Judicials

9573 - CENTRO/
EIXAMPLE: Piso de 3 
hab en estado impecable. 
Totalmente reformado, para 
entrar a vivir. Acabados 1ª 
calidad y totalmente exterior. 
Calef. y 2 ascensores.

Precio: 126.000€

Certificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención 9942 - Z. PZA. 
GRANOLLERS: Piso 
prácticamente a estrenar de 2 
hab, seminuevo, cocina anexa 
a salón, baño completo, balcón 
a la calle. Acabados 1a calidad. 
Pk opcional de acceso directo. 
Oportunidad.  
Precio: 97.000€

Certificado Energético pendiente de obtención
8692 - CERDANYOLA:  
1º indep.  con terraza de 
60m2. Totalmente refor-
mado. 2 hab dobles, cocina 
+ galería y salón-comedor. 
Con ventanas de aluminio y 
calefacción.
Precio: 111.500€

9663 – Z. RONDA PIN-
TOR ESTRANY: 1º de  
altura listo para entrar a vivir. 
Salón con salida a balcón a la 
calle, cocina + galería, 3 hab  
y baño reformado.  
Precio: 57.000€

EXCLUSIVACertificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención
9913 – LES SURERES: 
Parcela edificable, de 1.000m2  
ubicada en urbanización. Fácil 
acceso a autopista y centro 
de ciudad. Buena orientación. 
OPORTUNIDAD. 

Precio: 115.500€

Certificado Energético pendiente de obtención 9998 – Z. AVDA. GATAS-
SA: Piso alto con ascensor y 
vistas panorámicas. Superficie 
de 90 m2 distribuidos en 4 
hab, salón con balcón, baño 
completo, cocina de roble, ga-
lería. Oportunidad de mercado. 
Financiación 100% 
Precio: 97.000€

CB4647 – CAMÍ DE LA 
SERRA: Piso totalmente 
exterior y ¡con pk incluido 
en el precio! 90m2 distri-
buidos en 3 hab, 2 baños 
completos, cocina office + 
galería y ascensor.  
Precio: 148.000€

Certificado Energético pendiente de obtención

CB8246 – PERAMÀS: 
Piso cuarto de altura. 
Seminuevo, con suelos de 
parquet y balcón. Cocina 
impecable, galería exterior  
y 2 baños completos.  
Precio: 154.000€

Certificado Energético pendiente de obtención Certificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención
7421 - CENTRO/C.
BIADA:  
En zona muy comercial. Piso 
de 802 + terraza de 20m2. 
Actualizado para entrar. 
3 hab dobles y ascensor. 
Precio: 106.000€

8658 - Z. VALLDEMIA:  
Piso de 85m2 + 2 terrazas 
de 20 y 65m2, con 4 hab y 
estudio de 50m2. Acabados 
excelentes. Oportunidad! 
Precio: 225.000€
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Diumenges al Velòdrom
Les zones d’oci han canviat molt des 
de la transició democràtica. Durant 
els anys 60, poca cosa hi havia a 
Mataró per fer en estones de temps 
lliure: “Anar al Velòdrom o a passe-
jar per la Riera”. Almenys, això és el 
que opina Pedro Belmonte, que apa-
reix a la fotografi a, datada del 1965, 
al costat de tres amics. Belmonte 
recorda que “sempre que anàvem al 
Velòdrom a passar la tarda acabàvem 
al desaparegut Bar Tànger”. 

El Velòdrom va ser, doncs, un 
espai de lleure per a molts joves 
de l’època. “Sobretot, hi anàvem a 
ballar, tot i que sovint també s’hi po-
dia veure hoquei patins, combats de 
boxa i carreres de bicicletes”, relata 

Belmonte. “El Velòdrom i la Riera 
s’omplien de gent els diumenges, 
encara que també anàvem al Club 
Tortuga”. 

Llargues hores de feina
“No era fàcil viure, en aquella èpo-
ca, ja que de difi cultats en teníem 
moltes, sobretot econòmiques”, ex-
plica. Bromeja que “de feina n’hi 
havia molta, però de calés, ben 
pocs”. Ell feia d’aprenent en un ta-
ller mecànic del carrer Castaños, en 
el qual ha treballat fi ns a la jubilació. 
“Treballàvem moltes hores a la set-
mana, però els diumenges lliures els 
aprofi tàvem per passar-nos-ho d’allò 
més bé”, assegura.  

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys
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Andrés Iniesta

Amb bbva.es convidem els nostres clients
a veure partits de futbol de la Liga BBVA.
A més, podran aconseguir partits en línia,
samarretes signades i gaudir d’experiències úniques.

Entra a BBVA amb un sol toc.

BBVA dondeestés

BBVA App
Tablet

BBVA App
Smartphone

Caixers BBVA Of icines
BBVA

bbva.es BBVA
Contigo

Descobreix tota la campanya a bbva.es

Consulta les condicions de BBVA game a bbva.es

150x228TotMataroFase3PromoFutbol*Iniesta_SmartCAT.indd   1 08/01/14   11:37
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Els veïns fan forta la “revolta dels CAPs”
Rocafonda mantindrà l’ocupació mentre no tornin les dues metgesses i Cerdanyola s’hi suma

La protesta dels CAPs creix i no re-
met. Dilluns es va celebrar al CAP 
de Rocafonda l’assemblea més 
multitudinària de les que s’hi han 
fet des de l’inici de les protestes 
pel trasllat de les dues metgesses 
històriques de l’equipament. Més 
de 400 persones van deixar petit 
l’espai habilitat per reiterar que les 
reivindicacions van de debò i que 
no s’acabarà l’ocupació fi ns que 
l’ICS no faci cas a la ja coneguda 
reclamació. Volen les dues metges-
ses al CAP, mediadors culturals i 
més recursos i, el més important, 
els veïns de Rocafonda i el Palau 
se senten forts. 

L’Alcalde de Mataró Joan Mora 
va ser a l’assemblea i hi va in-
tervenir per donar suport a les 
reivindicacions i a la posició veïnal. 
Va convèncer a mitges, ja que a 
posteriori més d’un veí s’hi va diri-
gir amb un missatge clar. Volen fets 
i no paraules.

També el CAP del Camí del mig
La reivindicació iniciada fa dies aca-
para l’atenció mediàtica i política. El 
veïnat de Mataró s’ha aixecat i sem-
bla que la protesta va de debò. Tant, 
que com ja s’havia especulat dies 
enrere des de la mateixa Federació 
d’Associacions de Veïns de Mataró 

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

i la plataforma en defensa de la sa-
nitat pública, la protesta s’estén. 
Dimecres hi havia convocada una 
altra ocupació, en aquest cas al CAP 
del Camí del Mig, i amb la iniciativa 
de l’Associació de Veïns de Cerdan-
yola. Els veïns denuncien el trasllat 
forçat d’un doctor, dels mediadors i 
del pediatra. “Portem més d’un any 
reclamant el seu retorn mitjançant 
registres i reunions i ningú ens fa 
cas, estem farts de la mala gestió 
de la nostra sanitat”, asseguren en 
un comunicat.

L’assemblea d’aquesta protesta 
ha de seguir els cànons de la de Ro-
cafonda, és a dir, ocupació i pressió 

Es noticia 1610.indd   2 15/01/14   18:37
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 Activitats i context

Una de les imatges destacades del primer cap de setmana d’ocupació 
pacífica i reivindicativa del CAP –amb torns d’una vintena de persones 
permanentment a dins de l’equipament– va ser la implicació de la im-
portant comunitat nouvinguda del Palau i Rocafonda. Molts veïns del 
barri, immigrats, van participar de l’assemblea i dissabte es van sumar 
a la protesta i l’ocupació. 

a l’Institut Català de la Salut per fer-
lo reconsiderar. No es descarta que 
després de les protestes del CAP 
de Rocafonda i el popularment co-
negut com “els especialistes” se’n 
puguin generar als altres CAPs de 
la ciutat, una vegada sembla que la 
crispació ha anat en augment entre 
les diferents comunitats veïnals que 
han patit diverses retallades en els 
serveis bàsics de l’atenció primària 
de la sanitat pública.

La pilota, a la teulada de l’ICS
Veient que realment les gotes 
d’aquestes setmanes estan fent 
vessar els gots de la paciència veï-
nal, la pilota és ara a la teulada de 
l’ICS per com atén les demandes 
de les protestes i, també, el paper 
de mitjancer que pugui adquirir 
l’Ajuntament. Joan Mora, en la roda 
de premsa posterior al Ple, lamen-
tava “no haver estat informat abans 

de les decisions de l’Institut, ens 
agradaria poder-ne parlar”. El ma-
teix Mora va reiterar el discurs de 
mirar de defensar les reivindicacions 
en la seva presència a l’assemblea 
de dilluns a Rocafonda. Va ser aquí 
quan més veïns li van demanar fets 
i no paraules a un govern en posició 
incòmoda.

La mobilització de Rocafonda 
mantindrà l’ocupació del CAP, as-
seguren, fins que se’ls garanteixi 
el retorn de les dues metgesses. A 
les llistes de voluntaris per pernoc-

tar al CAP durant les nits hi ha tots 
els torns coberts pels pròxims dies 
i dotzenes de noms per cobrir-los a 
bastament: definitivament el barri 
ha dit prou. L’Assemblea de veïns 
i veïnes troba “enganyosa i gens 
positiva la proposta de l’ICS per 
la millora del CAP” i mantindrà la 
mobilització perquè se sent forta i 
representativa de totes les comuni-
tats del barri.  També reivindiquen 
dues mediadores interculturals que 
els van treure fa setmanes i suport 
per atendre la zona rural del barri. 

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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Acomiaden el gerent de PUMSA per evitar el 
concurs de creditors 

César Fernández, el plenipoten-
ciari gerent de PUMSA, deixarà 
el seu càrrec després del Consell 
d’Administració de la companyia 
municipal d’urbanisme. Així ho va 
avançar La Vanguardia i així ho va 
confi rmar l’Alcalde en la roda de 
premsa posterior al Ple en la que va 
voler emmarcar el cessament de Fer-
nández en la reestructuració de tota 
l’empresa iniciada amb la fusió de les 
companyies municipals, la reducció 
de plantilles i que actualment està 
esquivant el concurs de creditors en 
el que podria caure aviat. “Hem de 
fer tot el possible perquè PUMSA 

treballi de forma autònoma i hem de 
completar la tasca de treballar més 
coordinadament amb l’Ajuntament”, 
afi rma Joan Mora. De moment el 
càrrec de Fernández no tindrà subs-
titut i la companyia es dirigirà des 
de la pròpia àrea d’urbanisme de 
l’Ajuntament.

La figura de César Fernández 
era una de les més peculiars de 
l’organigrama municipal. El seu 
contracte signat amb l’anterior go-
vern el convertia en l’executiu més 
ben pagat de l’Ajuntament, molt per 
sobre dels mateixos regidors i Alcal-
de. A més, segons han transcendit 
detalls contractuals del gerent, tenia 
un contracte originari per cobrar 45 
dies per any treballat. Com la resta 

POLÍTICA
NOTÍCIA

El deute per l’edifi ci del Rengle 
pot provocar la fallida de la 
companyia    

de treballadors de PUMSA, a més, 
Fernández disposava d’un pla de 
pensions de 130.000 euros. Aquests 
condicionants van prescriure amb la 
darrera reforma laboral.

Negociant
Les darreres setmanes el govern 
municipal ha estat informant els 
diferents grups de les negociacions 
amb Fernández per tal que el seu 
cessament fos de mutu acord i par-
tint d’unes condicions diferents, de 
l’entorn de 20 dies per any treballat. 
La fi gura de Fernández va ser molt 
criticada per l’entorn de CiU tant des 
de l’oposició com després del seu pas 
al govern quan el mateix gerent no 
va posar el càrrec a disposició com 

ARXIU
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PUMSA restarà sense 
gerent, com Aigües de 
Mataró

Totes dues companyies 
municipals no cobreixen la 
baixa 

Amb el cessament de César Fer-
nández com a gerent de PUMSA, 
les dues companyies municipals 
coincidiran en una situació nova: la 
seva no gerència. Aigües de Mataró 
ja porta mesos sense la fi gura del 
gerent coberta després del cessa-
ment del seu anterior cap Llorenç 
Alerm i ara serà l’empresa municipal 
d’urbanisme la que també passarà a 
ser dirigida per l’Ajuntament sense 
un executiu que encapçali la seva 
estructura i que en prengui les de-
cisions quotidianes del dia a dia, 
que es desconeix a qui pertoquen. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Acomiaden el gerent de PUMSA per evitar el 
concurs de creditors 

REDACCIÓ

NÚM. 1610
DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014

 El Rengle pot fer caure l’empresa

El comiat de l’executiu que va ser el cervell de l’època més expansionista 
de PUMSA, forma part de tot un procés per tal de “salvar” l’empresa 
municipal del concurs de creditors. La peça clau del deute acumulat 
és la coneguda rèmora de l’edifi ci del Rengle, que representa uns 30 
milions del total del deute arrossegat de l’empresa. Joan Mora asse-
gura que “seguim negociant amb FCC, tenim clar que hem de pagar 
però volem buscar fórmules que permetin fer front a aquest compromís 
sense comprometre l’empresa sencera i l’Ajuntament al darrere”. La 
‘nova’ PUMSA treballarà coordinada des d’Urbanisme, sense la fi gura 
destacada d’un gerent i amb l’objectiu d’anar reestructurant el deute 
perquè l’Ajuntament no l’hagi d’absorbir. 

ARXIU

sí que van fer els altres càrrecs de 
confi ança de l’antic tripartit. Si el 
gerent no accepta les condicions i 

presenta un plet legal, té molts nú-
meros per guanyar-lo a l’Ajuntament, 
s’assegura. 
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Gener és el mes dels bons pro-
pòsits com poden ser millorar 

l’anglès, aprimar-se, canviar de fei-
na o el tema estrella: fer exercici. Al 
cap d’uns mesos, ens adonem que 
molts d’aquests propòsits només 
han quedat en bones intencions. 
Això succeeix perquè aquests pro-
pòsits no passen a convertir-se en 
objectius. És molt important que 
quan iniciem un nou any formulem 
correctament els nostres desitjos. 
Precisament, el coaching és un 
procés de canvi que acompanya a 
una persona a aconseguir els seus 
objectius personals i professionals. 
Si aquests estan ben formulats, te-
nim moltes més possibilitats d’èxit. 
Per això, cal dedicar temps a pen-
sar bé aquests objectius personals i 
professionals.

El primer pas per aconseguir alguna 
cosa és concretar-ho d’una forma 
adequada. Al llarg de la nostra vida 
constantment fem propòsits, és a 
dir, la voluntat de fer o d’aconseguir 
alguna cosa. Per exemple: “vull 
aprendre anglès” o “vull perdre 
pes”. Els propòsits no són útils, ja 
que no ens inciten a l’acció, no su-
posen un compromís que puguem 
mesurar, no són concrets en l’espai 
i en el temps. 

Fixem-nos en la diferència de for-
mular els mateixos desitjos de la 
següent manera: “en dos anys obtin-
dré un títol ofi cial d’anglès” o “vaig a 
perdre 6 quilos en 6 mesos”. En con-
cretar els nostres desitjos d’aquesta 
manera ens estem marcant un objec-

els propòsits no són útils 
ja que suposen un compro-
mís, ens hem d’auto-incitar 
a l’acció

T 937 906 298
www.lepantcentre.net
C/ Gravina · 6 loc 3 · Mataró
(a 2 minuts de RENFE)

Miquel Pérez
Col.legiat Núm. 9801

Osteòpata                                                                                                       

Acupuntura
Electro acupuntura

Kinesiologia

Psicòleg clínic
Psicoterapeuta EMDR

Hipnosis Clínica

Fede Gordiola

Javier Bobadilla
COFENAT Núm. 1945

Osteòpata                                                                                                       

LEPANT CENTRE
cos i ment

Salut Natural
13 anys al seu servei

CONVENI AMB MÚTUES

PROVA GRATIS
Ioga - Tai-txí - Txi Kung (de 8h a 22h)

nous

propÒsits

2014

T 935 362 590
Rda. Antoni Comas 20, Mataró

(Junt a P. Catalunya)

PR

EM
IAMOS TU FIDELIDAD
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marcar-nos 
objectius
tiu i, per tant, tenim una referència 
temporal, podem mesurar clarament 
si ho aconseguim o no, si ens estem 
comprometent en alguna cosa molt 
concreta, molt mesurable i això ens 
farà més fàcil iniciar el camí. Cal te-
nir en compte que és important que 
sempre formulem el nostre objectiu 
en positiu. Així doncs, marcar-se 
objectius formulats en positiu amb 

un termini concret de temps ens 
ajudarà a aconseguir-los.

Realment ho volem?

Quan ens marquem un objectiu, 
és necessari que ens preguntem si 
és això el que realment desitgem. 
Som plenament conscients del que 

ens plantegem o ens deixem portar 
pel que fa tothom? Tots, a principis 
de setembre o a començaments de 
gener, ens volem matricular a un 
gimnàs, perdre pes, aprendre anglès. 
Però, és aquest per a nosaltres un 
objectiu propi? Si no és un objectiu 
genuí, si darrere d’ell no es troba un 
valor real, serà realment molt com-
plicat que el puguem aconseguir. 

Mal de cap
Migranya
Hèrnia discal
Escoliosis
Cervicàlgia

Lumbàlgies
Vertígens
Marejos
Acúfens
Correcció de postura

només

25€

Donem solucions a:

nous

propÒsits

2014 menjar més “v
erd”

sortir a passejar cada dia

agafar menys el cotxe

beure menys alcohol
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punts forts 
i dèbils

metin evolucionar cap al nostre 
objectiu tractant d’aprofi tar els nos-
tres punts forts i les oportunitats i 

una vegada sabem el que volem 
aconseguir i sabem que aquest 

objectiu és coherent amb els nos-
tres valors, haurem d’avançar cap 
al següent pas: On estem? Quina 
és la nostra situació actual? Què 
és el que ens apropa o separa del 
nostre objectiu? Arribats a aquest 
punt, haurem de realitzar, a mane-
ra d’inventari, una anàlisi de punts 
forts i punts febles, d’oportunitats 
i d’amenaces. Els punts forts i els 
punts febles seran tots aquells as-
pectes propis, interns, inherents a 
la meva persona que m’ajuden o 
bé m’allunyen d’aconseguir el meu 
objectiu.

Una vegada analitzada la situació de 
partida i tenint clar on volem anar, 
haurem d’establir un pla d’acció. 
Per desenvolupar-ho, tractarem 
d’agrupar els punts forts i els febles, 
i les oportunitats i les amenaces en 
grups comuns que anomenarem 
“Factors clau”. Per exemple, si vo-
lem perdre pes, destacarem com a 
factors clau: “Fer esport”, “millorar 
la dieta” i “prendre consciència de 
l’impacte sobre la salut de la sobre-
càrrega”. Sobre cadascun d’aquests 
factors desenvoluparem un conjunt 
d’accions concretes que ens per-

minimitzar els febles i les amenaces. 

Aprofi tar el moment

La tornada a la normalitat després 
de les festes produeix canvis i saber 
afrontar-los et condueix a una millor 
adaptació, i per això, en aquest any 
no esperis més i busca la motivació 
que t’acompanyi a aconseguir els 
teus objectius. 

és important identifi car 

fortaleses i febleses 

nostres davant l’objectiu 

que ens marquem ara

nous

propòsits
2014

Cuidar més als meus amics

Veure menys la tele i l
legir més

Treure’m el carnet de conduir
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AMB LES MILLORS 
QUOTES DEL MARESME
TRUCA AL 937.96.12.82 PER  DEMANAR HORA  

I CONÈIXER LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

i TU? 

  
CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA Torrent de la Llebreta, 27  
Veïnat de Valldeix. (La Cornisa)  08304 MATARÓ  
laietania@laietania.cat 93 796.12.82 www.laietania.cat

QUOTES DEL MARESME

   FES-TE SOCI ARA, PERQUÈ... EL LAIETÀNIA

ES VIU TOT L’ANY!

Amb les dues pistes noves  

de Pàdel ja en tenim quatre!

Tot això per només 35 euros al mes!

ENCARA NO ETS  
DEL LAIETÀNIA?



mateix és l’exercici físic que ens 
ajuda a estar en forma i netejar el 
nostre cos de toxines, a més de des-
carregar l’adrenalina i alliberar-nos 
de l’estrès de la feina. La butxaca, 
però, és el principal problema a 

Ho heu llegit per activa i per pas-
siva. Amb l’inici de l’any és un 

bon moment per fer-se uns bons 
propòsits i canviar els nostres hà-
bits menys saludables. Una bona 
manera de sentir-se millor amb un 

quotes low cost
s’han acabat les excuses!

Cada vegada són més els cen-
tres esportius de la ciutat 
que ofereixen quotes ‘low 
cost’, preus més baixos i as-
sequibles per a tothom 

nous

propósits
2014

seguir-s
e formant a un mateix

evaluar-n
os contínuament

fer exercici r
egularment

P  SOLÍS PACHECO

>
SÍGUENOS EN
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Sense compromís de 
permanència

2000 metres quadrats 
d’instal·lacions

Pla d’entrenament gratuït

Poc més de 20 euros al mes

Aparcament gratuït

l’hora de decidir apuntar-se a un 
gimnàs. Tenint en compte la situa-
ció actual, cada vegada són més 
els centres esportius que ofereixen 
quotes ‘low cost’, preus més baixos 
i assequibles per a tothom.

Un dels gimnasos més coneguts 
de la ciutat, Fitness Factory, ha 

decidit apuntar-se a aquest nou ti-
pus d’espais esportius amb el seu 
nou Basic Factory, un espai a pocs 
metres del centre original, al Camí 
Ral, que per poc més de 20 euros 
de quota ofereix 2000 metres qua-
drats d’instal·lacions. Més de 200 
equips i maquinària de fi tness con-
viuen en el nou espai amb més de 
160 metres quadrats de zona de 
pes lliure. Amb aparcament gratuït 

per a tots els abonats, aquesta nova 
opció d’exercici a la ciutat dóna 
també la possibilitat de gaudir per 
3 euros de les sessions guiades ha-
bituals que ofereix Fitness Factory, 
així com de la piscina i tot amb un 
pla d’entrenament personal gratuït. 

Els diners ja no són una excusa 
per no posar el cos a treballar i 

a suar. Propostes com aquesta són 
una molt bona solució per començar 
l’any amb ganes i força i sense patir 
per gastar massa. Mantenir a ratlla 
la butxaca és també un altre dels 
propòsits habituals de cada princi-
pi d’any i amb propostes i solucions 
com aquesta es pot mantenir sense 
deixar de cuidar-se. 

P  SOLÍS PACHECO

>
SÍGUENOS EN
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prova amb un dafo 

d’un projecte i la identifi cació dels 
factors interns i externs que són fa-
vorables i desfavorables per assolir 
aquest objectiu. 

L’anàlisi DAFO és un mètode 
de planifi cació estratègica per 

a avaluar les Debilitats, Amena-
ces, Fortaleses i Oportunitats d’un 
projecte. Consisteix en una anàlisi 
que diferencia entre els factors in-
terns (fortaleses i debilitats) d’una 
organització i els factors externs 
d’aquesta (oportunitats i amenaces). 

Es tracta d’especificar l’objectiu 

el dafo personal

Tot i que en origen és un mètode 
aplicat a les empreses i organit-
zacions, cada cop s’estén més la 
pràctica de fer DAFOs personals que 
ens permetin enfocar de forma ade-
quada els nostres objectius a partir 
de l’anàlisi dels nostres punts forts 
i dèbils a l’hora d’encarar propòsits 
i noves metes personals 

el dafo és un mètode pensat 
per a les empreses que es 
pot aplicar als objectius

nous

propósits
2014

escoltar un altre tipus de música

establir nous horitzons

dependre menys de la tecnologia
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una qüestió 
Històrica 

dàtils, fi gues, mel i coques— era 
considerada símbol de presagis fa-
vorables per a l’any entrant.

Aprofi tar l’embranzida

L’arribada d’un any nou és un bon 
moment per plantejar-nos realitzar 
aquells petits o grans desitjos que 
han estat fl otant i ocupant la nostra 
ment i el nostre fur intern durant un 
període de temps, sense arribar a 
concretar-se. Moltes són les perso-
nes, sobretot els nens i joves, que 
en un acte de bondat cap a si ma-
teixos, es fan promeses de millorar 
mals hàbits o simplement incorpo-
rar noves i més saludables actituds 
a la seva vida quotidiana en aquest 
nou període que suposa deixar en-
rere un any i començar un altre de 
nou: estudiar més, fer més esport, 
menjar millor, deixar de fumar, ser 
més ordenat, i així una llarga llista 
de bones intencions. 

La felicitat i l’alegria amb què 
acomiadem l’Any Vell sorgeix 

del sentiment de gratitud que ex-
perimentem en comprovar que ha 
passat un any més, però també de 
l’esperança que el proper potser 
sigui millor. Un vell costum consis-
teix en formular bons propòsits per 
dur-los a terme durant l’any que 
està per començar, deixant enrere 
les pràctiques nocives, mals hàbits 
o incorporant nous i més aspectes 
saludables a la nostra quotidianitat.

Ja a l’antiga Babilònia (2000 anys 
abans de Crist), amb el comença-
ment de l’any que en aquell temps 
se celebrava a la primavera, els ha-
bitants feien promeses als déus per 
poder fer front a les seves necessi-
tats de supervivència.

A l’antiga Roma, després de la incor-
poració del calendari julià introduït 
per Juli Cèsar, els romans iniciaven 
l’any brindant ofrenes a Janus, déu 
dels començaments i transicions; 
el seu nom va donar lloc etimolò-
gicament al primer mes de l’any 
(gener, gennaio, janvier, Januar, 
January… ). 

La dolçor d’aquests obsequis —

Com complir-ho?

Quina seria la clau per complir 
aquests nous desitjos per ser cada 
dia una mica millor com a fi lls, com 
a pares, com a companys, com a 
treballadors i, en defi nitiva, com a 
persones? Què hem de fer per com-
plir els propòsits?

Breument podríem resumir-ho en 
una equació de quatre variables:

Que les intencions siguin modestes i 
realistes, és a dir, no ens plantegem 
objectius massa elevats, inassolibles.

Intentem canviar només uns quants 
aspectes de nosaltres mateixos, no 
podem conquerir tot en un any; que-
den molts anys per endavant i molts 
nous reptes per assolir.
 
Compartim els nostres desitjos i no 
els mantinguem en secret, els altres 
ens ajudaran recordant, de tant en 
tant, les nostres bones intencions.

Si el pla no es materialitza imme-
diatament, no desistim, hem de ser 
tenaços durant de tot l’any seguint, 
si és possible, la direcció dels nos-
tres bons propòsits 

ja a l’antiga babilònia es 
rebia el nou any amb la 
formulació de nous 
propòsits

nous

propósits
2014

passar més temps en parella

deixar de dependre dels pares

acceptar les crítiques
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Korr Mataró és un centre especialitzat en tractaments innovadors d’estètica científica i osteopatia, 
especialitzats en la pell i el cos. KORR es diferencia pel tracte familiar i personalitzat dels seus 

professionals, ofereixen tractaments en un entorn càlid i relaxant.

DEPILACIÓ LÀSER DE DIODO
D’ÚLTIMA GENERACIÓ
Actualment, és el primer i únic gabinet que ofereix 
aquest servei al centre de Mataró, amb la millor 
maquinària de qualitat, 

Vine a conèixer el nou i revolucionari sistema de 
Depilació Làser de Diodo: més ràpida, més eficaç, 
pràcticament indolora, i més econòmica!

Les principals característiques d’aquest sistema de 
depilació làser són:

 Alta Velocitat
 Sense Anestèsic
 Pràcticament indolor
 Tot tipus de pell (inclós pells fosques o bronzejades)

UNA SOLUCIÓ MILLOR PER ELIMINAR 
EL PÈL NO DESITJAT

Es pot assegurar que en general s’aconsegueix una 
depilació: efectiva / duradora / en molts casos per-
manent

El tractament pot ser d’entre 4 i 6 sessions 
(1 sessió cada 3 mesos)

DONES COS SENCER
(Inclou: cames senceres, engonals, 

aixelles, braços, glutis)               

198€*
*Preu subjecte a BONO de 5 +1 sessions

Possibilitat de finançament 

PROMOCIÓ ESPECIAL

HOMES COS SENCER
(Inclou: cames senceres, engonals, aixelles,

braços, espatlles, glutis, pit, abdomen, esquena)

328€*
*Preu subjecte a BONO de 5 +1 sessions

Possibilitat de finançament 

Suport mèdic per
REFERENCE MEDICAL
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TRACTAMENTS 
REMODELACIÓ CORPORAL

Solucions innovadores, personalitzades
 i sense cirurgia per a: 

 

FOTOTERAPIA
El fotorejoveniment és un dels tractaments més 
innovadors en el món de l’estètica.

Permet el rejoveniment de la pell:

 Aclariment de taques
 Lèntings solars
 Acnè
 Imperfeccions de la pell

OSTEOPATIA
L’osteopatia optimitza el funcionament corporal, corregeix excessos tensionals 

i preveu la seva cronificació.

Regala bellesa i benestar
Si vols fer un regal original, informa’t sobre 

els nostres packs!  
Pack de Luxe: Microdermabrasió amb 
puntes de diamant + Tractament d’or. 

Per només 65€.
Pots comprar-los a la nostra pàgina web 

o vine al nostre centre!

C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

www.korrmataro.cat - info@korrmataro.cat

Som al centre 
de Mataró, 

al costat de la 
Plaça Granollers

 Reducció de volum  
 Cel·lulitis  
 Flaccidesa
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.790.43.40 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
S. LÓPEZ     
 Rda. F. 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   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
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
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

farmàciesfarmàcies

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

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

 R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24

 PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91

 M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

 LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58

 Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00

 JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25

 MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69

 ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62

 R. SUBIRATS
 Blay Parera, 35    93.796.17.21

9 A 22H    EXCEPTE NIT

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

L’art d’escoltar

Escoltar no és fàcil. Cal ser des-
ego-cèntric per saber empatitzar 
amb l’altre que ens parla i desitja 
ser escoltat. Com diu Krishnamur-
ti: Escoltar és un art que no s’obté 
fàcilment, però hi ha bellesa i gran 
comprensió. Escoltem amb dife-
rents intensitats del nostre ésser, 
però el nostre escoltar és sempre 
una idea preconcebuda o des d’un 
punt de vista particular. No escoltem 
simplement. S’interposa sempre la 
pantalla dels nostres propis pensa-
ments, de les nostres conclusions, 
dels nostres prejudicis… Per a es-
coltar ha d’haver-hi quietud interna, 
una atenció relaxada. Cal estar lliure 
de l’esforç d’adquirir. Aquest estar 
alerta i, no obstant això, passiu, 
pot escoltar el que hi ha més enllà 
de la conclusió verbal. Les parau-
les confonen. Són només mitjans 
exteriors de comunicació, però per 
a comunicar-nos més enllà del so-

roll de les paraules, en escoltar ha 
d’haver-hi una passivitat alerta. Els 
que estimen poden escoltar, però és 
extremadament rar trobar algú que 
escolti. Quasi tothom anem darrere 
de resultats, voler atènyer fi tes. Es-
tem sempre vencent i conquerint. 
En conseqüència tothom és sord. 
Només quan hom escolta, se sent 
la cançó profunda de les paraules. 

 Paraules molt boniques de Krish-
namurti. Cal refl exionar-les. Escoltar 
és més un art que una tècnica pu-
rament psicològica. Quan anem a 
comprar, ens escoltem? Quans ens 
envaeixen per telèfon, és escoltar?

I ens escoltem nosaltres a nosal-
tres mateixos/es?

I aquests mesos són una gran 
ocasió de saber escoltar per saber 
pactar, negociar i fer comprendre 
que la llibertat és molt millor que 
no pensar i que la comoditat. 
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sèniors

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Això és   
possible

joarxa@gmail.com

El fet de trobar-nos embolcallats dins 
d’una gran crisi econòmica que ningú 
sap realment per què s’ha produït i 
menys encara quan s’acabarà, ens 
obliga a haver de fer servir una de 
les característiques més substancials 
i pròpies dels éssers humans, que és 
la seva capacitat de pensar. Si fem el 
gran i difícil esforç d’exercir aquesta 
capacitat de pensar, ens adonem que 
la humanitat es divideix en dos grups, 
el dels rics i el dels pobres, amb 
la gran paradoxa de molt pocs rics 
amb molts diners i pocs diners per 
a molts pobres. Aquesta divisió de la 
humanitat entre dominadors, els rics i 
dominats, els pobres, genera tensions 
socials que cal afrontar mitjançant 
l’arbitratge de l’estat, gestionat per 
la classe política.

No suposa descobrir cap veritat 
que els polítics, sempre històri-
cament, han estat al servei de les 
classes dominants. S’hauria d’estar 
molt cec per no veure-ho en el 
funcionament de la nostra societat. 
Si continuem, encara, pensant una 
mica més, ens podem adonar que 
avui dia amb només una petita part 
de la riquesa dels rics, seria possible 
suprimir la pobresa en el món. Per 
fer-ho possible es donen totes les 
condicions objectives necessàries, 
sempre que sigui possible despertar 
a una societat civil submisa i borre-
gada, per començar a resoldre, si més 
no inicialment, la xacra dels aturats 
majors de 40 anys, que malaurada-
ment mai més trobaran feina en el 
món del mercat però, sí que poden 
fer-ho en el de la societat civil, en el 
tercer sector, sense afany de lucre. I 
això és possible!
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Data: 
Diumenge 19 gener

Horari:
11,30h

Lloc:
Des del Nou Parc 
Central (Mataró). 

Recorregut: 
Carrer del Parc, 
Muralla dels 
Genovesos, Muralla 
de Sant Llorenç, 
plaça Santa Anna, La 
Riera i c/ Argentona, 
amb benedicció dels 
animals a la plaça de 
Santa Anna.

ELS TRES TOMBS,
TRADICIÓ INELUDIBLE

Aquest diumenge el centre de 
Mataró viurà, a partir de dos quarts 
de dotze, els Tres Tombs, una de les 
cites ineludibles del calendari festiu 
hivernal. Els Tres Tombs recupera-
ran la seva dimensió més local, el 
recorregut històric i el tercer tomb 
en comparació amb l’edició de l’any 
passat quan Mataró va ser la capi-
tal dels Tres Tombs a nivell català 
i va acollir una edició extraordinària 
i recordada de la festa, ja al maig. 
Ara es recupera la tradició d’acostar 
la cercavila d’animals i carros a les 
dates de Sant Antoni Abat i la festa 
recuperarà l’ambient casolà que la 
fa entranyable a casa nostra.

No faltaran a la cita cap dels clàs-
sics dels Tres Tombs. El Nou Parc 
serà el lloc de concentració i obrirà 
la cercavila l’abanderat i l’Agrupació 
Musical del Maresme. Hi haurà les 
tres voltes de rigor al circuit histò-
ric que passa per davant de Sant 
Josep on es procedeix a la bene-
dicció dels animals i no només de 
cavalls i carruatges sinó de totes 
les mascotes que es vulguin. Tal 
com s’ha fet tota la vida, abans 
de dinar el tortell amb forma de 
ferradura, clar.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA  

Versions by Vinizius: 
“Supertram”
Concert de versions en directe amb 
The Logical Group.
Divendres 17 gener l 23:30h l Vinizius 
(c/ Carrasco i Formiguera, 46. Mataró)

Juan del Villar + Caribús
‘Motivos personales’ és el primer disc 
del mataroní Juan del Villar, músic 
fet a si mateix des que va començar a 
degustar rock a molt primerenca edat.  
Dissabte 18 gener l 23h l Sala Clap (c/ 
Serra i Moret, 6. Mataró) l Anticipada: 
5€. Taquilla: 8€.

Els Catarres + Germà Negre
Els Catarres, una de les bandes cata-

lanes més actives aquest estiu, vénen 
per celebrar el 14è aniversari del 
Clap. Acompanyats de la jove promesa 
Germà Negre. 
Divendres 24 gener l 23h l Sala Clap 
(c/ Serra i Moret, 6. Mataró) l Antici-
pada: 9€. Taquilla: 12€.

Versions by Vinizius: “Who’s 
That Girl”
Concert de versions en directe, nou 
espectacle tribut a Madonna.
Divendres 24 gener l 23:30h l Vinizius 
(c/ Carrasco i Formiguera, 46. Mataró)

Delafé i Las Flores Azules
DFA ens presenten el seu treball, “De 
ti sin mí/De mí sin ti”(2013). 
Dissabte 25 gener l 23h l Sala Clap (c/ 
Serra i Moret, 6. Mataró) l Anticipada: 
14€. Taquilla: 17€.

TEATRE I DANSA

“Cendres”
Espectacle a càrrec de la companyia 
moianesa Arbredecabra, basat en 
textos de Bertolt Brecht.
Divendres 17 gener l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Preu: 4€.

Els Pastorets de Mataró
Tradicional representació nadalenca. 
Un espectacle musical de gran format, 
sota la direcció de Ferran Camps.
Dies 18 i 19 gener l Dissabte 19h i 
diumenge 17h l També dia: 26 de 
gener. l Sala Cabanyes (La Riera, 110. 
Mataró) l Platea i llotja: 15€. Amfi tea-
tre: 12€. Reserva: web, 618.773.013 
i taquilla.

www.totmataro.cat/agenda   

Aquest diumenge el centre de 
Mataró viurà, a partir de dos quarts 
de dotze, els Tres Tombs, una de les 
cites ineludibles del calendari festiu 
hivernal. Els Tres Tombs recupera-
ran la seva dimensió més local, el 
recorregut històric i el tercer tomb 
en comparació amb l’edició de l’any 
passat quan Mataró va ser la capi-
tal dels Tres Tombs a nivell català 
i va acollir una edició extraordinària 
i recordada de la festa, ja al maig. 
Ara es recupera la tradició d’acostar 
la cercavila d’animals i carros a les 
dates de Sant Antoni Abat i la festa 
recuperarà l’ambient casolà que la 

No faltaran a la cita cap dels clàs-
sics dels Tres Tombs. El Nou Parc 
serà el lloc de concentració i obrirà 
la cercavila l’abanderat i l’Agrupació 
Musical del Maresme. Hi haurà les 
tres voltes de rigor al circuit histò-
ric que passa per davant de Sant 
Josep on es procedeix a la bene-
dicció dels animals i no només de 
cavalls i carruatges sinó de totes 
les mascotes que es vulguin. Tal 
com s’ha fet tota la vida, abans 
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Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS ACTIVITATS...
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INFANTIL

“Els quatre d’en Terri”
Activitat familiar, a partir de 5 anys.  
Dissabte 18 gener l 18h l Ca l’Arenas 
Centre d’Art (c/ Argentona, 64. Mataró)

L’hora del conte en anglès
Narració del conte “Indians and 
cowboys”.
Dissabte 18 gener l 12h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (c/ Prat de la 
Riba, 110. Mataró)  

Dissabtes infantils Abacus
“Juguem amb Sadipal”, Dibuixa, 
retalla, enganxa, posa tot el color i 
composició que imaginis per a les 
teves manualitats. Per a nen/es de 3 
a 9 anys.
Dissabte 18 gener l 12h l Botiga Aba-
cus (La Riera, 14. Mataró) l Gratuït

Mans, peus, pans... 
Viladecans!
Activitat lúdica que pren com a refe-
rència l’artista Joan Pere Viladecans. 
Per a nens i nenes a partir de 5 anys.
Diumenge 19 gener l 11:30h l Nau 
Gaudí (c/ Cooperativa, 47)

L’hora del conte a la Pompeu
Narració del conte “Les aventures d’en 
Miquel Tornavís”, a càrrec de Vivim del 
Cuentu.
Dimarts 21 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte a la 
Biblioteca Antoni Comas
Narració del conte “El consell de les 
rates”, refl exió sobre el Compromís. A 
càrrec de Josep Roca.
Dimecres 22 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (c/ Prat de la 
Riba, 110. Mataró)  

Club gomet blau
“Una Cuina ensucrada”, de Meritxell 
Martí. Activitat dirigida a infants a 
partir de 5 i 6 anys.
Dimecres 22 gener | 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Els dijous a la Biblio
“Jo sóc el Rei”, de Leo Timmers. Nar-
ració i taller de manualitats infantils. 
Dijous 23 gener l 17:30h l Bibliote-
ca Fundació Iluro (c/ Pujol, 18-25. 
Mataró).

Club gomet vermell
Activitat per a nois/es de 7 a 10 anys. 
· “El contador de contes”, de Saki. A 
càrrec d’Eva Delgado, Mercè García.
· “El fantàstic senyor Gillot”, de Roald 
Dahl. A càrrec de Gemma Artigas. 
Dijous 23 gener | 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni 
Comas (Mataró)

Espai patrocinat per

MÚSIQUES TRANQUIL·LES

Inici del 9è Cicle de Músiques Tranquil-
les. El grup mataroní ‘Tropic Panda’, una 
particular proposta de pop folk. El grup 
‘La iaia’ amb el disc ‘On és la màgia?’ 
i ‘Anímic’ que presenten el seu recent 
treball, ‘Hanníbal’.

La Iaia + Anímic + Tropic 
Panda

Divendres 17 gener l 22h l Sala 
Clap (c/ Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.

Espectacle en moviment, objectes i 
videocreació. Un relat interdiscipli-
nar que es construeix a partir de la 
relació del cos i l’objecte. A càrrec de 
Xavi Estrada.

“FET A MATARÓ” - DANSA

Assaig obert de ‘Nidea’

Diumenge 19 gener l 19h l Can 
Gassol  (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) l Gratuït amb invitació que 
podeu recollir a les ofi cines de 
Cultura (c/ Sant Josep, 9. Mataró)
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XERRADES I LLIBRES

“La Fundació Vicenç Ferrer”
Testimonis de canvis socials -1. 
Xerrada a càrrec d’Anna Abelló, Res-
ponsable de la delegació del Maresme, 
amb la coordinació de Toni Bescos i J. 
Carlos Molina.
Divendres 17 gener l 19h l Les Esman-
dies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró) l 
Entrada lliure (col·laboració d’aliments 
per el Banc dels Aliments).

Tinc una urgència: què he de 
fer? on he d’anar?
Xerrada-Col·loqui sobre sanitat a càrrec 
de la doctora Esther Limón. 
Divendres 17 gener l 19:30h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró).

Presentació llibre: 
“Fraccions”
Presentació del llibre de poesia d’Emí-
lia Illamola.
Dilluns 20 gener l 19h l Les Esmandi-
es (Rda. O’Donnell, 94. Mataró).

Cicle de tertúlies de lectura 
fàcil
Tertúlia al voltant del llibre “Quadern 
d’Aram”, de Maria Àngels Anglada.
Dimecres 22 gener l 10 i 19h l Biblio-
teca Pompeu Fabra (Mataró)

Llegim!
Tertúlia literària a partir d’11 anys. 
Activitat conduïda per l’escriptora Lola 
Casas.
Dimecres 22 gener l 17h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)

“Com els adults 
acompanyem els infants?”
Xerrada a càrrec de Xavi Gimeno. Els 
assistents, aneu acompanyats d’un 

objecte de la vostra infantesa.
Dimecres 22 gener l 18:30h l MEM 
- Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró)

Cloenda Any Punsola
Acte de balanç de les activitats realit-
zades entorn a l’Any Punsola, objectius 
aconseguits i nous reptes. 
Dimecres 22 gener l 19:30h l Can 
Palauet (c/ d’en Palau, 32. Mataró)

Parlem d’economia
Xerrada amb Joan Cals (catedràtic UAB 
i autor del llibre “Los intereses del 
futuro”). En diàleg amb l’economista 
mataroní Xavier Subirats.
Dimecres 22 gener l 19:30h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró)

Tertúlia de lectura fàcil
“Tant de gust de conèixer-la, senyora 
Anglada”. De M. Carme Bernal i Carme 
Rubio. 
Dijous 23 gener a les 19h i divendres 
24 gener a les 10h l Biblioteca Antoni 
Comas (Mataró)

RUTES I VISITES  

Visita guiada a la Vil·la 
romana de Torre Llauder
Restes d’una de les vil·les senyorials 
del territori de la Iluro romana.
Dissabte 18 gener l 12h l Clos 
Arqueològic de Torre Llauder (Av. del 
President Companys, 103. Mataró) l 
Gratuïta

Visita al Museu de Mataró
Visita guiada a les renovades instal-
lacions de Can Serra. 
Dimecres 22 gener l 18h l Can Serra 
- Museu de Mataró (El Carreró, 17) l 
Gratuïta

FESTES I FIRES

Cercavila de presentació del 
Basilisc de Mataró
Cercavila amb fi gures convidades de 
tot Catalunya, i a les 18 h aparició del 
Basilisc a la plaça de Santa Maria.
Dissabte 18 gener l 17h l Des de 
davant l’Ajuntament de Mataró

CURSOS

Club de Ball
2n trimestre: inici 13 gener. Salsa ni-
vell iniciació (dijous 21h), Salsa nivell 
intermig (dilluns 21h) i Salsa nivell 
avançat (dimarts 21h). Tango (dimarts 
19h). Lloc: Escola Josep Manuel Pera-
màs. Preu Trimestral: 50€/Persona.
Inscripcions: de 18 a 21h a Les Es-
mandies Rda. O’Donnell, 94. Mataró. 
Telèfon: 93.757.88.57.

Tallers veïnals Centre Cívic 
Pla d’en Boet 
2n trimestre 2013-14: Ioga (dl. i dc.) - 
Tai-Txi (dl. i dc.), Anglès mig (dt. i dj.), 
Country mig i avançat (dt., dj i dv.), In-
iciació al teatre (dt.), Gimnàstica (dt., 
dc. i dv.), Sevillanes (dj.), Informàtica 
(dc. i dv.). Inici: 13 de gener. 
Inscripcions: fi ns al 17 de gener l 
Centre Cívic Pla d’en Boet (c/ Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró). Dilluns a 
Dijous: 18,30 a 20h. Tel. 937577652. 
veinspladenboet@gmail.com.

CURSOS
Cursos Taller d’Idees
Inici 2n trimestre: gener. Tallers inte-
gradors, per a persones amb i sense 
discapacitat: Art i creativitat, Moviment 
expressiu, Pintura creativa i Cuina 
creativa. 
Informació: tallerdidees@tallerdidees.org 
o tel. 687.270.897 l Preu socis: 36€ al 
trimestre. Preu no socis: 60€.
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 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

CURSOS

L’Associació Taller d’Idees, organitza 
diversos cursos integradors, per a 
persones amb i sense discapacitat: Art i 
creativitat, Moviment expressiu, Pintura 
creativa i Cuina creativa. Aquest mes de 
gener comença el 2n trimestre. 

Cursos Taller d’Idees

Informació: tallerdidees@tallerdidees.
org o tel. 687.270.897 l Preu socis: 
36€ al trimestre. Preu no socis: 60€.

Conferència a càrrec de Mercè Riera, 
historiadora de l’art i divulgadora cul-
tural. Cicle “Tardes culturals al Col·legi 
d’Aparelladors”.

CONFERÈNCIA

“L’art del 1700 a 
Catalunya”

Dilluns 20 gener l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.
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Refl exions
Exposició de fotografi es de Mònica 
Ventura. 
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) l Del 23 de 
gener al 24 de febrer.

Mostra de bestiari festiu i 
tradicional de Catalunya
Organitzen: Diables de Mataró.
Ateneu Fundació Iluro (La Riera 92. 
Mataró) l Fins al 2 de febrer. 

Límites
Exposició de Pintura acrílica i carbó 
sobre tela, de l’artista Liliya Trukhina.
Centre Cívic de Cabot i Barba (Plaça 
de Miquel Biada, 5. Mataró) l Fins al 
7 de Febrer.

15 x 15
Exposició col·lectiva d’obra sobre 
paper, en format 15 x 15 cm.
Sala-Taller La Presó (La Riera, 117. 
Mataró). Fins al 2 de febrer. 

Jaume Clavell i Nogueras  
Exposició del centenari del naixement 
de l’historiador, col·leccionista i 
activista cultural d’Argentona. 
Museu del Càntir d’Argentona (Plaça 
de l’Església, 9. Argentona) l Fins el 2 
de febrer.  

“La Gran Guerra, 1914-
1918. Imatges i vivències”
Selecció d’imatges extretes de la 
col·lecció de fotografi es estereoscòpiques.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) I Fins al 2 de febrer.

Via Catalana a Mataró
Exposició fotogràfi ca.
Sala UEC Mataró (c/ Nou, 29. Mataró) 
l Fins al 28 de febrer. 

I+D. Íbers + 
Desenvolupament
Invents destacats dels ibers.  
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17). Fins al 2 de febrer.

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró (c/ 
Argentona, 64. Mataró). 
“Modernitat en anys difícils”. 
1r pis l Fins al 30 de març.
“El primitivisme i l’abstracció: Brotat/
Planasdurà”. 
Sala 1 i Galeria l Fins al 16 de febrer.
“Debe haber algo que esconder”, de 
Rafel G. Bianchi. 
Sala 2 l Fins al 16 de febrer.
L’art a Mataró 1942-1958. Els anys de 
la represa.
Planta Baixa l Fins al 30 març 2014.

Josefa Tolrà, ‘Dibujo 
fuerza fl uídica’.
Obres de Josefa Tolrà (1880-1959).
Can Palauet. c/ d’en Palau, 32. Mata-
ró. Fins al 30 de març.

Col·lecció Bassat 1970-
1979 (III)
Art contemporani de Catalunya.
Museu d’Art Contemporani- Nau Gaudí 
(c/ Cooperativa, 47. Mataró). Fins al 
27 abril 2014. 

Figures de pessebre
Del mestre Domènec Talarn.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Llavaneres) l Fins al 19 
de gener. 

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
formulari: totmataro.cat/agenda

Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: divendres 17 de gener 
a les 19.30 h Fins al 8 de febrer.

EXPOSICIÓ PINTURA

“ADN”

Obra recent de l’artista Ivanjot (Ivan 
Jordà). Obres de mitjà i gran format, que 
conviden l’espectador a canviar el punt 
de vista. Una colecció de pintures amb 
un discurs personal i contundent. 
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fes-te ara soci o ABoNAt del ceNtre NAtAció mAtAró:
si véNs ABANs deL 30 de  setemBre de 2012

 matrícula gratuïta!

  

més informació al centre natació 
i al web www.cnmataro.cat

REPTE 2
AQUEST ANY 

   EM POSARÉ 
   EN FORMA

 tots ens superem tots ens superem tots ens superem tots ens superem
JUNTS

 tots ens superem tots ens superem
TSTS

 tots ens superem
TS

 tots ens superem tots ens superem tots ens superem
FEM

 tots ens superem tots ens superem
FEMFEM

 tots ens superem
FEM

 tots ens superem tots ens superem tots ens superem
EL

 tots ens superem tots ens superem
ELEL

 tots ens superem
EL

 tots ens superem
CENTRE

2014: ANY de  
NOUS REPTES

i tU: teNs ALGUN rePte?
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· lumbàlgia · cervicàlgia
· migranya · ciàtica
· lesions esportives...

Pateixes:

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162

Equilibra' t!
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DERBI AMB SORPRESA
 Un gran Cirera passa

per damunt del CE Mataró

portada ete 1315.indd   1 15/01/14   16:55



minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1315

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Fran Seijo
El fi ns ara vicepresident primer 
va ser presentat com a nou pre-
sident del Club Esportiu Mataró 
Escola de Futbol.

Camp del Centenari
Diumenge, abans del derbi 
entre el Mataró i el Cirera, es va 
inaugurar la placa amb el nou 
nom del Camp del Centenari. 

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

Aquest dilluns es va poder viure, en 
directe per gairebé tots els canals, el 
darrer capítol de l’insofrible “culebrot” 
de la Pilota d’Or. Per si hi ha algun as-
tronauta entre els lectors, el premi el 
va recollir entre plors el portuguès del 
Madrid Cristiano Ronaldo. Un premi 
que per a ell, més que una distinció, 
era una obsessió personal. El 2013 
no va guanyar res, però aquest premi 
li compensa de ben segur les penúries 
passades. Torna a superar Leo Messi.

No hi ha dubte que Cristiano és un 
gran jugador. El problema és que no que-
da clar què es valora amb aquest premi 
de millor jugador de l’any ni si ha de ser 
important per un equip que un jugador 
teu el guanyi... ja que per més gols que 
fes Cristiano, si el Madrid no va guanyar 
res alguna cosa grinyola. Sí, “ell solet” 
va classifi car Portugal pel Mundial, però 
una classifi cació no és pas cap títol. Leo 
Messi va fer un bon any al seu nivell ha-
bitual, però massa temps lesionat, no va 
poder competir en estadístiques i només 

va guanyar la Lliga. El tercer en discòrdia 
era el francès Franck Ribéry, clau en els 
cinc títols del Bayern de Munich i líder de 
la selecció francesa. El seu problema, el 
mateix que van tenir Xavi i Iniesta fa dos 
anys, l’ombra dels cracs mediàtics és molt 
allargada i costa que vegin a un centre-
campista ofensiu i el destaquin. Està clar 
que Ribery no fa tants gols, però ho com-
plementa amb un munt d’assistències. 
Igual que als porters o als defenses, ningú 
sap què haurà de fer per guanyar. Els tí-
tols importants no els hi treu ningú.

De la Gala, el que em va semblar més 
destacable és que també s’hi entreguin 
els premis del Futbol femení. Perquè 
només normalitzant i posant-lo al ma-
teix nivell que el masculí se li pot donar 
l’empenta que necessita. Enguany, dos 
dies abans de la fi nal de la Champions 
League es jugarà també a Lisboa la fi nal 
femenina, a l’Estadi do Restelo. La po-
drem veure per TV? Esperem que sí. I, 
qui sap si hi haurà el femení del Barça de 
Marta Torrejón que ja és a Quarts! 

Un món no només de pilotes  
Ribéry no sap què ha de fer per guanyar un premi

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL. JOVENTUT HANDBOL MATARÓ 

- VENDRELL. Dissabte a les 18 hores al Pavelló 
Teresa Maria Roca. 

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA. CN MATARÓ QUADIS - 

SURIS CALELLA. Dissabte a les 17 hores al CN 
Mataró.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. AE BOET MATARÓ - 

MASNOU. Dissabte a les 19:15 hores al Pavelló 
Eusebi Millan.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - TURÓ PEIRA. 

Diumenge a les 12 hores al Camp Municipal 
de Cirera.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA FEMENINA. PLATGES MATARÓ - 

LLEIDA . Diumenge a les 16:30 hores al Palau 
Josep Mora.

FORA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA.  WP NAVARRA - CN 

MATARÓ QUADIS. Dissabte a les 18:30 hores a 
Pamplona.

HOQUEI
PRIMERA ESTATAL. SANT CUGAT - CH MATARÓ. 

Dissabte a les 21 hores al Pavelló de Sant 
Cugat del Vallès. 

FUTBOL
SEGONA CATALANA. RIPOLLET - CE MATARÓ. 

Diumenge a les 16 hores al Camp Municipal 
de Ripollet.
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REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

16A JORNADA (12 GENER)
Carmelo - Lloreda . . . . . . . . . 1-1
Vilanova V. - SJ Montcada . . 0-2
Singuerlín - Ripollet  . . . . . . . 1-3
CE MATARÓ-UD CIRERA . 0-3
Turó Peira - Catalana . . . . . . . 2-3
Badia - PREMIA DALT . . . . . 1-0
PREMIÀ MAR - Molletense  1-3
Equipo Ja - Guineueta . . . . . 2-2
Gramenet B - Sants  . . . . . . . 0-4
CLASSIFICACIÓ. Molletense 38; 

Carmelo 31; Ripollet 29; CE MA-
TARÓ (un partit menys) i Sants 
28; PREMIA MAR i Lloreda  27; 
Guineueta 24; Equipo Ja 23; 
CIRERA i Singuerlín 20;  SJ 
Montcada 19; Turó Peira i Cata-
lana 18; Vilanova17; Badia 13; 
PREMIÀ DALT 9; Gramenet B 5.

17A JORNADA (19 GENER)
CIRERA - Turó Peira (12h)
PREMIÀ - PREMIA MAR (12)
Ripollet - CE MATARÓ (16 h)

Acaba la primera volta
S’acaba la primera volta i ho 
fa amb un dominador clar i 
amb molts equips lluitant per 
la segona posició, entre ells el 
Mataró que, tot esperant que 
hagi guanyat el Premià de Dalt, 
té un partit clau a Ripollet.
El Cirera també té un partit 
important contra un rival directe 
en la lluita per fugir del descens, 
que està a només 3 punts.  

CE MATARO-PREMIÀ MAR  1-0
El derbi va ser favorable a 
l’equip groc-i-negre que va 
guanyar amb gol de Yustos. 
Però aquest resultat no impe-
deix que l’equip groc-i-negre 
acabi la 1a volta a la 16a plaça, 
mentre que el Premià és 12è 
amb 3 punts més.
Altres resultats preferent
Juvenil: Farners - CEM B 0-11. 
L’equip groc-i-negre és 6è. 
Cadet: CEM - Gironés B 4-1. El 
Mataró és el nou líder. Infantil: 
Olot - CEM 0-3. El Mataró és 
segon darrere del Vic.  

Al derbi només hi ha un equipAl derbi només hi ha un equip

CE MATARÓ.  Pedro López, Antonio Pérez, Davd 
Contreras “Koke” (Albert Pintor 46’), Dani Prieto, Abel 
Moreno, Baba Nimaga, Aleix Aznar “Parri” (Alvaro 
Yustos 72’), Dídac Bancells, Óscar Bas (Jaume Gras 
46’), Sergio Cobo (Adan Nevado 60’), Marc Arañó.

UD CIRERA.  Toni Rodríguez, Hèctor Urbano, Miguel 
Fernàndez, Albert Sànchez (Remo Schonenberger 
88’), Sergio Corrales, Alberto Rubio, Adrian Redon-
do “Fiti”, Jose Medina (David Serrano 85’), Cristian 
Fernàndez, Dani Gutiérrez (Àngel Vega 85’) i Javi 
Bustos (Aleix Tarrés “Peque” 70’).

GOLS. 11’ JOSE MEDINA (0-1); 26’ ALBERT SÀN-
CHEZ (0-2); 43’ ALBERTO RUBIO (0-3).

La tradició es va mantenir i la UD Cirera, que 
ja hi havia guanyat en les seves dues anteriors 
visites en partit ofi cial, va guanyar el derbi jugat 
al “Camp del Centenari” , en el dia de l’estrena 
d’aquest nom, i ho va fer aixafant completament 
l’equip groc-i-negre i derrotant-lo per 0-3, en el 
primer partit que perdia el Mataró a casa seva 
aquesta temporada. Però, ja se sap, que la 
rivalitat sol portar aquestes coses...

El partit va tenir uns prolegòmens emotius 
amb la inauguració de la placa del nou nom 
del “Camp del Centenari” i també amb l’acte 

SEGONA CATALANA

FUTBOL  
SEGONA CATALANA

FUTBOL   
1A ESTATAL JUVENIL

CRÒNICA REDACCIO

La UD Cirera juga amb més intensitat 
i es fa amb una merescuda victòria en 
un partit de prolegòmens emotius

d’homenatge al president Albert Gibert que 
va morir el mes passat. Es va guardar un 
emotiu minut de silenci, i quan l’àrbitre 
va xiular l’inici del partit i durant tota la 
primera part només va existir un equip, que 
va ser el cirerenc, que va sortir a totes, i 
amb una pressió asfi xiant els homes de Dani 
Murillo van anul·lar l’equip groc-i-negre, que 
va acusar molt algunes baixes importants.
L’equip visitant va rebre el premi merescut 
de tres gols abans del descans, que fi ns i tot 
haurien pogut ser més per les ocasions que 
van tenir.

Amb el partit pràcticament decidit Jose M. 
Polo va fer un parell de canvis i la situació 
va canviar. La segona part va ser de domini 
groc-i-negre però la defensa cirerenca es va 
mostrar molt ferma i el Mataró només va tenir 
un parell d’ocasions, la més clara en un cop 
de cap d’Arañó que va anar al pal, però no va 
ni poder marcar el gol de l’honor... que hauria 
estat el primer que hauria marcat el Mataró al 
Cirera a casa en partit ofi cial.

Fran Seijo nou president
Cal dir també que abans del partit es va fer 
una roda de premsa en la qual es va comunicar 
que el nou president del CE Mataró EF és Fran 
Seijo, fi ns ara vicepresident primer i també 
per presentar el nou patrocinador principal 
del club groc i negre, el Centre Comercial 
Mataró Parc.  

El Molletense no 
troba aturador

CE       
MATARO EF

UD      
CIRERA0 3

A.G

A.AL’HOMENATGE A L’ALBERT GIBERT AMB LA SEVA FAMÍLIA

portada ete 1315.indd   3 15/01/14   16:55



waterpolo 4esportel esport www.eltotesport.com

10A JORNADA 12 GENER

CN MATARÓ-CN Barcelona . 8-4
Canoe - Navarra . . . . . . . . . . .13-9
Mediterrani - Sant Andreu . . . 8-6
Catalunya - Terrassa . . . . . . .9-17
Concepción - Barceloneta . . 7-13
Sabadell - Helios . . . . . . . . . .15-4
CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 

30, Terrassa 25; CN MATARÓ 
QUADIS 23, Sabadell 19; Canoe 
16; Mediterrani 15; Catalunya, 
Sant Andreu 13; Navarra 12; 
CN Barcelona 6; Helios 3, Con-
cepción 1.

11A JORNADA 18 GENER

WP Navarra - CN MATARÓ
S’acaba la primera volta
El Quadis buscarà la victòria a 
Pamplona per poder tancar la 
primera volta amb avantatge 
comfortable sobre el Sabadell 
que juga a la piscina del líder. 

9A JORNADA 11 GENER

CN MATARÓ - L’Hospitalet .16-3
Mediterrani - Sant Andreu . . . 6-6
Rubí - Dos Hermanas  . . . . . . sus.
La Latina - Terrassa . . . . . . . . 7-11
Moscardó - Zaragoza . . . . . . . 8-7
Sabadell - Navarra . . . . . . . . .39-1
Partit ajornat:
CN MATARÓ - Navarra . . . . 21-2

CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell i 
CNM LA SIRENA 27; Medite-
rrani 19; Sant Andreu 17; Rubí i 
Terrassa 15; Dos Hermanas i La 
Latina 9,  Zaragoza i Moscardó 7; 
Hospitalet 3, Navarra 0.

Tornen a descansar
Rubí - CNM La Sirena
El partit de La Sirena a la piscina 
del Rubí s’ajorna fi ns el dia 29 
de gener.

ALTRES RESULTATS
Juvenil masc.: Barceloneta- 
CNM 16-9; Cadet masculí: 
CNM- Horta 9-11. 

Desperten a Desperten a 
la represala represa

Claven dues pallisses als dos cuers

CN MATARO QUADIS. Michal Diakonov, Fran Sànchez 
(1), Marc Corbalan (1), Svilen Piralkov (3), Edu Min-
guez, Pol Barbena, Pau Bach (1) , Víctor Fernàndez, 
Pere Estrany (2), Pau Schnizler, Albert Merino.

CN BARCELONA. Expòsito, Segurana (1), Tardío, 
Cànovas, Gasulla (2), Serrano, Flores (1), Padilha, 
Bofi ll, del Toro.

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

Està clar que l’històric Club Natació Barcelona 
(l’equip més llorejat amb 19 títols de lliga al 
llarg de la seva història), ja no és el que havia 
estat en temps passats, però el dissabte passat 
va plantar cara al Quadis, encara que va haver 
de cedir al fi nal davant la superioritat local.

El CN Mataró va sortir una mica relaxat i, 
després d’acabar el primer quart amb avantatge 
de 2-1 (gols de Piralkov i Estrany), això es va 

CN MATARÓ LA SIRENA. Mireia Neddermann, Chloe 
Wilcox (3), Carla Graupera (1), Mar Llisterri, Núria 
Corbalán, Alba Bonamusa (1), Clara Cambray (2), 
Ciara Gibson (3), Marta Bach, Zoila Quesada, Júlia 
Valera, Ona Meseguer (4).

PARCIALS: 3-0, 6-1, 4-2, 3-0.

El Centre Natació Mataró La Sirena el dissabte 
va rebre el penúltim classifi cat de la competició, 
un equip recent ascendit aquesta temporada i 
que de moment només ha pogut superar el cuer.  
El partit no va tenir cap mena de complicació 
i va ser dels molts que ens depara aquesta 
competició.  

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

WATERPOLO 
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO  
DIVISIÓ HONOR FEM.

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Fins al descans el Club Natació 
Barcelona havia plantat cara

notar especialment a l’inici del segon quart en 
el qual l’equip cenebista es va arribar a posar 
sorprenentment per davant (2-3). Va empatar 
Piralkov, amb el seu segon gol, però els pals on 
es van estavellar molts llançaments, sobretot 
d’Edu Mínguez, van impedir que l’equip local 
arribés al descans amb avantatge.

Diakonov tanca amb clau
Després del descans, Piralkov va tornar a 
avançar l’equip mataroní, poc després Flores 
va desaprofi tar un penal favorable a l’equip 
visitant i tot seguit Estrany va culminar una 
bona jugada col·lectiva per posar dos gols 
d’avantatge (5-3). El partit es va trencar una 
mica, però el marcador no es va moure gràcies 
a les bones intervencions dels dos porters, 
sobretot d’un incommensurable Diakonov que 
va tancar amb clau la porteria mataronina.

I al darrer quart, amb la defensa del Quadis 
molt ferma, es va acabar de sentenciar el partit 
amb gols de Fran Sànchez, Marc Corbalan i 
Pau Bach.  

A.A

El Quadis 
continua tercer

Continua el colze 
a colze

CN MATARO 
QUADIS

CN 
BARCELONA8 4

CN MATARO   
LA SIRENA

CN 
L’HOSPITALET16 3

CN MATARÓ LA SIRENA. Mireia Neddermann, Chloe 
Wilcox (3), Carla Graupera (2), Mar Llisterri (1), Anna 
Samsó, Alba Bonamusa (1), Clara Cambray (3), Ciara 
Gibson (3), Marta Bach (1), Zoila Quesada (3), Júlia 
Valera, Ona Meseguer (4).

PARCIALS. 8-1, 5-0, 2-0, 5-1.

El diumenge l’equip mataroní va rebre el cuer i 
novament  el partit va ser molt còmode. L’únic 
al·licient del matx, igual que l’anterior, va ser 
el de poder veure en acció algunes de les més 
joves jugadores de la plantilla, inclosa la portera 
Mireia Neddermann, que van disposar de molts 
minuts.    

CN MATARO   
LA SIRENA

WP NAVARRA21 2

El Futsal Aliança comença l’any amb victòria
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WATERPOLO 
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO  
DIVISIÓ HONOR FEM.

10A JORNADA 11 GENER

Maçanet - Alcoi . . . . . . . . . . . . . 3-1
Santa Maria - Jolaseta . . . . . . 6-4
Dominicos - Manlleu . . . . . . . . 4-4
Areces - Raspeig . . . . . . . . . . . 4-3
ARENYS - Sant Cugat . . . . . . 9-1
CH MATARÓ - Alcobendas . . 4-1
Sant Feliu - FC Barcelona B . 6-4

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
B i CH Mataró 22; Sant Cugat 
21; Manlleu, Maçanet i Alcoi 19; 
Areces 18; Alcobendas 15; Sant 
Feliu i Dominicos 13; ARENYS 
DE MUNT 8; Jolaseta 6; Santa 
Maria del Pilar 5; Raspeig 4.

11A JORNADA 18 GENER

Sant Cugat - CH MATARÓ
Raspeig - ARENYS MUNT

Sortida complicada
Dissabte a les 21 hores el CH 
Mataró visita el Sant Cugat, un 
rival directe per l’ascens a OK 
Lliga que arriba tocat al matx 
deprés de perdre 9-1 davant 
l’Arenys de Munt.  

Després d’acabar la primera 
volta amb victòria a casa del 
Voltregà, les noies, dirigides per 
Oriol Feliu, van tornar a la feina 
de divendres guanyant 4-1 el 
primer partit de la segona volta 
a la pista de l’Arenys de Munt.
Les mataronines van sortir per 
feina i ben aviat es van avançar 
en el marcador gràcies a un gol 
de la Carla. La mateixa Carla 
va fer el 0 a 2 a l’inici del se-
gon temps. L’Arenys va retallar 
diferències, però Carla Fontde-
glòria va fer el tercer i Marta 
Soler va segellar la victòria amb 
l’1 a 4 fi nal.  

VAN JUGAR. Eika Arellano, Za-
natl Piqué, Ona Castellví, Carla 
Fontdegloria (3), Marta Soler 
(1), Júlia Canal i Anna Morera. 

Superen Superen 
l’Alcobendas l’Alcobendas 

El Futsal Aliança comença l’any amb victòria

CH MATARÓ. Jordi Esteve, Aniol Mangas (1), Pol 
Castellví (1), Oriol Parera, Èric Florenza, Èric Serra 
(1), Martí Casas (1) i Marçal Oliana.

ALCOBENDAS.  Rodríguez, Jurado, López, Jiménez 
(1), Martínez, Cuenca i Ibáñez.

GOLS.  15’ CASTELLVÍ (1-0); 23’ Jiménez (1-1); 27’ 
SERRA (2-1); 39’ MANGAS (3-1); 47’ CASAS (4-1).

El Club Hoquei Mataró va guanyar dissabte a la 
tarda per 4-1 l’Alcobendas i, d’aquesta manera, 
es manté en zona d’ascens a l’OK Lliga. A més, 

PRIMERA ESTATAL

TERCERA DIVISIÓ FUTBOL SALA

HOQUEI  
PRIMERA ESTATAL

HOQUEI   
1A NACIONAL  FEM. 

CRÒNICA REDACCIÓ

Els mataronins fan una gran segona 
part i sumen una victòria que els 
col·loca colíders

El conjunt mataroní es 
consolida a la zona alta

gràcies a la derrota del Sant Cugat a Arenys de 
Munt –per un contundent 9-1–, ja comparteix 
liderat amb el fi lial del FC Barcelona.

El partit davant els madrilenys no va ser 
fàcil i al descans es va arribar amb empat a un 
gol, el local marcat per Pol Castellví per inau-
gurar el marcador, aguantant l’empenta amb la 
que comença els partits l’equip madrileny. Els 
locals van saber controlar el ‘tempo’ del matx, 
esperant el seu moment, i a la represa van 
imposar el seu domini en arribar a poc a poc 
els tres gols que suposaven el 4-1 defi nitiu. 
Serra feia el 2-1 aprofi tant un rebot, quan feia 
ben poc que havia començat la segona meitat, 
Mangas culminava una jugada per la banda de 
Casas fent el 3-1 dotze minuts més tard, i a 
la recta fi nal Casas feia el quart gol amb una 
gran jugada des de darrere de la porteria.  

FUTSAL MATARÓ. Sergio Murillo, Cristian Villarin, 
Carlos Villarin, Carlos Cascales, Marc Caballeria, 
Miki Rodríguez (4), Sergi Broto (1), Aniol Saiz (1), 
Cristian Sevilla i Paquito Parés.

El diumenge el Futsal Aliança Mataró disputava 
un partit molt important, el primer de l’any 
2014 després d’una aturada que ha durat tres 
setmanes. 

El partit va començar amb alternança de 
domini de la pilota, fi ns que al minut 9 Miki 
feia pujar el primer gol local després d’una 
excel·lent jugada del capità Carlos Villarin. 
Fruit del gol els mataronins van començar a 
dominar el joc, i les ocasions i els gols van 
anar arribant. Miki feia el 2 a 0 en una ràpida 
transició, i poc més tard Aniol feia el 3-0 en una 
jugada d’estratègia de córner. Abans del fi nal de 
la primera part, Miki feia el 4-0 i 5-0 en dues 
noves accions de contraatac del Futsal Mataró. 

A la represa el Bosco Rocafort ho va intentar 
de totes les maneres possibles, fi ns i tot va 

El CH Mataró 
colíder

El femení guanya 
el derbi 

 CH    
MATARÓ

CP ALCO-     
BENDAS4 1

FUTSAL 
ALIANÇA

BOSCO 
ROCAFORT6 0

jugar molts minuts amb porter jugador, però 
va ser Sergi Broto qui feia el 6-0 després d’una 
bona jugada amb Marc Caballeria.  Tres punts 
molt importants que col·loquen el Futsal en 
cinquena posició a només 4 punts del segon. 
Aquesta setmana el conjunt vermell visitarà la 
pista del Sagarra de Santa Coloma.  

CLASSIFICACIÓ. Ripollet 32; Lliçà d’Amunt 28; 
Barceloneta i Parets 27; FUTSAL MATARÓ 24; 
Montsant i Lloret 22; Pineda 18; Arenys de Mar 
17; Bosco Rocafort, Arenys de Munt i Vilassar 
de Mar 16; Manlleu 13; Sagarra 10; Bonaire 7; 
CN Caldes 0..
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14A JORNADA 18 GENER

Banyoles-JOV. MATARÓ . 21-32
La Roca - Sarrià . . . . . . . . . 42-22
Sant Quirze-Palautordera 28-28
Vendrell-S.Est.Sesrovires . 31-25
Gavà - Esplugues . . . . . . . . 21-38
S.Martí Adr. - Montcada . . 31-24
Granollers B - OAR Gràcia . . sus.
CLASSIFICACIÓ. Esplugues, Sant 

Martí Adrianenc i La Roca 24; 
Granollers B 20; Palautordera 
15; OAR Gràcia 14; S.Esteve 
Sesrovires 13; Montcada 12; 
JOVENTUT MATARÓ i Vendrell 
11, Sarrià 10; Gavà 8; Sant 
Quirze 7;  Banyoles 1.

15A JORNADA 18 GENER

JOVENTUT MAT. - Vendrell
No es pot fallar
El Joventut va perdre a Vendrell 
a la primera volta, però aquí a 
casa no es pot fallar. La tempo-
rada passada: 30-24. 

11A JORNADA 12 GENER

Granollers B-OAR Gràcia 25-24
Sant Vicenç - Tortosa . . . . 29-26
Ascó - Gavà . . . . . . . . . . . . . 24-19
JOV. MATARÓ - Molins . . . 24-27
CastelldefelsB - Vilamajor 31-38
Sesrovires - Vilanova . . . . . 23-29
CLASSIFICACIÓ. Ascó 20, Vila-

major 17; Vilanova Camí, Gavà 
14, S.Vicenç, OAR Gràcia 12; 
Granollers At. 11; Sesrovires 10; 
Tortosa, Molins 8; Castelldefels B 
4; JOV.MATARÓ 2.

12A JORNADA 18 GENER

Ascó - JOVENTUT MAT.

ALTRES RESULTATS
1a Cat. M.: Terrassa - JHM B 
41-21; 2a Cat. M.: JHM C - Sant 
Joan Despí B 30-25; Juv. masc 
(1a Cat): GEEG - JHM 32-24; 
Cadet M. (Lliga Cat): JHM - 
Sarrià 30-43; (1a cat) Cardedeu 
- JHM B 24-24; (2a cat) JHM 
2 - Palautordera 29-23; Inf.Masc 
(lliga cat): Parets - JHM 25-31; 
Inf.fem: JHM - OAR Gràcia 
24-11.  

Fan una gran Fan una gran 
segona partsegona part

Bon inici sense continuïtat

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Quico Solà porters; 
Marc Martínez (4), Carles Román (1), Bernat Muñoz 
(7), Toni Busquets (6), Berenguer Chiva, David Pedra-
gosa (2), Marcos Garcia (1), Dani Aguilera (2), Bernat 
Bonamusa (2), Alex Bosch (3), Jan Bonamusa (2), 
Guillem Fàbregas (2).

PARCIALS CADA 5’. 2-3, 4-6, 7-7, 10-8, 12-12, 14-13 
descans; 14-18, 15-20, 15-23, 16-24, 17-29, 21-32.

El Joventut Handbol Mataró va començar la 
segona volta amb una àmplia victòria a la pista 
del Banyoles, el cuer de la categoria, que li ser-
veix per allunyar-se de la part baixa de la taula.

JOVENTUT MATARÓ.  Mary Pérez i Laia Argelic 
porteres; Saray Romero (5), Diana Gomà (2), Roser 
Villalba (1), Laura Gallego (2), Isa Latorre (7, 1 de p.), 
Dana Torres (1), Alba Segarra (3), Cristina Moreno 
(1), Irene Hernàndez, Sandra Cariteu, Marta Sànchez 
(2 de p.), Cristina Pi.

1A ESTATAL MASCULINA.

                         LLIGA CATALANA FEM.

HANDBOL   
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

Al descans l’equip local, el cuer de la 
categoria, dominava per la mínima Al fi nal la diferència va ser d’onze gols, però 

això no vol dir que el partit fos còmode. A la 
primera part l’equip local va tenir sempre la 
il·lusió de poder sumar la seva primera victòria 
de la temporada i al descans es va arribar amb 
14-13, després que el Banyoles hagués arribat 
a dominar de tres (10-7).

A la represa el Joventut va sortir en tromba 
amb un parcial de 0-6 i a partir d’aquí va saber 
gestionar bé el seu avantatge davant un rival 
que ja jugava a la desesperada. I d’aquesta 
manera l’equip groc-i-negre va anar ampliant 
la diferència que va arribar a ser de 12 gols 
a cinc minuts del fi nal (17-29) després que 
els locals només poguessin marcar 4 gols en 
25 minuts davant una defensa i una porteria 
mataronines esplèndides. Bernat Muñoz amb 
7 gols va ser el màxim golejador mataroní.  

Com en el darrer partit jugat a casa, l’equip 
mataroní va fer un bon inici (9-6), però a poc 
a poc l’equip visitant va anar aprofi tant les 
pèrdues de pilota de les locals per igualar el 
marcador al descans (13-13). 

I a la represa, quan el Molins es va 
avançar, es va notar la feblesa en l’aspecte 
moral de les locals, pel fet d’estar a la cua 
de la taula, que no van saber reaccionar.  

R.GALLOFRÉ

Els tres de dalt  
no fallen

Acaba la 1a volta

HANDBOL 
BANYOLES

JOVENTUT 
MATARÓ21 32

JOVENTUT 
MATARÓ

MOLINS DE 
REI24 27

El Molins va aprofi tar les 
errades locals i el contraatac

Quatre medalles mataronines als estatals

Entre els passats dies 2 i 7 de gener es van 
celebrar a Astúries els Campionats ‘Espanya 
d’Handbol de seleccions territorials i allà hi 
hagué quatre jugadors mataronins que van 
obtenir medalla.

Laia Martí Cañigueral (AEH Les Franqueses), 
Marta Conejo González (BM Granollers) i Judith 
Vallejo Gómez (BM Granollers) van guanyar l’or 
al campionat infantil a la fi nal davant la Comu-
nitat Valenciana per 26-23, i després d’haver 

derrotat en semifi nals a Madrid per 18-16.  
Per la seva banda Eduardo Calle Redondo 
(FC Barcelona), formant part de la selecció 
catalana masculina infantil va obtenir la 
medalla de plata.  

Gran paper de les seleccions 
catalanes infantils
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alle    
La teva escola d'Alemany a Mataró

93 799 33 65

•••

Escola exclusiva i especialitzada
en l´alemany

HEM AMPLIAT HORARIS
DELS CURSOS

Centre col.laborador amb el Goethe Institut

Exàmens oficials.
Cursos adaptats per a totes les edats i objectius.
Alemany a partir de 3 anys, joves, adults, 
empreses i sectors i sèniors.
Cursos intensius.
Intercanvis a l´estranger.
Acull a un estudiant alemany a casa teva.
Borsa de treball.

Horari d´atenció al públic:
de dilluns a divendres de
9:00 a 13:00h
i de 16:30 a 20:30h

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alle - Centre d’Alemany del Maresme

C/ Sant Josep, 44
08302 – Mataró (Barcelona)
Tel: 93 799 33 65
info@alleinternational.com
www.alleinternational.com

Vine, aprèn
alemany i
prepara el
teu futur

MATRÍCULA OBERTA TOT 
L’ANY PER A TOTS ELS 
NIVELLS I EDATS

CURSOS
ESPECIALS PER A 
ATURATS A PARTIR 
DE GENER

ens adaptem a tu
!
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www.gress.es

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Mèxic, 65 MATARÓ · T 93 796 44 06C/ Mèxic, 65 MATARÓ · T 93 796 44 06

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

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

NADIE TE DA MÁS POR MENOS

LOS MEJORES PRECIOS EN
PLATOS DE DUCHA EN

NADIE TE DA MÁS POR MENOSNADIE TE DA MÁS POR MENOSNADIE TE DA MÁS POR MENOSNADIE TE DA MÁS POR MENOS
PLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA ENPLATOS DE DUCHA EN

 PLATO DE DUCHA TIPO PIZARRA
• Antideslizante
• Antibacterias
• Recortable
• Extraplano
• Válvula incluída
• Disponible en varios colores PRECIO PARA PLATO DE 100X70     I.V.A. NO INCLUIDO

150€ A MEDIDA
desde
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Oferta válida hasta fi n de existenciasOferta válida hasta fi n de existencias

LOS MEJORES PRECIOS EN
PLATOS DE DUCHA EN

NUEVA PROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓN

I.V.A. NO INCLUIDO

Monomando 
lavabo Tender

Por sólo:

45,45€ Kit ducha GRB
con termostático
Kit ducha GRBKit ducha GRB
con termostáticocon termostáticocon termostático

206,61€Termostático 
ducha Tender
Termostático Termostático 
ducha Tenderducha Tender

66,12 €

5 AÑOS DE
GARANTIA

FABRICACIÓN
NACIONAL

PORCELÁNICO 1ª
60X60
Y 30X60

PORCELÁNICO IMITACIÓN
MADERA 1ª
60X15 HAYA

GRES CATALÁN 25X40
• Exterior/interior
• Extrusionado
• Anti-hielo

m2

m2

m28,18 €

3,99 €

8,18 €

PORCELÁNICO EN MASA
MÁS DE 10.000m2 DE STOCK
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La Fundació UR Laru posa en marxa tota 
la seva maquinària per a posar a punt 
la lliga de futbol 7 d’entre setmana que 
començarà pròximament.

Aquesta competició, única ofi cial al 
Maresme de l’associació Nacional de 
F7, està considerada una de les millors 
i més atractives de la comarca, tant pel 
nombre d’equips participants, més de 80 
equips de F7 en 9 categories, com per 
la seva organització, que proporciona als 
equips participants una competició de 14 
partits més la pretemporada. Els equips 
participants es divideixen en diferents 
categories amb la possibilitat de poder 

pujar o baixar segons la seva posició a 
la classifi cació fi nal, fet que li dóna un 
atractiu superior a la competició.

Lligues amb horaris per a tothom
A banda de les lligues d’entre setmana, 
la Laru ofereix altres competicions de 
Futbol 7 com les lligues de dissabte matí, 
dissabte tarda, diumenge matí o la de 
“trentanyeros”. 

To tes  e l l es  es  d i sputen  a  l es 
instal·lacions de la Fundació UR Laru que 
estan ubicades a Mataró i considerades 

La millor gespa artifi cial i les 
millors lligues de futbol 7 de la 
comarca les trobaràs a la Laru

La competició més 
important de futbol 7 es 
juga a la UR Laru

FUTBOL
TERCERA DVISIÓ REDACCIÓ

com unes de les millors per a la pràctica 
d’aquest esport, amb camps de gespa 
artifi cial d’última generació homologada 
per la FIFA. Tots els jugadors tenen a 
la seva disposició vestuaris renovats i 
pàrquing gratuït. 

Una altre aspecte que diferencia la 
Lliga de F7 de la Laru de les altres, és 
que els equips participants tenen la pos-
sibilitat de jugar la competició gratuïta 
de la Laru Champions League que dóna 
opció de jugar el Campionat d’Espanya 
de Futbol 7.  
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handbolfutbol7 8DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014 
NÚM. 1610    ED. 1315esportel

14A JORNADA 12 GENER

Vilassar Mar B - Tiana B  . . . . . 1-3
La Salut - MOLINOS . . . . . . . . . 1-1
Alella B - Masnou AT  . . . . . . . . 0-2
JUVESPORT - SALESIANS . . 2-2
Roma Sports - Aguila B . . . . . . 3-3
JUVENTUS . . . . . . . . . . . descansa
EMPENTA . . . . . . . . . . . . descansa
Masnou B . . . . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. JUVENTUS 
28; Empenta 25; La Salut 24; 
Vilassar de Mar B 21M Masnou 
Atlètic i MOLINOS 18; Tiana B 
17; Aguila B 16; Roma Sports 14; 
JUVESPORT 11; SALESIANS 8; 
Masnou B 5; Alella B 0.

Empat en del derbi
El Juvesport i el Salesians van 
empatar en el derbi mataroní de 
la jornada i tots dos equips con-
tinuen instal·lats a la zona baixa 
de la taula. El Molinos, que va ser 
l’altre equip de la ciutat, també 
va empatar, els mataronins van 
sumar un punt que no els permet 
acostar-se als llocs d’ascens. 
El Juventus, que va descansar, 
continua líder, però ara només 
té tres punts d’avantatge sobre 
el segon classifi cat, l’Empenta 
de Premià.   

16A JORNADA 12 GENER

Tiana - Aguila . . . . . . . . . . . . . .10-3
LLÀNTIA - Calella . . . . . . . . . . . 6-0
Parellada - Cabrils . . . . . . . . . . . 3-2
Alella - Pineda . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Cabrera - LIVERPOOL . . . . . . . 3-2
Hopsitalet - Llavaneres  . . . . . . 4-0
Poble Nou - Bufalà . . . . . . . . . . 4-0
Arenys - PLA d’en BOET . . . . . 2-2
Sant Pol - Argentona. . . . . . . . . 1-4

CLASSIFICACIÓ. Tiana 35; Poble 
Nou 34; Aregntona 32; Arenys 
de Mar, Can Parellada  i Bufalà 
31; LIVERPOOL 26; Sant Pol 25; 
Alella 23; Pineda i Cabrera 21; 
LLÀNTIA i Llavaneres 19; Hos-
pitaley 18; PLA D’EN BOET 17; 
Cabrils 13; Calella 11; Aguila 0. 

Un únic triomf
La Llàntia continua en línia 
ascendent i va golejar a casa un 
rival directe per a la permanèn-
cia. El conjunt verd, després de 
moltes setmanes en els últims 
llocs, ara és 12è amb sis punts 
d’avantatge sobre els llocs de 
descens. El Liverpool va perdre, 
però continua a la part alta de 
la taula, mentre que el Pla d’en 
Boet va empatar i continua en 
zona perillosa.  

20A JORNADA 12 GENER

Santfeliuenc - VILASSAR . . . . 1-2
MASNOU - Cerdanyola . . . . . . 3-0

CLASSIFICACIÓ. Europa 42; 
Montañesa 39; Ascó 38; Rubí 
37; Cornellà i Terrassa 35; Pa-
lamós 33; Mafumet i Manlleu 
29; Santfeliuenc 27; Vilafranca 
25; Figueres i MASNOU 24; 
Rapitenca i Cerdanyola Vallès 
23; Santboià 22; Castelldefels 
20; Gavà 17; VILASSAR MAR 
16; Gramenet 10.

El Masnou va guanyar a casa i 
es distancia una mica més dels 
llocs de descens. El Vilassar de 
Mar, tot i guanyar, continua en 
penúltima posició, tot i que ara 
la permanència només està a 
quatre punts i aquest cap de 
setmana els maresmencs visiten 
el cuer de la categoria.

PRIMERA CATALANA
16A JORNADA 12 GENER

VILASSAR DALT - Jupíter . . . . 3-2

El Vilassar de Dalt va començar 
l’any amb victòria i puja fi ns al 
desè lloc. Els maresmencs estan 
quatre punts per sobre dels llocs 
de descens.  

Ple de victòries Jornada d’empatsLa Llàntia escala

TERCERA DIVISIÓ
RESULTATS

4A CATALANA3A CATALANA
RESULTATS GRUP VRESULTATS

14A JORNADA 12 GENER

Susannenc - Santvicentí  . . . 0-2
ROCAFONDA - Malgrat. . . . 0-2
ATHLETIC-VERDIBLANCA 6-3
Llavaneres B - Canet . . . . . . 3-1
MATARONESA - Arenys B . 1-2
Masnou B - Vilassar Dalt B . 1-1
Ronda - ILURO . . . . . . . . . . . . 1-2
Cabrils C . . . . . . . . . . . . .descansa

CLASSIFICACIÓ. Llavaneres B 32; 
Susannenc i Santvicentí 31; MA-
TARONESA 27; Arenys de Mar B 
26; Masnou Atlètic B 25; Cabrils 
C 20; Vilassar de Dalt B 19; 
ILURO 16; VERDIBLANCA 13; 
Malgrat 12; Canet 11; ATHLETIC 
MATARÓ 10; ROCAFONDA 6; 
RONDA 4.

La Mataronesa es 
despenja
L’Athlètic Mataró va guanyar 
6-3 el derbi mataroní de la 
jornada davant la Verdiblanca. 
La Mataronesa va perdre amb 
l’Arenys de Mar i cau fi ns a la 
cinquena posició i ja es troba a 
cinc punts del líder que conti-
nua sent el Llavaneres B. L’altre 
derbi mataroní de la jornada va 
acabar amb victòria de l’Iluro 1 
a 2 davant el Ronda.  

Triomf de l’Athletic

RESULTATS GRUP VI

4A CATALANA

Després d’acabar el 2013 amb una sèrie 
de bons resultats, el sènior de l’Iluro HC 
volia començar l’any amb una victòria a la 
pista de l’EHC de Terassa. Però tot i que 
a la primera part l’equip no va estar del 
tot malament, els egarencs es van mostrar 
molt superiors i van acabar guanyant per 
un contundent 9 a 0 davant un Iluro que 
va mostrar una molt mala imatge a la 
segona part.

Les noies tampoc van tenir sort i van 
començar l’any amb derrota. Les mata-
ronines van perdre 6 a 2 davant el Sant 
Cugat, el líder de la categoria. Tot i això, 
les taronges continuen a la zona alta.   

Els dos sèniors de l’Iluro 
HC comencen el 2014 
amb derrota

HOQUEI HERBA
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

Victòria important del 
sènior masculí del CV 
Mataró a Igualada

VOLEI 
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

El sènior masculí del CV Mataró, que per 
primera vegada en moltes setmanes, va 
poder jugar sense cap baixa per lesió, va 
recuperar el nivell de joc de les primeres 
setmanes de competició i vn sumar tres 
punts molt importants derrotant 1 a 3  a 
l’Igualada Triomf vital per aconseguir la 
permanència a Primera Catalana, una 
categoria que està més igualada que mai. 

Menys sort va tenir les noies del CV 
Mataró que van perdre 3 a 1 davant el 
CH Bordils. Ara aquesta setmana les 
noies dirigides per Dani Nevado inten-
taran refer-se guanyant a la pista d’un 
rival directe.   
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14A JORNADA 12 GENER

Salt - Sant Narcís . . . . . . . . 66-65
ARGENTONA-St Fruitós . .71-62
ARENYS - BOET . . . . . . . . 80-67
Artés - Minguella . . . . . . . . 90-68
Vic - Prat . . . . . . . . . . . . . . . . .76-71
MASNOU - Natzaret . . . . . .71-54
PLATGES - Mollet . . . . . . . .67-60
Terrassa - Sant Adrià . . . . . .67-72

CLASSIFICACIÓ. Natzaret 25; 
ARENYS 24; Salt i Vic 23; 
Mollet, BOET MATARÓ i AR-
GENTONA 22; MASNOU, Min-
guella i Artés 21; Terrassa i Prat 
20; PLATGES MATARÓ i Sant 
Fruitós 19; Sant Adrià i Sant 
Narcís 17. 

15A JORNADA 19 GENER 
BOET - MASNOU
Sant Fruitós - PLATGES

Rivals directes
Dissabte a les 19:15 hores el 
Boet rep la visita del Masnou, 
un equip que té una victòria 
menys i que ve de guanyar de 
pallissa el líder. Mentre que el 
Platges dissabte visita el Sant 
Fruitós, un rival directe per la 
permanència que té els ma-
teixos punts. 

14A JORNADA 12 GENER

Cornellà - Reus . . . . . . . . . . .72-58
Valls - ARENYS . . . . . . . . . .78-62
Sese - Terrassa . . . . . . . . . . 56-53
Viladecans - PLATGES . . . .87-81
Lleida - Lima Horta . . . . . . 63-62

CLASSIFICACIÓ. Valls i Sese 25; 
Reus Deportiu 23; Lima Horta 
22; Viladecans i PLATGES MA-
TARÓ 21; Lleida 20; ARENYS i 
Cornellà 18; Terrassa 17.
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PLATGES - Lleida
ARENYS - Sese

Diumenge a les 16:30 hores el 
Platges rep la visita del Lleida, 
un equip que té una victòria 
menys que les mataronines. 

Comencen l’any Comencen l’any 
amb victòriaamb victòria

No poden amb el segon

PLATGES. Rafa Prats (16), Ignasi Ariño (20), David 
Romero (10), Marc Forcada (15), Ferran Tardio (4) 
cinc inicial; Jordi Serra (2), Sergi Ventura, Guillem 
Garcia, Carles Gómez, Marc Coll, Jordi Sanchez.

MARCADOR. 12-16, 20-31, 43-41, 67-60.

Bon inici d’any del sènior masculí del Platges 
de Mataró que va derrotar 67 a 60 el Mollet 
després de fer una brillant segona part on va 
anotar 47 punts. L’equip dirigit per Jordi Ventura 
va superar uns dels equips de la part alta de la 
taula classifi catòria. El matx va començar amb 
els dos equips molt erràtics en atac i mostrant 

COPA CATALUNYA MASCULINA

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

El conjunt entrenat per Jordi Ventura 
comença el 2014 amb bon peu i 
supera un dels equips de la zona alta

les típiques carències que es tenen quan es 
porten quatre setmanes sense jugar. Tot i això 
els del Vallès van estar una mica més fi ns i al 
fi nal del primer quart guanyaven 16-20. En 
el segon període els mataronins només van 
ser capaços d’anotar 8 punts i el Mollet ho va 
aprofi tar per marxar al descans onze punts a 
dalt (20-31).

Però a la segona part el matx va canviar 
radicalment, el Platges gràcies als punts 
del seu quintet titular, va començar a veure 
cistella amb facilitat i en defensa va frenar en 
sec l’atac visitant. Al fi nal del tercer quart el 
Platges ja havia capgirat el marcador (43-41), 
però ara faltava donar l’estocada fi nal. I així va 
ser. En els darrers deu minuts els mataronins 
van continuar imposant un ritme elèctric que 
va acabar amb l’oposició d’un Mollet que ho 
va intentar, però que va ser incapaç de seguir 
el ritme d’anotació local.   

BOET. Quim Franch (8), Carles Canals (16), David 
Rodríguez (2), Marc Hermoso (17), Juan Carlos Vaca 
(2) cinc inicial; Victor Moran (6), Jordi Belzunces (2), 
Albert Puig, Joan Navarro (4), Joan Carmona (8), 
Albert Llanos, Joan Carceller (2).

ARENYS.  Benítez (15), Aritz (4), Laguarda (2), Toure, 
Gibert (14) cinc inicial; Grau (4), Marc Arnau (7), 
Cabrera (5), Omaru (16), Llorenç Mons (13).

MARCADOR. 26-17, 44-32, 63-51, 80-67.

L’Auto Net & Oil Boet Mataró va començar l’any 
amb derrota després de perdre 80 a 67 el derbi 
maresmenc davant l’Arenys Bàsquet, un dels 
equips més potents de la categoria i un dels 
candidats a lluitar per l’ascens a Lliga EBA. Tot 
i aquesta derrota, els mataronins continuen en 
sisena posició a només tres victòries del líder, 
el Sant Andreu Natzaret de Badalona.  

El Platges escala 
un lloc

 El Platges és 6èL’Auto Net & Oil Boet Mataró 
guanya a un dels de dalt

PLATGES 
MATARÓ

CB        
MOLLET67 60

COPA CATALUNYA MASCULINA

Perden la 5a posició

PLATGES.  Cristina López (21), Alejandra Ruiz (2), 
Verònica Alonso (23), Marta Jou (15), Teresa Gómez 
(6) cinc inicial; Esther Murat, Marta Garzas (2), Sara 
Rodríguez (2), Judit Viñuela (10).

El femení del Platges de Mataró començava 
l’any amb una sortida complicada a la pista 
del Viladecans, en un partit on estava en joc la 
cinquena posició. Les mataronines necessita-
ven la victòria per distanciar-se del seu màxim 
perseguidor i atrapar el Lima Horta a la quarta 
plaça. Però tot i els 23 punts de Verònica 
Alonso i els 21 de Cristina López, el Platges 
va perdre 87 a 81 davant el Viladecans en un 
partit on els atacs es van imposar clarament a 
les defenses. Aquesta setmana l’equip rebrà el 
Lleida, un altre rival directe.   

El femení del Platges cau 
davant un rival directe

CB 
VILADECANS

PLATGES 
MATARÓ87 81

JOSEP  RIBAS

ARENYS 
BÀSQUET 

AUTO NET &   
OIL BOET 80 67
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Els dos equips de tennis taula del Centre 
Natació Mataró tenien rivals complicats el 
passat cap de setmana a la Superdivisió 
Estatal i cap dels dos va poder puntuar, 
i això els ha fet perdre una posició a la 
taula baixant les noies al quart lloc i els 
nois al sisè.

En el partit jugat aquí en categoria 
masculina el CNM Quadis només va poder 
obtenir una victòria davant el segon de la 
lliga, el Cartagena, a càrrec de Xavier Pe-
ral, i el mateix li passà al femení a Vic on, 
també davant el segon classifi cat, només 
Gàlia Dvorak va poder sumar un triomf.

CN MATARÓ - CARTAGENA 1-4
Daniel Torres- Zhang Sining 0-3
Xavier Peral- Andrei Birlan 3-1
Joan Moregó- Jesús Cantero 1-3
Xavier Peral- Zhang Sining 0-3
Daniel Torres- Jesús Cantero 1-3

VIC- CN MATARÓ 4-1
Zhipei Wang- Cati Zamorano 3-0
Nadina Riera- Gàlia Dvorak 0-3
Matilda Ekholm- Laia Lario 3-0
Ekholm/ Wang- Dvorak/ Blanca Lario 3-0
Zhipei Wang- Gàlia Dvorak 3-1

Els dos equips perden una 
posició i els vénen dos partits 
importants
L’equip femení ha baixat a la quarta po-
sició, que comparteixen amb el Calella, 
a falta d’una jornada per al fi nal de la 
primera volta, on precisament rebran el 
rival maresmenc, aquest pròxim dissabte 
a les 17 hores.

CLASSIFICACIÓ. Cartagena 22, Vic 20, Bala-
guer 16, CN MATARÓ, Calella 14, Priego 10, 
Linares 8, Arteal i Irún 6, Falcons Sabadell 4, 
Las Rozas 2, Valladolid 0. 

El CN Mataró B campió de 
Catalunya de tennis taula
El cap de setmana del 4 i 5 de gener el se-
gon equip del CN Mataró Quadis de tennis 
taula masculí es va proclamar Campió de 
Catalunya Absolut B. L’equip format per 
Toni Prados, Dani Martínez, Jordi Fradera 
i Gerard Salmoral va superar a la fi nal al 
CTT La Bisbal i es va emportar el títol que 
es disputen tots els equips de Catalunya 
que no juguen en categoria estatal.

El conjunt mataroní a la fase de grups 
va superar el CTT Barcino 3-2 i el CTT 
Vilanova 3-0. A semifi nals els mataronins 
van patir de valent per superar l’Ateneu 
1982 3-2. A la fi nal el Quadis va rendir 
a un gran nivell i va guanyar el CTT La 
Bisbal per la via ràpida (3-0). Toni Prados 
va fer valer la seva experiència en l’alta 
competició per emportar-se la medalla 
d’or en categoria individual i el bronze 
en dobles formant parella amb Dani 
Martínez.  

Els dos equips de tennis taula cauen 
contra rivals poderosos

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

El masculí va perdre aquí a casa 
contra el Cartagena i el femení va 
perdre a Vicde la zona alta

Aquest cap de setmana passat la secció 
de Triatló del Centre Natació Mataró va 
començar la temporada 2014 participant 
en la Duatló de Muntanya de Mataró que 
organitza cada any la botiga SBR. De 
l’actuació del CN Mataró hem de destacar 
l’onzè lloc de Regina Mola en categoria 
absoluta (2:24:58) i el segon lloc de Toni 
Noè en categoria veterans (2:45:36). 

Per equips, el CN Mataró va acabar en 
vuitena posició. Van formar l’equip: Xavi 
Sierra 33è (1:51:54), Marco Gàmez 48è 
(1:54:44), Marc Rovira 58è (1:57:00), 
Lluis López 78è (1:59:30), Sergi Pérez 
142è (2:17:12) i el mencionat Toni Noè. 

Aquest pròxim cap de setmana el CN 
Mataró participarà amb una delegació 
de 14 atletes a la Duatló de carretera 
del Masnou.  

Regina Mola onzena a la 
Duatló de Muntanya de 
Mataró 

TRIATLÓ
DUATLÓ MATARÓ REDACCIÓ

Albert Ramos cau en 
primera ronda a l’Open 
d’Austràlia

TENNIS
OPEN AUSTRÀLIA REDACCIÓ

El tennista mataroní Albert Ramos va 
caure  a la primera ronda de l’Open 
d’Austràlia que es disputa a Melbourne, 
com ja li havia passat en les seves dues 
anteriors participacions dels dos darrers 
anys.

En aquesta ocasió el va derrotar el 
tennista Pablo Andújar, nascut a Cuen-
ca, que és el número 48 del rànquing 
mundial i que l’ha superat amb certa 
comoditat per 6-4, 6-2 i 6-4.

La diferència en el rànquing (Ramos és 
el 84) es va notar a la pista i el mataroní, 
que va tenir bastants problemes per entrar 
el primer servei (només el 61%) no  va te-
nir massa opció per obtenir la victòria.  

TONI PRADOS

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

 El Platges és 6è
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El passat 20 de desembre a la localitat 
valenciana d’Oropesa es va celebrar la 
Copa del Rei de tècnica i poomsae de 
Taekwondo on van participar diversos 
alumnes del gimnàs CD Tonbal de Mataró. 
Els alumnes del mestre Toni Moreno van 
aconseguir tres medalles d’or i una de 
bronze, resultats que li van valer per aca-
bar en tercera posició en la classifi cació 
fi nal per equips.

La parella cadet Marta Calzada i Héc-
tor Poza es va emportar el títol estatal 
demostrant el seu nivell després d’acabar 
setens a l’Europeu disputat el passat 
mes de maig. Héctor Poza va arrodonir 
la temporada penjant-se també l’or en 
categoria individual. Menys sort va tenir 
la seva companya Marta Calzada que es 
va quedar a les portes de la fi nal.

El tercer or se’l va adjudicar el mestre 
Toni Moreno en categoria Master (40-49 
anys), mentre que el bronze va ser per 
Jaume Belles en la categoria Matser 
2 (50-59 anys). També va tenir una 
actuació destacada Sanda López en la 
categoria Sènior 2 quedant en 5a posició 
a un pas de la medalla de bronze.  

El CD Tonbal tercer a la 
Copa del Rei de Tècnica 
de Taekwondo

TAEKWONDO
COPA DEL REI REDACCIÓ

El CA Laietània sisè al 
Campionat de Catalunya 
de clubs de pista coberta

ATLETISME
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El diumenge passat és va dur a terme el 
18è Campionat de Catalunya de clubs 
“A”. Els equips del CA Laietània van 
complir quedant en sisena posició i 
l’any que ve tornaran a estar a la màxima 
categoria catalana.
CLASSIFICACIÓ MASCULINA. FC Barcelo-

na 98, AA Catalunya 73, JA Sabadell 72, 
L’Hospitalet 53, Igualada 51, CA LAIETÀNIA 
40, Terrassa 40, Manresa 39.

CLASSIFICACIÓ FEMENINA. FC Barcelona 
96, AA Catalunya 80’5, L’Hospitalet 69,5, 
Manresa 55,5; Girona Costa Brava 48,5, CA 
LAIETÀNIA 44, Vic 37, Igualada 32.

Gerard Puig en llargada (6,79) i Mary 
Gonzalez en 800 m (2.13.77) obtingue-
ren les úniques victories pel CAL, i  Marta 
Cot 2a en perxa amb 3,60 m i Joan Planas 
3r també en perxa amb 4,50 m, foren les 
altres actuacions més destacades.

Anna Maria Martín 4a en 400 m 
(1.02.03), Carla Moreno 4a en 3.000 m 
(10.20.13), Youssef Taoussi en 3.000 
m (8.45.24) i el 4x200 masculí (Àlex 
Estivill, Gerard Puig, Arnau Fernàndez i 
Virgili Cedeño) amb 1.33.65, estigueren 
també prop del teòric podi.  

El Club Billar Mataró 
fi txa el millor jugador de 
tots els temps

BILLAR
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ

Aquest pròxim cap de setmana el CB 
Mataró començarà a competir a la Lliga 
Nacional de Divisió d’Honor a Tres Ban-
des, la màxima categoria estatal de billar. 
Els mataronins disputaran dos partits a 
Mataró, dissabte a les 16 hores davant 
el CB Eldense i diumenge a les 10 hores 
davant el CB Castalla.

Aquest equip estatal del CB Mataró 
està format per Jordi Garriga, Antonio 
Montes (campió d’Espanya juvenil a 
tres bandes i campió d’Europa júnior a 
lliure), Pau Benítez, Esteve Mata, Josep 
Cruz i el belga Frédéric Caudrón, fl amant 
fi txatge del conjunt mataroní. Caudrón és 
el vigent campió del món a tres bandes i 
està considerat el millor jugador de billar 
de tota la història a totes les modalitats. 
Aquest professional del billar en teoria 
no jugarà la fase prèvia del campionat i 
s’incorporarà a l’equip quan es disputin 
les semifi nals estatals que el CB Mataró 
intentarà que es juguin a casa nostra.  

Empat del CB Mataró B a la 
Lliga Catalana
El passat cap de setmana el Club Billar 
Mataró jugava dos partits de la Lliga 
Catalana a tres bandes per equips, un 
el de l’equip A Primera Divisió Catalana 
que jugava a fora a casa del Mollet i el de 
l’equip B de Segona Catalana. El partit 
del CB Mataró A es va ajornar, ja que el 
conjunt mataroní tenia dos jugadors en el 
Campionat d’Espanya a València. El Club 
Billar Mataró “A” és el primer classifi cat 
del grup C de Primera Catalana.  D’altra 
banda l’equip B va treure un empat molt 
valuós davant el Sant Boi, un equip que 
fi ns ara havia guanyat tots els encontres 
disputats. Amb aquest resultat el Mataró 
se situa quart a la classifi cació.  
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Mandela 

Agosto

La ladrona de libros

La gran revancha

El único superviviente

En solitario

Caminando entre dinosaurios

El médico

Ismael

La vida secreta de Walter Mitty

Lluvia de albóndigas 2

12 años de esclavitud

Free birds

El hobbit

Carrie                    01:00              Futbolín

Tres bodas más

Frozen

Los juegos del hambre

Paranormal Activity                  20:30        Blue Jasmine

Prisioneros

El lobo de Wall Street 

Agosto

El único superviviente

En solitario

La vida secreta de Walter Mitty

Caminando entre dinosaurios

El médico

El último samurai

Futbolín          16:00           Lluvia de albóndigas 2

12 años de exclavitud [En català]

Frozen

El lobo de Wall Street (V.O.)

16:00   18:00   19:00   19:10   21:45   22:00   22:20        

16:00   18:00   18:15   20:20   20:30   22:40   22:45   01:00        

20:15   22:30   00:45        

18:00   20:15   22:30   00:45        

16:00   18:00   18:15   20:20   20:30   22:40   22:45   01:00        

16:00   18:00
   

16:00   18:00   19:00        

20:15   22:30   00:45        

        16:00   18:00        

18:00   20:20   22:40   01:00

16:00   18:00        

(Dmc. 22 gener) 18:00   20:15   22:30

12:10   16:00   19:00   22:00   00:50

12:00   17:00   19:30   22:10   00:40

12:10   16:30   19:15   22:00   00:40

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

17:50   20:15   22:40   01:00

[dv.-diu.] 16:00   18:00

12:15   16:00

16:00   19:00   22:00   00:40

[dv.-diu.] 22:15

16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

12:15   18:05        [En català] 16:00

19:10   22:00

12:15

12:00   16:00   19:05   22:10   00:25

[dv.-diu.] 12:10   17:00

[dv.-diu.] 22:55       [dll.-dj.] 20:15   22:15

[dv.-diu.] 12:00   16:00   18:15 [En cat.] [dv.-diu.] 12:20   20:30

[dv.-diu.] 12:00   20:00

22:20

[dll.-dj.]16:00   19:00   22:00

Cinema Foment

Vivir es fácil con los ojos cerrados

El mayordomo

21:00 (16 gener)

18:00   20:30 (18-20 gener)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Centre Parroquial d’Argentona

Le week-end

Frozen

22:00 (18 gen.)    19:30 (19 gen.)

17:30 (19 gen.)

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Cuines
Banys
Terres
Fusteria d'alumini
Pladur
Pintura ...

PROPERA
APERTURA

C/ Pompeu Fabra 27, Mataró, (costat de la biblioteca), T 677 417 736
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Quantes pel·lícules de Martin 
Scorsese ha protagonitzat 
Leonardo DiCaprio?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1608
“Dave Van Ronk”

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
Raul Velasco Risquez,
Victoria Hoyuelos Tarte.

“La gran estafa americana” triomfa a 
l’entrega dels Globus d’Or

Bon repartiment de premis a la 71a 
edició dels Globus d’Or celebrada la 
matinada del passat diumenge. El 
duel entre les dues pel·lícules fa-
vorites a la 71a edició dels Globus 
d’Or, que tenien set candidatures 
cadascuna, l’ha guanyat “La gran 
estafa americana”, que ha obtingut 
el premi a la millor pel·lícula de 
comèdia, i per a les dones que la 
protagonitzen: millor actriu còmica 
per a Amy Adams i millor actriu de 
repartiment per a Jennifer Lawren-
ce. “12 anys d’esclavitud”, també 
amb set nominacions, fi nalment no-
més ha aconseguit un guardó, però 
important: el de millor pel·lícula 
dramàtica.

Els dos premis per als papers 

CINEMA
NOTICIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1610
DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014 

masculins els ha obtingut “Dallas 
Buyers Club”, un drama sobre la 
sida. Matthew McConaughey, com a 
millor actor dramàtic, i Jared Leto, 
com a millor actor de repartiment. 
La millor direcció ha estat per al 
mexicà Alfonso Cuarón pel fi lm de 
ciència-fi cció “Gravity”, i el premi al 
millor actor de comèdia l’ha obtingut 
Leonardo di Caprio, per “El lobo de 
Wall Street”.

L’Associació de la Premsa Es-
trangera, que organitza aquests 
guardons, ha premiat la trajectòria 
de Woody Allen. L’actriu principal 
del seu últim fi lm, “Blue Jasmine”, 
Cate Blanchett, ha guanyat el Glo-
bus d’Or pel seu paper dramàtic.
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COL·LABORENPATROCINAORGANITZA

www.mataronidelany.cat

O UN SOPAR A:

VOT PER SMS

Envia un missatge de text SMS 
amb la paraula MATARONI, un 
espai i el nom del candidat que 
volem votar i enviar-ho al 
número 25000.

VOT PER WEB
Un cop per persona i per dia es 
podrà votar el candidat a Mataroní 
de l’Any a través de la web:
www.mataronidelany.cat

VOT A LES OFICINES 
L’oficina del Tot Mataró i Maresme, 
al Carrer d’en Xammar número 11 
disposa de butlletes en les que es 
pot fer efectiu el vot, un per 
persona i dia, per escollir el 
candidat preferit.
(Vot presencial).
C/ d’en Xammar, 11. Mataró

1.45 euros/sms IVA incl. Servicio prestado 
por WPR Apdo. 14953-28080 Madrid 
sms@wpr.es-902044008.

POTS GUANYAR
UN iPad mini!

POTS GUANYAR UN
CAP DE SETMANA A:
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Les estrenes
El lobo de Wall Street

Història basada 
en fets reals del 
corredor de borsa 
novaiorquès Jor-
dan Belfort als 
vuitanta. El seu 
enorme èxit i for-
tuna, quan tenia 

poc més de vint anys, com a fun-
dador de l’agència borsària Belfort 
li va valer el malnom del Llop de 
Wall Street.
Direcció: Martin Scorsese.
Intèrprets: Leonardo DiCaprio, Jonah 
Hill, Margot Robbie.
179mim

La gran revancha

Trenta anys des-
prés de la seva 
última baralla, Bi-
l l y  ‘ E l  n e n ’ 
McDonnen i Hen-
r y  ‘ N a v a l l a ’ 
Sharp, dos boxa-
dors rivals, es 

deixen persuadir per postergar la 
seva jubilació i tornar a enfrontar-se 
en un nou combat.
Direcció: Peter Segal.
Intèrprets: Robert De Niro, Sylvester 
Stallone, Alan Arkin, Kim Basinger.
113min

En solitario

Participant en la volta al món en 
veler, en solitari, Yann descobreix a 
bord un jove polissó. 96min

Mandela

A d a p t a c i ó  a l 
cinema de la his-
tòria personal de 
Nelson Mande-
la. Basada en la 
seva autobiogra-
fi a,  recorre des 
dels seus primers 

anys com a nen pastor al camp fi ns 
a la seva investidura com el primer 
president democràtic de Sud-àfrica.
Direcció: Justin Chadwick.
Intèrprets: Idris Elba, Naomie Harris.
139min

La ladrona de libros

Durant la II Guerra 
Mundial (1939-
1945), una nena 
és adoptada per 
una família de 
Münich. Quan el 
seu pare adoptiu 
l’ensenya a lle-

gir, ella es proposa una perillosa 
tasca: robar llibres prohibits pels 
nazis abans que desapareguin per 
sempre.
Direcció: Brian Percival.
Intèrprets: Sophie Nélisse, Geoffrey 
Rush, Emily Watson.
131min

Paranormal Activity...

Després de patir una maledicció, 
Jesse comença a ser perseguit per 
forces misterioses. 134min

Agosto

Els Weston viuen 
en una gran man-
sió als afores de 
P a w h u s k a ,  a 
Ok lahoma.  La 
desaparició del 
pare en estranyes 
circumstàncies 

fa que la família es reuneixi i tre-
gui a la llum les seves misèries.
Direcció: John Wells.
Intèrprets: Meryl Streep, Julia 
Roberts, Ewan McGregor, Benedict 
Cumberbatch.
121mim

El único superviviente

A l’Afganistan del 
2005, a un grup 
de marines els va 
ser encomanada 
la missió de li-
quidar a un líder 
terrorista, però 
la situació es va 

complicar quan els talibans els van 
tendir una emboscada. Basada en 
un llibre de memòries
Direcció: Peter Berg.
Intèrprets: Mark Wahlberg, Taylor 
Kitsch, Ben Foster, Emile Hirsch.
121minn

La vida secreta de Walter...

Un home tímid s’evadeix de la 
existència com a protagonista de 
grans aventures. 114min
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DOSCUINERS
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Fa poc més d’una setmana que ha 
arribat a Mataró un nou projecte 
gastronòmic fresc i estimulant, que 
ens recorda restaurants interessants 
que podem trobar a la ciutat Comtal. 
No en va, els responsables del 
Doscuiners –Oscar Pérez i Mar Ar-
nalot– tenen 20 anys d’experiència 
en restaurants com el Gaig, el Freixa 
o la Torre d’Alta Mar, i volen aportar 
tot el que han après durant aquests 
anys a la capital del Maresme, 
amb la il·lusió per davant de tot. I 
això sense més pretensions que la 
d’oferir una cuina de sempre posada 
al dia, amb una bona presentació en 
plats no excessivament grans, per 

tal que es puguin tastar diverses 
de les seves propostes, un format 
ideal també per compartir. Ho cui-
nen tot ells, fi ns i tot les postres, 
partint de gènere fresc de qualitat, 
sense que les butxaques pateixin, 
ja que hi podem menjar a partir de 
15€ sense problemes. A més, entre 
setmana tenen un menú de migdia 
elaborat, amb quatre primers, qua-
tre segons, postres i beguda, per tan 
sols 12,50€, que el dissabte passa 
a ser de 14,50€.

A la seva carta, que podem con-
sultar a la web, hi trobem plats 
tan interessants com el ‘tataki’ de 

salmó amb freses de truita de riu, 
l’hamburguesa de magret amb foie 
volta i volta, la bomba de patata i 
carn amb salsa picant, el ‘steak’ tàr-
tar de vedella o el bou de Nebraska 
amb salsa de Porto. Ens recomanen 
deixar sempre un forat per les pos-
tres, per poder tastar per exemple 
el tot xocolata: pastís de xocolata 
100%, els farcellets cruixents de 
vainilla o el minestrone de mango i 
pinya amb mousse de xocolata suau. 
S’ha de tenir en compte que tenen 
un molt bon celler, variat i de quali-
tat, amb algunes propostes diferents 
per a dies especials, amb l’opció, 
també, de demanar vi a copes. 
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DOSCUINERS

Muralla Sant Llorenç 18. Mataró.

Telèfon:
93 002 9093 / 609 385 123

Horari de cuina: de dilluns a 
dissabte de 13h a 15:30h. De 
dijous a dissabte de 20:30 a 23h.
www.doscuiners.com
www.facebook.com/doscuiners
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Bou de Nebraska amb salsa de Porto

Preparació: Per una banda fem bu-
llir l’arròs 30 minuts, quan estigui 
el reservem. Tallem els espàrrecs, la 
carbassa i els bolets ben petits i els 
saltegem en una paella amb oli, sal 
i pebre. Per la salsa posem a bullir 
el Porto fi ns que en quedi la meitat 
o bé fi ns que no faci olor a alcohol, 
afegim el fons de carn i deixem bullir 

fi ns tenir la densitat desitjada, rec-
tifi quem de sal. En una paella ben 
calenta daurem el bou salpebrat pels 
dos costats, i el posem al forn dos 
minuts perquè no quedi fred de dins, 
i presentem amb l’arròs saltejat amb 
les verdures, posant el bou al damunt 
tallat en tres o quatre peces i amb la 
salsa pel damunt.

Vi recomanat

El Petit Clos Penat, un 
vi negre del Priorat.

Ingredients
- 100 grs de llom baix de Nebraska
- Sal i pebre
- 50 grs d’arròs ‘venere’
- 20 grs de carbassa
- 20 grs d’espàrrecs verds
- 20 grs de bolet ‘shiitake’
- 100 ml de Porto
- 200 ml de fons de carn.
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L’Espai Gatassa es converteix en 
Centre Cívic aquest dissabte   

Activitats gastronòmiques, ex-
posicions, cinefòrums, activitats 
esportives a l’espai de gimnàs, es-
cacs i petanca o activitats de reforç 
escolar, entre altres, formaran part 
de la programació del nou Centre 
Cívic Espai Gatassa, que la ciutat 
inaugura demà dissabte 18.

El “nou” Espai Gatassa és un es-
pai sociocultural de proximitat que 
vol potenciar el treball en xarxa de 
les entitats del territori a la vegada 
que pretén compensar el dèficit 
d’espai en els equipaments públics 
del barri de Cerdanyola. La idea és 
promoure un espai cívic i de dina-
mització cultural que contempli 
usos diversos adreçats a diferents 
públics i esdevenir un espai obert a 
tots els públics i a la ciutat.

Entre els objectius concrets, 
l’equipament vol ser espai de re-
ferència per als casals de gent gran, 
per fomentar activitats conjuntes i 

EQUIPAMENTS
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’equipament s’obre a les 
entitats i veïns de Cerdanyola, 
Peramàs i a la ciutat 

L’Ajuntament dóna suport 
a la celebració de la 
consulta sobiranista 

L’Ajuntament de Mataró dóna su-
port a la celebració de la consulta 
per decidir el futur polític de Cata-
lunya que s’ha de celebrar el 9 de 
novembre. La declaració institucio-
nal aprovada en Junta de Portaveus 
i de la que va donar compte dijous 
passat al Ple explicita el compromís 
de l’Ajuntament “per tal que aques-
ta consulta sigui realitat, posant a 
la seva disposició tots els mitjans 
requerits perquè la consulta es-
devingui un èxit i aconsegueixi la 
màxima participació popular”. Dels 
grups presents -faltava el repre-
sentant de la CUP-, CiU i ICV van 
votar-hi a favor i el PP i PxC en con-
tra, mentre que el PSC es va abstenir 
facilitant-ne l’aprovació.

Aquest acord permet l’Ajuntament  
donar “tot el suport que faci falta”, 
segons Joan Mora, a la convocatòria. 
L’aprovació faculta l’Ajuntament 
a cedir les dades del padró muni-
cipal per a l’elaboració del cens 
de la consulta, un dels aspectes 
més polèmics la darrera setmana, 
ja que algun Ajuntament governat 
per partits contraris a la consulta 
ha anunciat que no ho farien per 
obstaculitzar la celebració del re-
ferèndum. La declaració mataronina 
inclou una “crida a la ciutadania a 
que participi de manera activa, pa-
cífi ca i en llibertat”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La declaració institucional 
facultarà la cessió de dades 
per a l’elaboració del cens      

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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com a espai de trobada del Consell 
municipal de la gent gran i la Taula 
d’Entitats de Cerdanyola. 

Prova pilot
Una de les curiositats del nou 
espai serà la seva gestió, ja que 
l’Ajuntament vol posar en marxa 
una prova pilot explorant noves fór-
mules. D’aquesta manera, es pretén 
que l’espai pugui acollir activitats 
de les entitats però també disposi 
d’una programació fi xa dissenyada 
pel propi equipament.

Reconvertir la piscina
L’equipament, ubicat a l’avinguda 
de la Gatassa, té més de 2.000 
metres quadrats de superfície i es-
tava tancat des de feia més de dos 
anys. L’Ajuntament, que el gestiona 
en cessió de la Fundació Iluro, ha 
dotat l’aula d’informàtica amb 10 
ordinadors. A més, s’estudia recon-
vertir la piscina -que no compleix els 
requisits mínims- en espai polivalent 
i habilitar un espai expositiu. 

ALUARTALUART

La inauguració de demà dissabte s’iniciarà amb una cercavila amb la 
participació de diferents colles geganteres i entitats de la ciutat que 
sortirà de la plaça d’Isla Cristina i arribarà a l’equipament. A continua-
ció dels parlaments de les autoritats, i fi ns a les 14h, tindran lloc una 
xocolatada popular i un seguit d’activitats organitzades per les entitats 
als diferents espais, com tallers familiars de circ, de caretes, de henna 
i escriptura àrab, de pintura sobre roba o escacs gegants. 
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presentaran a Mataró des d’aquest 
cap de setmana i fi ns al juliol, en 
una  programació que combina es-
pectacles amb segell mataroní amb 
d’altres que busquen la projecció 
internacional, part de la creació dels 
quals s’haurà fet a la ciutat.

Segell mataroní
El mataroní Xavi Estrada donarà el 
tret de sortida del cicle aquest cap 
de setmana amb ‘Nidea’, un espec-
tacle interdisciplinar sorgit com a 
Treball de Final de Grau de l’Institut 
del Teatre que “refl exiona al voltant 
del món interior i dels sentiments i 
emocions que ens genera construir 
un projecte”. 

La companyia INsomnes de Car-
la Pérez i Bàrbara Martín portarà 
‘Hebe’ a Can Gassol el 2 de febrer, 
per “ballar, amb un toc d’humor, i 
parlar sobre les pors i les angoixes 
de dues joves davant del pas del 
temps”. També en l’àmbit de la dan-
sa, la companyia 3 cossos estrenarà 
‘Endistància’ el 29 de juny.

El 9 de març el públic podrà 
gaudir de ‘Réfugiée poétique’ de la 
francesa resident a Argentona Claire 
Ducreux, mentre que els Daraomai-
Zuid estrenaran ‘Vals-Blessé (E)’ 
el cap de setmana que ve, després 
d’haver fet un assaig obert ja a Can 
Gassol el passat mes d’octubre.  

El regidor de Cultura, Joaquim 
Fernàndez, va remarcar que “cal 
treballar per promocionar un equi-
pament com Can Gassol, sovint no 
prou conegut, per posicionar-lo dins 
les rutes artístiques de Catalunya”.  
Al que Almar va afegir que “s’estan 
buscant complicitats amb altres 
ciutats de Catalunya com Terrassa, 
Lleida, Barcelona o Olot per tal de 
generar un circuit de creació en el 
qual els nous projectes tinguin ca-
buda”.

D’altra banda, Almar va especi-
fi car que “el Fet a Mataró s’ha de 
convertir en un espai on els creadors 
contemporanis puguin apropar-se al 
públic i fer més accessible un llen-
guatge sovint complex, però que ha 
assumit un risc d’investigació que 
val la pena descobrir”. Una sèrie 
de projectes, nou en total, que es 

La quarta edició del cicle ‘Fet a Ma-
taró’ porta a Can Gassol un seguit 
d’espectacles de diverses disciplines 
artístiques vinculats al llenguatge 
contemporani, amb la doble vo-
luntat de dotar-lo d’un espai on el 
públic el pugui conèixer i l’artista 
el pugui expressar. El ja consolidat 
certamen busca entrar a circuits 
de representacions catalans, un fet 
que es reforça amb la programació 
variada que presenta pel primer se-
mestre de l’any.

Tere Almar, tècnica de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró, va re-
sumir, en la presentació del cicle, 
els dos objectius d’aquesta quarta 
edició: “Consolidar l’espai de crea-
ció de Can Gassol per incorporar-lo 
als circuits de creació escènica de 
Catalunya i divulgar el llenguatge 
contemporani”.

ESPECTACLES
NOTÍCIA MIREIA BIEL

culturacultura www.totmataro.cat
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Aposta pel llenguatge escènic contemporani 
El quart ‘Fet a Mataró’ situa Can Gassol dins el circuit d’espais de creació de Catalunya

ALUART

 Projecció internacional

Pel que a les propostes amb projecció internacional destaca la del 
ballarí Cesc Gelabert que vindrà a Mataró a fi nals de febrer per fer un 
assaig obert al Teatre Monumental del seu darrer muntatge ‘La cova de 
la pedra del cel’ al costat de la japonesa Chieko Kojima. Un pèl abans, 
el 15 de febrer, es podrà veure el nou ‘Cabaret petrifi cat’ d’Escarlata 
Circus i l’1 de maig, Playground presentarà ‘Monstres’, tots dos en 
assajos oberts. Per últim, Sabine Dahrendorf farà un tastet del nou 
espectacle, encara sense títol i basat en textos de Perejaume, que es-
trenarà al Festival Grec. 
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Mataró durant els anys 50 i 60
L’arribada de gent del sud d’Espanya i l’aparició dels barris van canviar l’aspecte de la ciutat

L’any 1953 la dictadura del gene-
ral Franco va rebre una sèrie de 
suports internacionals que van ser-
vir per legitimar el règim i millorar 
la precària situació de l’economia 
espanyola. Aquest any es signa el 
Concordat de 1953, un acord en-
tre l’estat espanyol i el Vaticà on 
el dictador es comprometia a pagar 
totes les despeses de l’església a 
canvi de tenir la potestat de par-
ticipar en el nomenament dels 

bisbes espanyols i assegurar-se 
d’aquesta manera el seu favor i 
complicitat. També aquest any 
se signa el Pacte de Madrid, un 
acord militat entre Espanya i els 
Estats Units que acabaria amb la 
instal·lació de les bases militars 
nord-americanes de Morón, Rota, 
Torrejón i Saragossa a canvi del re-
coneixement del règim franquista 
per part dels Estats Units i d’ajuts 
econòmics.

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: CEDIDES

TEXT: ELOI SIVILLA

Durant la dècada dels anys 50 el règim franquista va 
rebre una sèrie de reconeixements i ajuts econòmics a nivell 
internacional que van reactivar l’economia espanyola. Amb les 
inversions americanes i els ingressos del turisme, Espanya 
es va recuperar econòmicament i va sortir de la crisi que 
arrossegava des del fi nal de la guerra. El sector industrial es 
va modernitzar i la mà d’obra barata espanyola abaratia els 
preus dels productes que s’exportaven a fora de l’estat i que 
no trobaven competència. Aquest impuls industrial va fer que 
durant els anys 60 les zones industrials de l’estat (Catalunya, 
País Basc i València) rebessin població d’arreu de l’estat per 
treballar a les fàbriques. A casa nostra això va comportar en un 
considerable augment de la població i en l’aparició dels barris.

L’any 1955 Espanya entra a for-
mar part de les Nacions Unides i el 
règim franquista obté tot un conjunt 
d’avantatges que afavoriran el que 
s’anomena el miracle econòmic es-
panyol dels anys 60. 

Durant la dècada dels 60 la in-
dústria espanyola rebrà tota una 
sèrie d’inversions estrangeres que 
van veure en Espanya una oportu-
nitat de fer diners. La mà d’obra 
barata i precària espanyola feia que 
els productes d’aquí no tinguessin 
rival a fora. A més el règim es va 
obrir a l’exterior i a partir de 1959 
va permetre l’entrada de turistes de 
l’Europa Occidental que venien a 
Espanya a la recerca de sol i platja. 
Això i l’entrada de diners dels immi-
grants espanyols que havien marxat 
a treballar a fora, va originar el crei-
xement de l’economia espanyola. 
Tot i que durant els anys 60 creix la 
classe mitjana espanyola, hem de dir 
que la millora de la situació econò-
mica no va arribar a la majoria de 
llars. Mentre Espanya es presentava 
a l’estranger com un destí ideal de 
vacances, aquí els sous eren mise-
rables i la població continuava 
anhelant les llibertats.
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SPORTS BAR, BILLAR, DARDS, SLOTS, 
RuLeTA, POkeR, jAckPOT

www.matarojoc.com

GAuDeIx 

DeL fuTBOL, 

I De TOTS eLS 

eSDevenIMenTS 

eSPORTIuS 

en DIRecTe 

AMB 8 PAnTALLeS De Tv, 

un PROjecTOR GeGAnT

 I TAMBé 4 TAuLeS De 

POOL AMeRIcà

Segueix-nos a:

OBeRT fInS LeS 4.00 h.

c/ MénDez núñez, 30 (AL cOSTAT DeLS juTjATS)

, DARDS, SLOTS, , DARDS, SLOTS, 
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L’arribada de la mà d’obra
Els nuclis industrials del país 

eren el País Basc i Catalunya i són 
aquestes regions les que a partir 
dels anys 60 rebran tot un seguit 
de migracions de gent d’altres zo-
nes de l’estat per treballar a les 
fàbriques. Aquest serà el cas de 
Mataró. La nostra ciutat, des de 
mitjans del segle XIX, ja era un dels 
principals focus de la indústria cata-
lana. Aquí a casa nostra, la majoria 
de nouvinguts vindran d’Andalusia, 
Extremadura i Múrcia que venien a 
treballar a les, cada cop més grans, 
fàbriques tèxtils i de gènere de punt. 
Hem de dir que molts dels primers 
nouvinguts eren homes que venien 
a guanyar diners que després envia-
ven a la família que s’havia quedat 
al seu lloc d’origen. Però un cop 
portaven aquí un temps i veien que 
a Catalunya i a Mataró hi havia més 
oportunitats, s’emportaven la família 
cap aquí. Això va fer que la població  
de Mataró augmentés considerable-
ment i que la ciutat tingués 40.000 
habitants l’any 1960, dels quals 
una quarta part era nascuda fora de 
Mataró. Per veure l’increment tan 
espectacular hem d’esmentar que la 
població l’any 1950 era de 31.000 
persones, 2.000 persones més que 
l’any 1939 quan acaba la guerra.  

Neixen els barris
Tota aquesta població nouvinguda 
s’havia d’instal·lar, i la Mataró del 
fi nal de la guerra no tenia ni es-
pai ni prou cases i es va produir el 
primer “boom” de la construcció a 
casa nostra. Ja a mitjans dels anys 
40 apareixen una sèrie de cases 
disperses a Cerdanyola, pocs anys 
després apareixen més habitatges 
a la zona dels Molins i les cases de 
Ciutat Jardí, però no va ser fi ns a la 
dècada dels 50 que aquests grups 
de cases s’aniran aglomerant i for-
mant els primers barris o barriades 
de la ciutat. 

El primer barri a aparèixer va ser 
el de Cerdanyola, el grup de masies 
disperses d’anys enrere ja és tot un 
barri l’any 1950 on vivien més de 
1.000 persones. Molts catalans, 
però també molts de fora que van 
adquirir parcel·les agrícoles per fer-
se ells mateixos les seves vivendes. 

El creixement no s’atura
Mataró cada cop era més gran i te-
nia més habitants, per tant la ciutat 
havia de créixer i ho va fer en totes 
direccions. A principis dels anys 
60, els terrenys que fi ns feia 
poc estaven ocupats per vinyes, 

reportatgereportatge

 Cerdanyola tindrà el seu propi alcalde

La ciutat havia crescut, però l’administració local no, i algú havia 
de vetllar per aquestes noves contrades de la ciutat que tenien mol-
tes mancances. D’aquesta manera, l’any 1952, l’alcalde de Mataró 
Emili Albó nomena Daniel Mataró alcalde de Cerdanyola. Era un dels 
habitants més il·lustres i antics del barri i les seves funcions eren 
de control i d’enllaç entres els habitants i l’administració local. Una 
de les seves reclamacions al consistori municipal serà la demanda 
d’enllumenat públic pel barri que no arribarà fi ns a l’any 1960. L’any 
1955 es comença a construir la parròquia de Maria Auxiliadora, i 
és que la gent de barri també eren de missa i no volien fer el llarg 
camí que hi havia fi ns a les parròquies del centre. El barri va con-
tinuar creixent i l’any 1965 la població de Cerdanyola ja superava 
els 15.000 habitants.

www.totmataro.cat/reportatge
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garrofers i boscos, seran ocupats 
per edifi cacions de cases, blocs de 
pisos i naixeran els barris de Cire-
ra, Molins, Vistalegre, Rocafonda, 
Paremàs i La Llàntia. El consistori 
també voldrà seguir amb el “boom” 
constructiu i aixecarà alguns blocs 
de pisos a la zona de l’Escorxador i 
a Sant Simó. 

El creixement era imparable i 
molts cops insostenible, cada cop 
eren més els nouvinguts que venien 
a treballar a les fàbriques de gènere 
de punt i això obligarà, a partir de 
1965, a edifi car la zona del carrer 
Jaume Recoder, on abans hi havia 
un quarter militar i el polígon Espar-
tero s’acabarà convertint en el barri 
de Pla d’en Boet.

La fi sonomia de la ciutat va can-
viar radicalment. Mataró, que fi ns 
feia poc tenia l’agricultura com un 
dels motors de la seva economia, 
havia perdut els seus camps i zo-
nes de conreu que ara albergaven 
zones d’habitatge i polígons indus-
trials. Només el conreu de la patata, 
que s’exportava a fora, va aguantar 
l’envestida de l’asfalt i la indústria.

Primeres reivindicacions
El creixement urbanístic de la ciu-
tat va ser ferotge i desenfrenat, no 
es va seguir cap ordenança i això va 
fer que els nous barris tinguessin 
moltes deficiències estructurals, 
d’higiene i de vies de comunicació. 
Per exemple el barri de Cerdanyo-

la només estava comunicat amb 
Mataró pel tramvia que anava fi ns 
a Argentona i que cada dia anava 
ple fi ns a la bandera. L’any 1961 
el tramvia va patir un greu accident 
que va acabar amb més de 40 ferits.  

Faltava enllumenat públic, em-
pedrar els carrers, construir el 
clavegueram, escoles i equipaments 
públics. Aquestes, i moltes altres, 
van ser les demandes dels primers 
moviments veïnals de la ciutat de 
Mataró. Per exemple, al barri de La 
Llàntia es va crear la “Asociación de 
Cabezas de Família San Juan Bos-
co” que reclamaven llum, aigua i un 
servei de recollida d’escombraries.  

Lluita clandestina
Durant els anys 60 els moviments 
veïnals a Espanya van ser uns dels 
principals fronts d’oposició franquis-
ta. Les associacions de veïns era un 
fenomen nou i no estaven prohibides 
com els sindicats o els partits polí-
tics i això va permetre que la lluita 
clandestina s’introduís en aquest 
moviment per combatre el règim. 
Aquí a Mataró les protestes veïnals 
van anar aconseguint fi tes i, per 
exemple, l’any 1965 s’inaugura la 
primera línia d’autobusos que unia 
els barris de la ciutat. Les millores 
aniran arribant amb comptagotes, 
però no serà fi ns a l’arribada de la 
democràcia que les barriades de la 
ciutat tindran uns equipaments i 
serveis que sembla que avui tornen 
a estar en perill.

 Millora de la xarxa de comunicacions de la ciutat

Com que la indústria anava creixent i les exportacions també la ciutat 
va haver de millorar la seva xarxa de comunicacions per comunicar-se 
millor amb Barcelona i la resta de l’estat. En aquest sentit l’any 1957 
es va desviar la carretera Nacional II, que fi ns aleshores passava per 
dins de la ciutat pel Camí Ral i que originava molts embussos, sorolls 
i inconvenients per a la població. També es va rectifi car el traçat 
de la línia de tren i se’l va portar cap a mar. L’any 1969 Mataró va 
tornar a ser pionera en les vies de comunicació, i si el segle passat 
la nostra ciutat va acollir el primer tram de ferrocarril de la penín-
sula ibèrica, ara tornava a estar a l’avantguarda acollint la primera 
autopista amb peatge de l’estat espanyol que anava de Mataró a 
Montgat. L’objectiu era millorar la connexió amb la capital catalana 
i afavorir els viatges amb automòbil. Els cotxes i els autobusos van 
anar en augment i l’any 1965 es tancarà la línia de tramvia que 
unia la capital del Maresme amb Argentona després que la força de 
les rieres enfonsés el pont d’Argentona.
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www.mataronidelany.cat

Tu ets clau per escollir el
MATARONÍ DE L’ANY

COL·LABOREN

mataroní de l’anymataroní de l’any

 El Mataroní no serà de teatre: fora Bosch, Cabré i Triola
9 dels candidats inicials segueixen pugnant al premi després de 2.134 vots

La segona setmana de sedàs en-
tre els candidats a guanyar el 
certamen d’elecció popular ‘Ma-
taroní de l’Any 2013’ escombra 
les aspiracions dels tres candidats 
provinents del món del teatre. 
L’actor Jordi Bosch, el dramaturg 
Toni Cabré i el també actor Albert 

Triola són els candidats amb menys 
suports i, per tant, queden fora de 
la pugna que ara queda restringida 
a nou candidatures.

La regularitat en el vot és la clau 
perquè el candidat preferit superi 
les dues pròximes setmanes quan, 
en sengles tandes de tres candidats 

MATARONÍ DE L’ANY
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat

descartats cadascuna, quedaran 
defi nits els tres candidats fi nalistes 
entre els quals es tornarà a iniciar 
la votació.

Fins llavors convé aprofitar el 
temps i sumar vots entre els 9 aspi-
rants a endur-se la cinquena edició 
del ‘Mataroní de l’Any’. 

B. Web
Un cop per persona i per dia es 
podrà votar el candidat a Mataroní 
de l’Any a través de la web mata-
ronidelany.cat, que serà la que 
informarà dels candidats eliminats 
i els que superin les setmanes de 
votació.
www.mataronidelany.cat

A. SMS
Es pot votar el Mataroní de l’any a 
través del telèfon mòbil escrivint 
un missatge de text SMS amb la 
paraula MATARONI, un espai, i el 
nom del candidat que volem votar 
i enviar-ho al número 25000. Servei 

prestat per WPR, S.A. sms@wpr.es, PVP 1,45€ imp. inc.

25000

C. Ofi cina
L’ofi cina del Tot Mataró i Maresme, 
al Carrer d’en Xammar número 11, 
disposa de butlletes en les que 
es pot fer efectiu el vot, un per 
persona, per escollir el candidat 
preferit. (Vot presencial)

C/ d’en Xammar, 11. Mataró

www.mataronidelany.cat
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Aquests són els 9 candidats a Mataroní de l’any 13

Marta Bach-Roser Tarragó
Les dues campiones del món de Waterpolo 
en el Mundial de Barcelona.______________________________
ENVIA: MATARONÍ BACHTARRAGO

Rafalito Salazar
El gran impulsor de la rumba a casa i un dels 
pares de la ‘Reina del Maresme’______________________________
ENVIA: MATARONÍ SALAZAR

Diego Herrera
Portaveu d’Estafabanca, l’entitat que ha 
defensat els afectats de preferents.______________________________
ENVIA: MATARONÍ HERRERA

Pol Bartrès
És un dels impulsors del Laboratori 
d’Aprenentatge Científi c (LAC)______________________________
ENVIA: MATARONÍ BARTRES

Àvia Remei
La veterana cuinera és una gran divulgadora 
de receptes i trucs culinaris.______________________________
ENVIA: MATARONÍ REMEI

Josep Nonell
President durant la major part dels 50 anys 
del Joventut Handbol Mataró.______________________________
ENVIA: MATARONÍ NONELL

The Free Fall Band
El seu primer disc li ha valgut una gran fama 
i ha tocat en grans escenaris.______________________________
ENVIA: MATARONÍ FREEFALLBAND

Albert Vidal
És el gerent de la Fundació Maresme, que 
guanya visibilitat amb les ‘Dissantes’______________________________
ENVIA: MATARONÍ VIDAL

Sergi Rodríguez
‘El Niño’ es va retirar després de molts anys 
de dedicació a l’handbol local.______________________________
ENVIA: MATARONÍ RODRÍGUEZ

www.mataronidelany.cat
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L’economia espanyola creixerà 
aquest 2014 entre el 0,5 per cent 
i l’1 per cent, un creixement ‘’molt 
modest’’ que ‘’difícilment’’ perme-
trà que la taxa d’atur baixi per sota 
del 27 per cent, segons una de les 
conclusions de l’‘Informe Econòmic 
d’Esade 2014’ elaborat pel pro-
fessor d’Economia d’Esade, Josep 
Comajuncosa. En l’estudi s’afi rma 
que aquest creixement “lent i cos-
tós’’ contribuirà de manera “molt 
reduïda’’ a crear nous llocs de tre-
ball. Tot i això, l’autor de l’informe 
valora positivament la reforma la-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Previsió de creixement econòmic

1

boral que en el mig i llarg termini 
tindrà efectes positius en el mercat 
de treball. En l’estudi s’indica que 
el consum el 2014 es ‘’mantindrà 
restringit’’ per l’elevada taxa de des-
ocupació i la reducció dels salaris.

Els autors assenyalen que la reforma 
laboral ha permès que la contenció 
i reducció salarial que s’ha registrat 
en el mercat de treball espanyol ha 
estat “imprescindible’’ perquè les 
empreses no apliquin el necessari 
ajust a través de reducció de plan-
tilles i tinguin altres opcions que 

passin pel manteniment dels llocs 
de treball.   

L’informe assenyala que el sector 
exterior serà clau en la contribució 
del creixement, tot i que és “im-
prescindible millorar la demanda 
interna per tal d’aconseguir una re-
cuperació més sòlida’’. En l’estudi 
d’Esade s’indica que la millora del 
consum passa per una recuperació 
del crèdit per a particulars i famí-
lies, una reducció de la taxa d’atur 
i unes millors expectatives sobre 
l’economia estatal.  

- Especialistes en aïllaments tèrmics
- Extracció d’amiant
 (uralites, bidons, baixants, teulades...)
-Restauració de façanes
-Treballs verticals
-Impermeabilitzacions

T 937 904 905 · M 687 069 636

Passatge Can Roibas, 12 Bxos
Pol. Industrial LES CORTS,

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com

www.netbrill.cat · 937 996 261 · Caminet, 15 de Mataró

SERVEIS DE NETEJA INTEGRALS
Indústria · Oficines · Comerços · Comunitats · Domèstics

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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El Consell de Ministres va aprovar 
divendres un informe a través del 
qual s’ha acordat prorrogar en les 
pròximes setmanes el pla Pive d’ajut 
a la compra d’automòbils nous a 
canvi de desballestar-ne de vells i 
més contaminants. La pròrroga té un 
pressupost de 175 milions d’euros, 
una xifra que el govern espanyol con-
sidera sufi cient per a garantir l’ajut 
al llarg de tot el 2014. 

El sector de l’automòbil havia de-
manat aquesta pròrroga després de 
veure com els 70 milions del pla 

com les exportacions van créixer en 
taxes interanuals pròximes al 9 per 
cent, i al novembre s’havia superat 
la xifra de dos milions d’automòbils 
fabricats. Des de setembre del 2013 
les matriculacions han crescut un 30 
per cent anual cada mes.

Els quatre primers plans han tingut 
un impacte estimat de 10.000 llocs 
de treball, incloent-hi fabricants, 
components i distribució. L’última 
fase es preveu que tingui un impacte 
de 4.000 llocs de treball més, una 
bona notícia laboral.

Pive 4 es van esgotar pràcticament 
en un mes i mig i acompanyava un 
augment de les vendes de vehicles 
del 2,1 per cent fi ns al novembre.

Amb aquesta ampliació ja s’hauran 
substituït 365.000 vehicles amb 
un estalvi anual de combustible de 
127 milions de litres, una reducció 
dels gasos d’efecte hivernacle de 
161.000 tones de CO2 a l’any i una 
recaptació fi scal induïda de 1.000 
milions d’euros.

Al 2013 tant la producció de vehicles 

Quart Pla Pive d’ajut a la compra de cotxes
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base de cotització al Règim Gene-
ral de la Seguretat Social i d’acord 
amb l’anterior, a partir d’ara tam-
bé s’haurà de cotitzar per l’import 
íntegre del plus de distància i 
transport, els ticket restaurant, les 
assegurances de salut, les aporta-
cions a plans de pensions, els xecs 
guarderia o les ajudes d’estudis per 
als fi lls dels treballadors i els lliu-
raments d’accions o participacions 
de la companyia.

Tenint en compte que l’entrada en 
vigor d’aquest Reial Decret Llei és 
l’endemà de la seva publicació al 
BOE, per tant el 22 de desembre, les 
empreses hauran d’incloure els nous 
conceptes de manera efectiva en les 
bases de cotització corresponents a 
la liquidació del mes de desembre 
que es presenten al gener.

Amb la fi nalitat de facilitar el com-
pliment de l’obligació de cotitzar per 
aquests conceptes inclosos a la base 
de cotització, les empreses que no 
hagin pogut incloure les mateixes en 
les liquidacions a presentar al mes 
de gener i / o febrer (referits als pe-
ríodes de liquidació de desembre i 
gener), podran presentar-les fi ns al 
31 de març de 2014.

Els treballadors cobren menys però 
el Govern segueix carregant de des-
peses als empresaris amb impostos i 
més cotitzacions. Això són polítiques 
per reactivar l’economia?

Fins ara part del plus de distància 
i transport, del tiquet restaurant i 
els plans de pensions o les asse-
gurances de salut que paguen les 
empreses als seus treballadors, 
estaven exemptes, en una part, de 
cotitzar a la Seguretat Social. 

La D.F. 3a del Reial decret Llei 16/ 
2013 de 20 de desembre, modifi ca 
l’article 109 de la LGSS pel que fa 
als conceptes computables en la 

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Baixen els sous però el 
Govern puja les despeses 
laborals per a les empreses

ARRENDADORS, EMPRESARIS
COMUNITATS DE BÉNS I ASSOCIACIONS

Nova obligació tributària.

Les DECLARACIONS s’han de presentar
de forma TELEMÀTICA.

El 30 de gener s’han de presentar les primeres 
declaracions de forma telemàtica.

Truqueu-nos: GESTORIA

Camí Ral, 336 
Mataró
Tel. 93 796 10 31

www.luis.cat
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Quan la tecnologia ens millora i complica la 
vida al mateix temps…_______________________________________
Llegeixo sobre les tendències en 
tecnologia que s’apropen i m’adono 
que la meva vida serà millor en el 
terreny personal. En llegir que a 
partir del 2018 començarà la pro-
ducció en massa de cotxes que ens 
portaran autònomament a través de 
GPS, salto d’alegria: gaudiré d’una 
hora més al dia de temps per treba-
llar o tenir temps de lleure llegint o 
navegant des del cotxe en el trajecte 
de casa a la feina i a l’inrevés. Us 
imagineu els canvis migratoris dels 
que optaran per viure a l’extraradi 
de les grans ciutats en cases més 
espaioses i a prop del camp?

A això li sumo l’explosió de tecnolo-
gia que envairà les llars els pròxims 
anys amb l’anomenat internet de 
les coses (aparells de casa con-
nectats a internet). Pensar que la 
climatització, persianes, aparells de 
neteja, robots de cuina… es podran 

controlar des del mòbil és quelcom 
encara més proper en el temps que 
l’arribada dels cotxes ‘fantàstics’.

La tecnologia també ha permès 
fer un gran salt en el terreny de 
l’educació. Compartir continguts és 
avui més senzill que en qualsevol 
altre moment i els mestres de se-
cundària i universitats han d’estar 
més preparats que mai per estar al 
dia i traslladar de forma didàctica la 
ingent quantitat de continguts que 
circula per la xarxa.

I és que internet està transformant 
la societat a les llars però també 
als nostres llocs de feina. I és aquí 
on les comoditats que ens genera 
internet a casa es transformen en 
estrès i mal de caps. A la feina tot 
circula tan ràpid que un ha de tro-
bar temps per formar-se sense parar, 
per globalitzar de manera exprés la 

seva companyia, per entendre nous 
idiomes fi ns ara no necessaris, per 
aprendre a utilitzar totes les noves 
eines de software que ens han de 
facilitar la vida a la feina però que 
se’ns fan una muntanya i ens cos-
ten de digerir per la rapidesa amb 
la que apareixen.

Tinc la sensació que la reforma 
educativa, a més d’incloure idio-
mes i aprofundir en economia ‘de la 
vida’ per tornar a evitar crisis com 
aquesta, també ha d’incloure una 
assignatura que sigui simplement 
‘tecnologia’. El pitjor de tot plegat 
és que aquesta assignatura hauria 
de ser per a joves però també per a 
tants i tants adults, si és que aquests 
volen sobreviure al futur del treball.

FRANCESC FONT
ARTICLE OPINIÓ

CEO DE NUBELO.COM

C. Sant Pere 31 · Mataró ·  T 93 796 18 80 · www.integralia.cat

Precio IVA no incluido / Precio a confirmar en domicilio

Desde
/mes32’50€

INSTALACIÓNINCLUIDA

REVISAMOS SU INSTALACIÓN GRATIS 

CALEFACCIÓN
Caldera mural a gas de 24 kW.
Mixta para calefacción y agua caliente.
Circuito estanco

Precio IVA no incluido / Precio a confirmar en domicilio

DE REGALO
UN TERMOSTATO!

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

COMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hostelería 
de ocasión. Interesados/as 654.311.506 
/666.452.600

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 

COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o ga-
rajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad 
y discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

MULTIESPACIO RUZAFA Alquiler de traste-
ros, almacenes, guardamuebles: www.
multiespacio.es. 93.757.00.80
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES  a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró 
10x3,5 (190€). 609.873.666
TRASPASSO BOTIGA DE MODA en ple 
funcionament, per trasllat laboral. In-
gressos demostrables, bones condicions. 
600.221.266
CENTRE DE LLAVANERES. Es lloga pis, 2 
habitacions. 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins ó 658.908.773
ES LLOGA PIS de 2hab. Tot exterior al 
centre de Llavaneres. Un pis per planta. 
525€ despeses incloses. 93.790.56.79 
matins, o 658.908.773
ALQUILO HABITACIÓN. 669.986.519 
AV. PUIG I CADAFALCH. Piso frente par-
que todo nuevo a estrenar, edifi cio con 
ascensor, 3h. cocina equipada, baño con 
ducha, balcón bien orientado, 500€. 
651.862.517
Z. C/MAJOR. Local loft, con cocina y baño, 
280€. 626.529.009
C/MARAGALL. Local de 78m2. ideal cual-
quier actividad, 225€. 626.529.009

CERDANYOLA. Piso de 2h. cocina offi -
ce, baño completo, balcón, 415€ . 
626.529.009
ES TRASPASA BAR-RESTAURANT cèn-
tric. Amb clientela fi xe. 93.799.04.33 
/626.787.430 
LOCAL 250M2. 550€/mes. 93.798.81.06 
/635.969.910 
LLOGO HABITACIÓ. 687.308.170 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 634.741.131 
BUSCO HABITACIÓN. 667.294.827 
TRASPASO BAR RTE. TERRAZA por enfer-
medad. 667.657.081 
PROFESSIONAL COMPARTEIX DESPATX. 
Mataró centre. Tots els serveis inclosos. 
150€/mes. 93.790.91.72 

TREBALL

CUIDO PERSONAS MAYORES por las ma-
ñanas. 676.487.455 /93.540.58.71 
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado personas 
mayores, niños. 698.434.520
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado personas 
mayores, niños. 688.342.691
SENYORA CATALANA CUIDA perso-
nes grans. Experiència 15 anys. Tel. 
616.300.800 
CHICA BUSCA TRABAJO servicio doméstico, 
canguro... Con referencias. 617.953.355 
SE OFRECE CHICA autónoma para cuida-
do personas mayores noches, limpieza. 
636.736.338 
CHICA BUSCA TRABAJO canguro, lim-
pieza, plancha. Tardes. Referencias. 
683.396.147 
CHICO BUSCA TRABAJO cuidando personas 
mayores. 645.405.414 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores, 
canguro. Día o noche. 622.369.254 
/681.399.730 
OFICIAL 2ª PALETA, busca trabajo. 
669.340.732 
SE NECESITA CAMARERA sólo domingos. 
646.392.807 
URGE INCORPORAR 19 personas para 
trabajar en la zona del Maresme. Se re-
quiere estudios básicos, disponibilidad 
inmediata y buena presencia. Llamar al 
658.598.048.       
EMPRESA EN CABRILS requiere incorporar 
chica joven con disposición inmediata 
para Laborantina (pesar fórmulas para 
perfumería). Formacion a cargo de la 
empresa. Tel. 610.976.720 
SE PRECISA COMERCIAL para inmobiliaria. 
93.740.90.44 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 ROCAFONDA: LLIBRERIA 1X2: Pintor Miró, 18

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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NECESITO PERSONA media jornada. Haya 
trabajado concretacion de visitas o tele-
marketing. Solo para vendedores, no es 
venta. Buena retribución. Se pide currí-
culum. Interesados llamar de 10-12h. 
laborables 93.159.18.65 
VENDEDOR. BUENOS INGRESOS. Gas-
tos pagados, necesario, coche para 
desplazarse, entrevistas particulares, 
concertadas día y hora. No es puerta 
fria. Asesoramiento de la empresa, son 
productos terapeúticos, y de belleza. In-
teresados llamar laborables de 10-12h. 
93.159.18.65 

NECESITAMOS MECÁNICO HOSTELERíA frio/
calor. Enviar curriculum a: satsistemlot@
gmail.com 
 

CLASSES

R E F O R Ç  E S C O L A R  e x p e r i è n c i a . 
667.534.065
REFORÇ BATXILLERAT, ESO. Proves accés. 
650.960.680

PROFESSIONALS
 

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Ha-
vaneres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.com). 
www.myspace.com/mestredaixa 

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 AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon 
equip de professionals  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
LIMPIEZAS CASAS, LOCALES ,  etc. 
634.792.469   
R E C O G I D A  M O B I L I A R I O  G R AT I S . 
698.596.394   
REPARACIÓN lavadoras, neveras, frio 
comercial. Rubén 93.790.60.70 
/629.483.178 
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer, pisos, casas, 
muros, tejados. 605.217.974 

TREBALL

SE TRASPASA
RESTAURANTE

93 799 98 36

EN MATARÓ
ZONA TECNOCAMPUS

EN PLENO FUNCIONAMIENTO
Terrazas, salas privadas

Muy buena clientela

Horario de 10 a 11:30h

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1610
DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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al:

ANUNCIA'T EN LA
SECCIÓ DE

MUDANZAS DESDE 25€. 698.596.394 
¡REFORMAS INTEGRALES ECONÓMICAS! 
Baño 2.990€, cocina 5.990€... Reha-
bilitación, aluminosis, pozos, piscinas... 
610.932.261 Toni 
MASAJES RELAJACIÓN SANACIÓN . 
655.732.700 
MASAJES ORIENTALES. C/ Sant Antoni 21, 
Mataró. 691.830.777 
M A S A J E  O R I E N TA L ,  O F E R TA S ! ! . 
635.131.868 
CONSTRUCCIÓ, REFORMES I rehabilitacio 
d’edifi cis. Grans ofertes en treballs ver-
ticals. 697.538.196 
MASAJE TERAPEUTICO Y relajante. Javier. 
616.309.131 
PALETA ECONÓMICO. 697.685.580 
REIKI 616.416.987 Carme 
MASAJES C/PROVENZA nº1. 688.009.323 
MASAJES RELAJANTES 688.004.351 
PINTOR. PINTA PISOS por 480€. 50m2 
aprox. 635.106.282 
MASAJE PEDESTRE RELAJANTE. Particular. 
Tlf. 688.357.053 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu or-
denador desde casa. 607.665.679 
ALQUILER FURGONETAS CON CONDUC-
TOR. Precios anti-crisis. 0.25€/km y 7€/
hora. Todo incluído (incluso carburante). 
93.790.91.72 
REFLEXOTERÀPIA PODAL a domicili. 
626.431.882 

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT, VIDENCIA, SANADORA. Máxima se-
riedad. 685.553.735 
TAROT  V IDENC IA  Tu  l uz  b lanca . 
806.405.653 VISA 902.737.476 y 
93.122.00.96 Siempre la verdad. 

PROFESSIONALS
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KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
CAROL. 632.640.364
SUBE Y BAJA 20€. 632.640.376
MASAJES CON FINAL Feliz. 632.673.621
SALIDAS COLOMBIANITA. 632.133.370
YASMIN LINDA LATINA atrevida con ga-
nas de fi esta. Piso discreto. Salidas. 
666.102.950
LÍNEA CALIENTE, ARDIENTE Y sexual. Te 
haré gozar, te pondré a 200, no te arre-
pentirás. Mayores 18 años. 803.400.787
LAIA 40 CATALANA. Besucona. Morbosa. 
De 9-20h. 687.072.165 
NOVEDAD ANA. CUBANA. Rellenita, ma-
durita. 130 de pecho. Consoladores. 
602.841.551 
NICOLE NOVEDAD. Jovencita 20 añitos. Piel 
canela, cariñosa, juguetona, consolado-
res. 693.687.647 
NOVEDAD!! PELIROJA RELLENITA. Cariñosa, 
masaje, consoladores, arnés. 120 de pe-
cho. 693.687.763 
NOVEDAD!! PANAMEÑA. Delgadita. Besu-
cona 688.381.222 
PARAISO ORIENTAL. 24h. Salidas. 
675.337.391 
KATIA RUSA 622.640.875 
EVA ESPAÑOLA. PARTICULAR .  Tl f . 
698.326.774 
NOVA IVET, 20 ANYS. Catalana. Massatge 
Ligam. 697.715.678 
ESPAÑOLA PARTICULAR. Piso discreto. 
De 11 a 20h. 616.405.358 
SALIDAS DOMICILIO. Chica particular. 
628.643.536 
ROSY-58 MATARÓ. Independiente. Ho-
ras concertadas. Alta discreción. 
711.706.062

CONTACTES

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-2284 Z. PLAZA CATALUNYA, bajo de 2 hab. todo reformado....................................................450€ T.I.
REF. A-3146 Z. ESCORXADOR, piso de 3 hab., baño con ducha y cocina independ.roble...................450€ T.I.
REF. A-3145 RDA. CERVANTES, bajo  reformado con 3 hab.................................................................480€ T.I.
REF. A-7230  Z. LLANTIA, piso de 3 hab. reformado todo exterior......................................................500€ T.I.
REF. A-6161 Z. MOLINOS, piso de 140 m 3 hab. dobles 1 individual y terraza 15 m2..........................500€ T.I.
REF. A-4236 Z. CAMI DEL MIG, piso de 2 hab. dobles todo reformado................................................500€ T.I.
REF. A-5144 Z. CIRERA, piso de 80m2 de 3 hab.+ trastero cocina office todo reformado.................500€ T.I.
REF. A-6159 Z. PAISOS CATALANAS, piso 2 hab. cocina amer, balcón, A/A y calef, PK y trastero incl................525€ T.I.
REF. A-2162 Z. JUZGADOS, piso de 3 hab. reformado cocina office y Pk incl.......................................600€ T.I.
REF. A-1338 Z. PLAZA ESPAÑA, piso de 100 m2 de 4 hab. 2 dobles...................................................600€ T.I.
REF. A-2283 Z. JUZGADOS, piso de 100 m2 de 4 hab. una tipo suite. exterior...................................700€ T.I.
REF. A-1353 Z. CENTRO, piso a estrenar obra nueva, 3 hab. 2 baños, electrod., PK y trastero incl ......800€ T.I.

al:

ANUNCIA'T EN LA
SECCIÓ DE
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Es presenta el Basilisc, un “regal 
dels Diables de Mataró a la ciutat”

“El Basilisc arriba ara després de 
10 anys d’espera i és un regal per 
a nosaltres mateixos i per a tota la 
ciutat de part dels Diables de Ma-
taró”. Aquestes van ser les paraules 
de Cesc Palau, cap de colla dels Dia-
bles en la inauguració de l’exposició 
de bestiari català que acull, durant 
tot el mes, l’Ateneu de la Fundació 
Iluro. La inauguració de l’exposició 
era un pròleg de la presentació del 
nou Basilisc, aquest dissabte a 
partir de les cinc de la tarda, pels 
carrers del centre. Una cercavila 
des del mateix Ateneu amb les fi -
gures presents a 
l’exposició pre-
cedirà l’aparició 
del Basilisc a la 
Plaça de Santa 
Anna, on tot el 
reguitzell de convidats faran balla-
da per posteriorment tornar a enfi lar 
Riera amunt fi ns a l’Ajuntament, on 
acabarà l’acte.

El Basilisc és una nova figura 
propietat de la colla de Diables de 
Mataró que enguany fa 10 anys. 
Es tracta d’una fi gura molt popular 
en les antigues llegendes catala-
nes fruit de l’ou rodó d’una gallina 
fecundat per una serp. Per Cesc Pa-
lau “els rituals s’han anat enriquint 

amb noves incorporacions i ara és el 
torn d’aquest Basilisc” que va situar 
“corrent per Cinc Sènies esperant a 
dissabte per entrar a Mataró”. Pa-
lau va voler recordar la història de 
la colla de diables que primer van 
agafar el nom del mateix Basilisc 
i posteriorment adoptar formes de 
Ball de Diables tradicional català. 

A primera divisió i 
a la Casa de la Cultura
L’Ateneu de la Fundació Iluro es va 
omplir en la inauguració i registrava 
durant tot el cap de setmana un molt 
bon ritme de visitants a la quinzena 
de fi gures que s’hi exposen i que 
vol ser una mostra de la varietat del 
repertori folklòric de bèsties catala-

nes amb fi gures 
històriques i mo-
dernes. A partir 
de dissabte res-
t a r à  e xposa t 
també com una 

fi gura més el mateix Basilisc. 
L’Alcalde de Mataró Joan Mora en 

la mateixa inauguració va saludar 
l’arribada de la nova fi gura assegu-
rant que “la colla s’ha guanyat jugar 
a primera divisió, passant de ser una 
colla de pancarta a guanyar-se un 
lloc a l’ideari de la ciutat” i va au-
gurar que el nou Basilisc tindrà un 
lloc a la futura Casa de la Cultura 
Popular que ha d’acollir Can Fàbre-
gas quan es reconstrueixi. 

FESTES
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Santi Estrany rebrà la 
Medalla de la Ciutat a 
títol pòstum 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat concedir la Meda-
lla de la Ciutat, a títol pòstum, a 
l’artista Santi Estrany, que va morir 
el passat mes de maig, poc abans 
de fer els 90 anys. L’Associació Sant 
Lluc per l’Art i l’Associació d’Amics 
de Ca l’Arenas van sol·licitar el pas-
sat novembre aquest reconeixement, 
petició a la qual es van adherir altres 
entitats de la ciutat.

Estrany va ser un artista poli-
facètic que es va dedicar al paisatge 
urbà, sent la seva obra de murals 
exteriors i interiors per procediment 
d’esgrafi at, l’obra més coneguda i 
popular a la ciutat. Estrany va co-
mençar la carrera artística seguint 
els passos del seu pare i reconegut 
artista Rafael Estrany, a la mata-
ronina Escola d’Arts i Oficis. Va 
dedicar-se durant 45 anys a la do-
cència, destacant la seva presència 
a l’Institut Politècnic Miquel Biada 
i la Universitat Politècnica de Cata-
lunya. Estrany va tenir una carrera 
artística prolífi ca, participant a ex-
posicions col·lectives internacionals 
i nacionals d’importància. A més del 
paisatge urbà, es va especialitzar 
també en la temàtica de la fi gura hu-
mana i no es va limitar a l’esgrafi at 
en la tècnica dels murals. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Ple aprova per unanimitat el 
reconeixement al desaparegut 
artista

Una cercavila dissabte a la 
tarda servirà per descobrir la 
nova fi gura

culturacultura www.totmataro.cat

NÚM. 1610
DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014

ARXIU

El Basilisc és el 
resultat d’un ou de 
gallina fecundat per 

una serp

ANNA ALUART
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• Gestió Comptable i Auditoria (650 hores)
Dates: 30/01/14 – 25/07/14
Horari: 15:00h – 20:30h de dilluns a divendres
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
Pràctiques a empreses

• Sistemes Microinformàtics (620 hores)
Dates: 04/02/14 – 24/07/14
Horari: 15:00h – 20:30h de dilluns a divendres
Nivell d’estudis exigit: ESO o equivalent
Pràctiques a empreses

• Anglès: Atenció al públic (220 hores)
Dates: 28/01/14 – 24/03/14
Horari: 15:00h – 20:30h de dilluns a divendres
Nivell d’estudis exigit: Graduat Escolar o ESO
Requisits professionals exigits: Experiència professional com a 
secretari/ària, telefonista o recepcionista. Nivell mig anglès

• Activitats admin. en la relació amb el client (820 hores)
Dates: 28/01/14 – 23/07/14
Horari: 08:00h – 14:00 de dilluns a dissabte
Nivell d’estudis exigit: ESO o equivalent
Pràctiques a empreses

• Anglès gestió comercial (220 hores)
Dates: 22/01/14 – 05/03/14
Horari: 08:00h – 14:00h de dilluns a dissabte
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
Requisits professionals exigits: Experiència professional com a 
administratiu/va. Nivell mig anglès

• Gestió admin. i financ. del comerç internac (680 hores)
Dates: 27/01/14 – 15/07/14
Horari: 08:00h – 14:00h de dilluns a divendres
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
Pràctiques a empreses

Prepara’t per a una nova feina.
Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.

Els cursos són subvencionats – o cofinançats – pel SOC i el Fons Social Europeu.

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

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 fi la 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: Mig

  6  9    2 5 

  9 1  3 2 7  8 

 7    8   1  

  7 4 8 6 3 2   

 9  6  5     

  8  4  9   6 

 6  7 3   1  2 

 2       3  

  5       4 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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DEL 18 AL 23 DE GENER DE 2014 VOTA EL TEU CANDIDAT!

POTS GUANYAR UN SOPAR A:

VOTA A LES NOSTRES OFICINES:
Al C. d’en Xammar, 11

POTS GUAYAR UN
IPAD MINI!

 VOTA EL TEU CANDIDAT!

Envia un SMS amb la paraula 
MATARONI, un espai, i el nom 
del candidat que volem votar i 
enviar-ho al número 25000.

1.45 euros/sms IVA incl. Servicio prestado por WPR 
Apdo. 14953-28080 Madrid sms@wpr.es-902044008.
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La Iaia, Anímic i Tropic Panda 
enceten el Músiques Tranquil·les  

Mataró s’endinsa, a partir d’aquest 
cap de setmana, i durant dos mesos, 
en l’atmosfera única i reposada del 
Cicle de Músiques Tranquil·les. La 
Iaia, Anímic i Tropic Panda encenen 
el ble del cicle amb una nit amb tres 
gustos complementaris al Clap. És 
el concert per obrir tast del festival, 
que té el pes de la seva programació 
durant un mes de febrer que també 
s’estrenarà el mateix dia 1 al Clap 
de la mà de Maria Coma.

Serà una primera nit amb tres 

propostes ben diferents. La Iaia 
presenta disc nou abandonant el 
seu so més folk i passant a un nou 
so electrònic, internacional, tre-
mendament compacte, cerquen la 
transcendència mitjançant el risc 
premeditat, el criteri artístic, la lli-
bertat interpretativa i una notable 
manca de concessions a la galeria. 

Pel que fa a Anímic han canviat 
del tot amb ‘Hannibal’, un segon 
disc que muta la seva sonoritat cap 
a un univers més transcendent, 
elèctric i fosc. Obrirà la nit Tropic 
Panda, un trio mataroní ple de pop 
folk fresc i l’autèntic country amb 
lletres fantàstiques i quotidianes. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Cicle de la Casa de la 
Música comença amb una nit 
de triple proposta al Clap

Rafa Pons, avui a Privat

La Sala Privat recupera un dels 
seus cantants més fi dels aquest di-
vendres 17 amb el concert de Rafa 
Pons que començarà a les 23:30h. 
La música en directe torna a la Sala 
després de la celebració del seu 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Racó especial per 
celebrar que queda mig 
any per Santes 

El Racó de Santes, l’espai de tertúlia 
sobre la Festa Major torna dimecres 
que ve de forma excepcional a El 
Públic. Ho fa en el marc de la peti-
ta festa del ‘I mig any’ que dissabte 
vinent, dia 25, servirà per celebrar 
que queda “només” mig any per Les 
Santes. El Racó de Santes de dime-
cres que ve consistirà en la projecció 
d’unes gravacions de Les Santes de 
l’any 1979 digitalitzades per Miquel 
Aliberas i un posterior col·loqui so-
bre els primers anys de Les Santes 
democràtiques.

Aliberas ha recuperat una grava-
ció d’aquella primera edició de Les 
Santes en democràcia, el colofó de 
quatre anys de campanya de ‘Les 
Santes. Fem-ne Festa Major’. A par-
tir de les set de la tarda es projectarà 
aquest document inèdit i a posteriori 
es farà un col·loqui sobre tot aquell 
moviment de les primeres Santes 
democràtiques i la vigència dels 
valors i motivacions que van acabar 
gestant bona part dels elements i 
actes que conformen actualment la 
Festa Major.

El Racó de Santes és una iniciati-
va començada el 2012 compartida 
pel Tot Mataró i Maresme i El Pú-
blic que pretén habilitar un espai 
de debat sobre la Festa Major més 
enllà de les dates clàssiques de la 
mateixa. 

RACÓ DE SANTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Públic acollirà dimecres una 
projecció i col·loqui sobre l’inici 
de Les Santes democràtiques

culturacultura

CEDIDA

quinzè aniversari i ho fa de la mà 
d’un dels cantants més estimats de 
la parròquia “privatera”.

Pons presentarà el disc ‘Persona, 
animal o cosa’, un altre disc amb 
les seves lletres plenes d’humor. 

www.totmataro.cat
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La solució a un problema de moro-
sitat és assequible i no suposa més 
despeses gràcies a Spa Advocats. 
Aquest despatx, especialitzat en 
cobrament de morosos, ofereix els 
seus serveis sense despeses inicials 
i es compromet, per contracte, a co-
brar només un percentatge sobre la 
quantitat recobrada, si la seva acció 

Cobrament de morosos i 
impagats sense despeses

SPA ADVOCATS
PUBLIRREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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qual és titular l’advocat Enric Spa, 
amb més de 30 anys d’experiència 
en dret civil, especialitzat, en-
tre altres camps, en cobrament 
d’impagats i morosos tant per a 
particulars com per a empreses, 
autònoms o comunitats de propie-
taris. Són advocats col·laboradors 
al Maresme de la prestigiosa com-
panyia d’assegurances ‘Crédito y 
Caución’ que assegura els impagats, 
una problemàtica que ha anat en 
augment amb l’actual conjuntura 
econòmica. Molts particulars, em-
preses o comunitats de propietaris 
es troben cada vegada més amb 
el problema d’impagats requerint 
l’assessorament i la gestió de pro-
fessionals especialitzats. Ara tenen 
una solució sense despeses inicials.

Spa Advocats també està especia-
litzat en divorcis i dret de família, 
herències, problemes en fi nques, 
arrendaments, compravendes i co-
munitats de propietaris.

c/ Sant Josep, 62, 1º
Telf. 93-799 34 61
Fax. 93-799 23 26

advocats@spa-advocats.com 

és efectiva i s’aconsegueix resoldre 
el cas de morositat, tant en via amis-
tosa com en via judicial. L’efectivitat 
d’Spa Advocats és alta i una àmplia 
majoria dels casos es resol amb 
èxit, previ estudi del cas en concret 
i efectuant les accions necessàries 
per aconseguir un resultat satisfac-
tori. Spa Advocats és un despatx del 

Spa Advocats
COBRAMENT D’IMPAGATS/MOROSOS
PER A PARTICULARS, EMPRESES, AUTÒNOMS, COMUNITATS DE PROPIETARIS

• Sense despeses inicials en la gestió del recobrament dels impagats, tant per la via amistosa 
com per la via judicial.

• Cobrem un percentatge només si cobrem l’impagat.
• Especialistes en recobrament d’impagats des de fa més de 30 anys.

ELS NOSTRES SERVEIS:
• Divorcis i dret de Família • Herències
• Problemes en immobles, arrendaments i compravendes
• Comunitats de Propietaris • Cobrament d’impagats/Morosos

C/ Sant Josep núm. 62, 1r, Mataró, T 93 799 34 61
www.spa-advocats.com · advocats@spa-advocats.com
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al·legoria simultània al pa com a ne-
cessitat bàsica de qui es troba en un 
estat de privació i també a la peça 
de forner esdevinguda emblema re-
tòric del mode de vida francès. En 
la seva interpretació en Xevi Ribas 
hi afegeix, a més, picades d’ullet au-
tobiogràfi ques i petites brometes de 
signe mataroní. Amb tot plegat ‘Qui 
no té tall rosega baguettes’ té prou 
grapa per merèixer tenir recorregut 
pels escenaris. Ara bé, li cal una 
major elaboració, tal com el mateix 
Xevi va admetre en ‘El Públic’ al fi -
nal de la representació feta davant 
d’una concurrència d’incondicionals 
que omplia el local a rebentar.     

‘Qui no té tall rosega baguettes’ evi-
dencia que la sempre demostrada 
aptitud d’en Xevi envers la comicitat 
avui s’expressa enriquida pel bagat-
ge aportat per la pedagogia Lecoq, 
que es caracteritza per desenvolupar 
llenguatges creatius i tècniques in-
terpretatives diverses amb un accent 
singular en el vessant físic.

Muntat a partir del guió escrit 
a duo amb la Marina, el monòleg 
aparenta ser una entrevista de se-
lecció per a un lloc de treball en 
una empresa de botigues de pa i 
pastisseria que evoluciona de mane-
ra inesperada fi ns a un cop d’efecte 
fi nal que controverteix tot el relat. 
Així, enmig d’una fi cció en què hi 
dominen els ressorts humorístics, la 
utilització de paradoxes té l’efecte 
volgut d’intensifi car el rerefons de 
crítica cap a una realitat social que 
perjudica greument tota una gene-
ració de gent jove.

Complicitats
La trama d’aquest muntatge no 
estalvia fl aixos de comparança irò-
nica entre la situació que es viu a 
Catalunya i la de més amunt dels 
Pirineus. El seu mateix títol és una 

Sorgit d’una nissaga teatrera vin-
culada a la Sala Cabanyes que es 
distingeix perquè tota la parentela 
té acreditades múltiples destreses 
en les arts i els ofi cis de l’escena, 
en Xevi Ribas va decidir fa pocs 
anys marxar a París per completar la 
seva formació a la prestigiosa Escola 
Internacional de Teatre Jacques Le-
coq. Acabats els estudis, continua 
instal·lat a la capital francesa amb 
la seva companya, la biòloga i es-
criptora també mataronina Marina 
Guardiola, i els seus dos fi lls.

En aquestes vacances nadalen-
ques en Xevi ha mostrat en el cafè 
cultural El Públic el que es pot 
considerar una prèvia de ‘Qui no té 
tall rosega baguettes’. Aquest seu 
primer treball a Mataró després de 
l’experiència parisenca és un exer-
cici monologat que aborda en clau 
irònica una qüestió d’actualitat: el 
problema de molts joves ben prepa-
rats que es veuen forçats a marxar a 
l’estranger perquè, aquí, el país no 
els ofereix oportunitats.

Ficció, humor i crítica
Tot i el caràcter encara preliminar de 
la funció presentada aquest dilluns, 

TEATRE
CRÍTICA CUGAT COMAS

culturacultura www.totmataro.cat
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 Xevi Ribas i la generació perduda 
L’actor mataroní dóna una visió mordaç de l’èxode de molts joves a l’estranger

ALUART

 Avui, al Casal l’Aliança 

L’èxit de la representació al 
públic ha fet que Xevi Ribas 
programi una segona funció de 
‘Qui no té tall rosega baguettes’ 
per avui divendres 17 a les 21h 
al Casal l’Aliança del Carrer Bo-
naire. El preu de l’entrada serà 
de 5 euros. 

Tot cultura Ribas.indd   1 13/01/14   19:18



per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada
l'hi ofereix els serveis de Tarot, Clarividència, Hipnosi, Mediumnitat, Cartes Astrals, 
Amulets de protecció, Solució de problemes Paranormals, Anàlisi de somnis, 
tècniques de relaxació i desenvolupament de facultats psíquiques.

 Tlf. 609 301 320                                                                                Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Sentir-te especial, estimada, i 
comprovar com t’estimen és el 
que necessites aquests dies, hi ha 
coses que t’han afectat. Treball: 
una situació tibant acaba per 
esclatar i et porta a replantejar-te 
certes expectatives.

TAURE (21/4 al 21/5)

Estàs vivint un període senti-
mental intens, després d’haver 
bloquejat molt les teves emocions. 
Llança’t, però controla. Treball: 
dies molt actius i satisfactoris en 
el relacionat amb la teva professió. 
Busca l’equilibri.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Comença la setmana decidida a 
deixar enrere aquesta inquietud 
que et fa dubtar. És qüestió de 
sentir en positiu. Treball: encaixa 
les coses com vénen, t’adonaràs 
que val més no complicar-se la 
vida amb queixes.

CRANC (22/6 al 23/7)

El que portes tant de temps espe-
rant podria materialitzar-se per fi : 
un desig íntim, un retrobament, 
estàs a punt de tocar el cel amb el 
cor. Treball: la teva impossibilitat 
pot espatllar una reunió o una 
venda. Sigues prudent.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Setmana de retrobaments, gau-
diràs de coses que gairebé tenies 
oblidades, evita excedir-te amb 
les celebracions. Treball: van a 
presentar-te a gent amb experièn-
cia creativa, treu-li el màxim profi t 
i no perdis el contacte.

VERGE (24/8 al 23/9)

No et deixis infl uir pel pessimisme, 
això no va amb tu. Si els teus sen-
timents són ferms, sigues positiva 
i encertaràs. Treball: ves amb 
compte: pot ser que et retreguin 
manca d’atenció en un assumpte 
vital. Procura no descentrar-te.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Comunica’t més amb la gent 
que estimes, se sentiran feliços i 
t’emportaràs una grata sorpresa. 
Treball: la falta d’escrúpols d’una 
persona del teu entorn laboral et 
traurà de polleguera. No t’enfrontis 
a ella, però actua per impedir-li-ho.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Una situació emocional que es-
tava tibant, acaba per resoldre’s 
aquests dies. El cap de setmana 
serà idíl·lic. Treball: no pots 
controlar-ho tot, delega responsa-
bilitats que entorpeixen les teves 
tasques i et porten temps.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Busca la tendresa, la complicitat, 
més que un moment fugaç. Són 
els petits detalls els que arriben al 
cor. Treball: surts d’un problema 
que amenaçava la teva estabilitat 
econòmica professional, t’arriba 
una bona ratxa.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Després d’uns aiguats, torna a 
brillar la llum, t’alliberes d’una 
tristesa i recondueixes una relació. 
Treball: setmana tranquil·la, apro-
fi ta per treure’t encàrrecs pesats 
que se t’acumulen i t’atabalen. 
Posa l’agenda al dia.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Pot ser que hagis de preparar una 
trobada, una sortida, un viatge 
de plaer, faràs que uns altres 
es diverteixin. Treball: tens una 
gran capacitat intuïtiva, solament 
has d’escoltar-la, per superar els 
dubtes que t’amenacen.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Hi ha dies en què desitges 
desaparèixer i uns altres en què 
et falten hores. No li donis més 
importància i gaudeix del que 
tens. Treball: empra el teu temps 
en objectius concrets i obtindràs 
resultats, no et dispersis.

Esquerra Republicana de Catalunya 
és el primer partit de Mataró que ja 
ha designat, a més d’un any vista, el 
seu candidat a les eleccions muni-
cipals de maig del 2015. Francesc 
Teixidó, exregidor d’habitatge de 
l’Ajuntament i actual president del 
partit a Mataró repetirà com a alca-
dable com ja va fer en els comicis de 
l’any 2007 i de l’any 2011.

Teixidó acumula cinc anys 
d’experiència com a regidor, ja que 
va entrar a l’Ajuntament substituint 
Genís Bargalló el 2006 i va acon-
seguir com a cap de llista reeditar 
els dos regidors d’ERC a les elec-
cions del 2007 i fi ns al fi nal de 
mandat. També va encapçalar la 
candidatura republicana que es va 
estavellar el 2011 quedant fora del 
consistori després de dos mandats 
de presència.

Objectiu: tornar a l’Ajuntament
Teixidó va ser escollit per l’assemblea 
d’ERC a Mataró i no va tenir cap al-
tra candidatura interna que s’hi 
oposés. En la mateixa assemblea, 
el ja alcadable republicà, va expo-
sar les línies del pla estratègic per 
desenvolupar la secció local del 
partit i aconseguir, en les pròximes 
eleccions, tornar a l’Ajuntament. 

ciutat

Francesc Teixidó repetirà 
per tercer cop com a cap 
de llista d’ERC

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El 2007 va reeditar els dos 
regidors de la formació, el 
2011 els va perdre 
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1-2 DOS DELS NANS QUE VAN PARTICIPAR A LA CERCAVILA DE GEGANTS. DOS DELS NANS QUE VAN PARTICIPAR A LA CERCAVILA DE GEGANTS.     3     FINAL DE LA CERCAVILA DE GEGANTS A LA FINAL DE LA CERCAVILA DE GEGANTS A LA 
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LA BALLADA DE SARDANES A CÀRREC DE LA COBLA SELVATANA. LA BALLADA DE SARDANES A CÀRREC DE LA COBLA SELVATANA. 
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GUANYA...
Concursos 70€

35€ 35€

Amb el CONCURS de la 
PARAULA INVERTIDA
i el concurs del
BANNER INVERTIT

PARAULA INVERTIDA:
Busca entre els anuncis de la revista la paraula 
invertida i escriu la resposta en aquest cupó de 
participació.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: ISRAEL COCERA JIMÉNEZ
PARAULA INVERTIDA: TENIM BANNER INVERTIT: www.fi nquescastella.com

Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL
BANNER INVERTIT per:
1- Cupó o carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

BANNER INVERTIT:
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el 
banner invertit, fes clic sobre ell i copia l’adreça 
web en aquest cupó de participació.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.

+

Tot Argentona 1610.indd   2 15/01/14   09:53
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CARROS QUE VAN PARTICIPAR ALS TRES TOMBS. CARROS QUE VAN PARTICIPAR ALS TRES TOMBS. CARROS QUE VAN PARTICIPAR ALS TRES TOMBS. CARROS QUE VAN PARTICIPAR ALS TRES TOMBS. 8     DIVERSES PARADES GUARNIEN LA PLAÇA NOVA DE LA VILA. DIVERSES PARADES GUARNIEN LA PLAÇA NOVA DE LA VILA. DIVERSES PARADES GUARNIEN LA PLAÇA NOVA DE LA VILA. DIVERSES PARADES GUARNIEN LA PLAÇA NOVA DE LA VILA. 9 LA LA LA LA 
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FOTOS: ARGENTONA

6

8

ARENYS DE MUNT:
Nau industrial en lloguer, 1100 m2, fent can-
tonada, en planta baixa i altell. Alçada 9 m. 
Despatxos condicionats. Aparador de vidre 
en planta baixa per a exposició. Bones co-
municacions amb autopista. Ref. 4775

MARESME:
Nau en venda  4000m2 consta d’aparcament 
planta soterrani, zona magatzem, sala juntes i 
visites, ofi cines, zona tallers, zona d’exposició 
i pati amb jardí. Molt comunicada. Ref. 4409 

MATARÓ-BALANCÓ i BOTER:
Nau industrial en lloguer en planta pis 
de 600 m2, 10 m2 d’ofi cines, dos banys, 
munta càrregues. Molt bon estat. Zona 
de CiD. Accés a dos carrers. Aparca-
ment amb vigilant. Ref. 4422

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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CiU, PSC i ERC volen liderar el 
Consell Comarcal més enllà del 2015

CiU, PSC i ERC tenen la voluntat 
de mantenir el nou acord al Consell 
Comarcal del Maresme més enllà 
del 2015, després que CiU trenqués 
amb el PP. Asseguren que l’objectiu 
és impulsar projectes i serveis en 
benefi ci dels municipis i els ciuta-
dans, però també el de defensar una 
administració amb un futur incert. 
Per diferents motius, nacionalistes, 
socialistes i republicans asseguren 
que la línia política del PP, tant a 
Catalunya, com en el context de 
l’estat espanyol, feia inviable que 
continués al govern comarcal. 

Incomoditat
El president del CCM, Miquel Àngel 
Martínez, i el portaveu de CDC, Joan 
Morell, reconeixen motius ideològics 
en el canvi de socis, després que 
durant els primers anys de mandat 
hagin defensat que el CCM no era 
el lloc per debatre qüestions ideolò-
giques. “Ens incomodava compartir 
govern amb qui no té cap sensibilitat 
cap a Catalunya”, explica ara Morell. 
“La diferència ideològica entre el 
PP i CiU ha estat cada cop major”, 
afegeix Martínez. També han fet 
referència a la posició política del 
PP a nivell estatal en relació a la 
fi gura dels consells comarcals: “No 
té sentit mantenir un soci de govern 
quan el seu partit impulsa una llei 

MARESME
POLÍTICA REDACCIÓ

maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1610
DEL 17 AL 23 DE GENER DE 2014

Els Mossos d’Esquadra van detenir 
el passat dissabte un conductor de 
29 anys i veí de Sant Andreu de 
Llavaneres per atropellar un ciclista 
a l’N-II i fugir. L’arrestat va donar a 
més un resultat de 0,87 mg/l, tripli-
cant la taxa màxima d’alcoholèmia 
permesa. Els fets van passar pels 
voltants de les nou del matí de dis-
sabte al quilòmetre 651 de l’N-II, a 
tocar del barri de Marinada de Sant 
Andreu de Llavaneres. Un cotxe 
va atropellar un ciclista i va fugir 
sense socórrer la víctima. Un ampli 
dispositiu policial -amb les dades 
del vehicle infractor- va rastrejar la 
zona i efectius de la Policia Local de 
Llavaneres van localitzar el turisme 
circulant en sentit contrari en un 
voral del nucli urbà.

Superant la taxa permesa
El cotxe presentava danys que 
coincidien amb el tipus d’impacte 
descrit en l’atropellament i van pro-
cedir a detenir el seu conductor, de 
29 anys, nacionalitat espanyola i veí 
de Sant Andreu de Llavaneres. Des-
prés de fer-li la prova d’alcoholèmia 
aquesta va donar un resultat de 
0,87 mg/l, superant en més de 
tres vegades la taxa permesa regla-
mentàriament. L’home va quedar 
detingut per delictes contra la segu-
retat del trànsit i lesions. 

LLAVANERES
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Detenen un conductor 
borratxo per atropellar un 
ciclista a l’N-II i fugir

L’arrestat, de 29 anys, 
triplicava la taxa 
d’alcoholèmia

El tripartit defensa que la línia 
política del PP feia inviable 
que continués al govern

de sostenibilitat i racionalització de 
governs locals, que el que fa és es-
trangular els consells comarcals”, 
ha afegit Martínez. També en aquest 
sentit es pronuncia el primer se-
cretari del PSC al Maresme, Xavier 
Amor: “L’administració està en risc 
pels atacs de l’Estat”.

“Pacte de país”
Blanca Arbell, d’ERC, i Guillem 
Aresté, d’UDC, també han fet decla-
racions en aquest sentit, qualifi cant 
l’acord al Consell Comarcal del Ma-
resme com un “pacte de país”, en 
contraposició al “tarannà” del PP 
i a favor de la consulta del 9 de 
novembre sobre el futur polític de 
Catalunya. “És un projecte molt im-
portant del país”, va destacar la líder 
republicana. El pacte CiU-PP era un 
pacte de govern en minoria, mentre 
que les noves aliances fan que el 
govern resultant tingui 25 dels 33 
consellers comarcals, al voltant d’un 
75 per cent dels electes.

El cartipàs
Pel que fa al repartiment de respon-
sabilitats entre els tres socis, els 
socialistes assumiran íntegrament 
les àrees que fi ns ara estaven en 
mans del PP. Pel que fa a ERC, es 
crearà una tercera vicepresidència i 
es crearà una nova àrea de Joventut, 
Cultura, Salut i Consum, que assu-
mirà la presidenta comarcal dels 
republicans. 
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Francesc Teixidó repetirà 
per tercer cop com a cap 
de llista d’ERC
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PISOS EN VENDA

110.000€

CB6181 – RDA. O’DONNELL 
Ocasió de mercat! Pis gran 100m2, 
reformat 4 habs (2 dob), ascensor. 

C. ENERGÈTIC: D

CB8348 GATASSA SUD Ocasió! 
Preciós pis reformat de 75m2, amb 
3 habs (2 dobles), menjador gran 
amb sortida a balcó.

58.000€ (*)

CB8506 Z. CAMÍ DEL MIG Ocasió 
de mercat!! Pis gran de 90m2, alt, 
amb 4 habs, tot exterior, balcó i ga-
leria, ascensor.

97.000€ (*)

CB8182 EIXAMPLE COSTAT CORTE 
INGLES, Pis 1er d’alçada, de 65m2 
amb 2 habs (1doble), reformat i co-
munitat reduïda. 

89.000€ (*)

108.000€ (*)

CB8144 ZONA JUTJATS Pis gran 
de 90m2, ara amb 3 habs (2 dobles), 
reformat, balcó, galeria i ascensor.

CB8521 VIA EUROPA Ocasió única! 
Pis seminou de 76m2 amb 2 habs, 
cuina offi ce, balcó, galeria i ascensor. 

110.000€

CB8486 EIXAMPLE ESQUERRA. 
Pis actualitzat de 78m2 (2 dobles), 
cuina offi ce 12m2, galeria, tot exterior 
i amb molt de sol.

68.000€ (*)

CB8560 PZA FIVALLER. Ocasió! 
Pis de 80m2 seminou, de 3 habi-
tacions, terres de marbre, bany + 
lavabo, A.A. i ascensor.

140.000€

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

4129

OPORTUNITATS

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

99.000€�

REF. 11707  LA LLANTIA
Apartamento de 2 hb con vistas 

panorámicas sobre toda la ciudad, 62m, 
baño completo, balcón, bloque de pocos 

años con ascensor, excelente estado. 
EXCELENTE PRECIO!!!!

REF. 11700  LOS MOLINOS
Zona residencial, casa a 4 vientos 

285m, ideal 2 familias con 2 viviendas 
independientes, Pbj-100m 3hb,1º- 90m 

2hab dobles, varios patios y terrazas, 
sótano de 85m. 

EXCELENTE  ESTADO!!!! 

268.000�€�€€

REF. 11690  VÍA EUROPA
Bonito piso de 75m, dispone de 2 hb 
en bloque seminuevo con ascensor, 

gran patio a nivel de 80m, amplio salón 
con balcón a la calle, baño completo, 

PARKING Y TRASTERO 
INCLUIDOS!!!

169.000�€
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

LLANTIA ECONOMICO, piso de 
3 hab. para dejar a su gus-
to, baño completo, muy bien 
comunicado y cerca de zona 
comercial. OCASION.

49.000€�

RE
F.7

04
2

163.000� (27,1M)

RE
F. 

50
64

RE
F. 

50
66

RE
F.1

23
3

MOLINOS OPORTUNI-
DAD EN EXCLUSIVA. 
En vía principal de Los 
Molinos, 4 habitaciones 
(3 dobles), cocina lacada 
blanca, galeria de 12m2 y 
balcón exterior, muy lumi-
noso. OCASIÓN. 
ANTES PVP. 114.000€

RE
F. 

61
27
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C.E. en trámite = Certifi cado Energético en trámite

C.
E.
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F. 
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Z. CERDANYOLA. Planta baja 
totalmente reformada 4 hab. 
2 dobles, baño completo con 
bañera, cocina fórmica blanca 
y galeria, salón comedor con 
balcón exterior. IMPECABLE.

107.000€ 

MOLINOS Excelente casa de 2 pi-
sos independientes, el 1º: cocina 
ofi ce, 3 hab. más despacho, baño 
completo, patio con barbacoa, 2º 
piso: 2 hab., cocina ofi ce, baño 
completo y TERRAZA DE 15M2

269.000€

RE
F. 

61
30

RE
F. 

12
18

RE
F. 

22
31

RDA. PRIM. Piso en perfecto estado de 100m2, 4 habitaciones 
(2 dobles), 2 baño completos,  cocina lacada blanca, galeria,  
salón de 28m2 con balcón exterior. ascensor. OPORTUNIDAD 
POR PRECIO. OCASIÓN.

Z. PLAZA CATALUNUYA Piso se-
minuevo con ascensor, cale-
facción, cocina offi ce de haya, 
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos (1 suite), piso con mucha 
luz. ESTADO IMPECABLE.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

22
93

159.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

30
52

RDA. CERVANTES, piso con-
servado de 3 hab., baño 
completo con ducha, cocina 
formica con galería, balcón 
ext. OCASIÓN

53.000€ 

EIXAMPLE. OCASIÓN. Piso con 
ascensor reformado 100%, to-
talmente exterios, 3 hab., baño 
con ducha, cocina con galeria 
anexa, CALEFACCIÓN. 

139.000€

CENTRO OCASION 2º piso con 
a.a  con bomba calor todas 
las hab. , cocina fórmica, baño 
completo gran tamaño con du-
cha, 3 hab. 2 dobles. Comuni-
dad reducida OPORTUNIDAD

RE
F. 

12
08

87.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
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ám
ite

96.000€

120.000€

RE
F. 

23
05

C.
E.

 en
 tr
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RDA. CERVANTES. EXCELENTE 
piso totalmente reformado 
con terraza independiente de 
40m2, 3 hab. 2 dobles, baño 
y aseo, cocina lacada azul 
con galeria anexa en terraza. 
OCASIÓN ÚNICA

RE
F. 

30
57

115.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E:

 “E
”

C.
E.

 en
 tr
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ite

1ª LINEA DE MAR. Piso totalmen-
te reformado, 3 hab. 2 dobl, 
baño compl, salón 20m2 con 
balcón ext. con vistas al mar, 
cocina con galería, calefacción 
y a.a., ascensor. OCASIÓN. 

152.000€

RE
F. 

12
63

VIA EUROPA Piso seminuevo 
con pk incluido, 3 habitaciones, 
2 baños completos (1 suite), 
cocina de cerezo con galería, 
trastero., ascensor. OPORTUNI-
DAD POR ZONA Y PRECIO

RE
F. 

21
27

185.000€
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“Els mataronins el que 
necessiten és ser informats per 
decidir què volen”

A la qüestió de si Mataró està o no 
per la independència, Guanyabens 
considera que el factor polític és deci-
siu: “Tenim un consistori prou dividit 
en aquesta qüestió, amb dos grups 
que hi estan en contra, dos a favor i 
dos que ballen”. Però, tot i així,  creu 
que el que importa, de nou, és el que 
pensi la gent, fet pel qual “cada cap de 
setmana organitzem taules informa-
tives a dos barris diferents”. Segons 
Guanyabens, la població favorable a 
la independència  “varia menys del 
que ens pensem entre centre i barris”. 
Apunta que “és tan legítim reclamar 
la independència per qüestions dife-
rents perquè tothom vol viure bé”. 
Es tracta, per ella, “de saber respectar 
si som catalans d’origen o de destí”. 

“M’estimo les persones”, assegu-
ra Rosa Guanyabens, presidenta 
de l’ANC a Mataró. Probablement 
tant com al seu país, Catalunya. 
Somrient i optimista imagina, a 
cada instant, el triomf del projec-
te independentista català. I, per 
sobre de tot, hi confi a. Anomena 
la il·lusió repetidament com a ele-
ment indispensable, no només pels 
grans projectes, sinó per a la vida 
en general. 

Psicopedagoga de professió, 
Guanyabens va involucrar-se en 
l’organització del moviment inde-
pendentista per la il·lusió i l’interès 
que li van generar les consultes 
sobiranes no vinculants que es 
van celebrar entre el 2009 i el 
2010 arreu de Catalunya. Recor-
da que li va semblar “un projecte 
encoratjador que em va portar a 
implicar-m’hi”. Va ser escollida 
coordinadora de la plataforma ‘Ma-
taró per la independència’, en un 
inici, per assumir poc després la 

presidència de l’Assemblea Nacional 
Catalana a la ciutat. 

“El bon ambient i l’objectiu comú 
d’assolir la independència que ens 
uneix és el que ens fa tirar enda-
vant”, assegura Guanyabens, que 
reconeix que “malgrat totes les ho-
res de feina que ens ocupa, és una 
tasca molt enriquidora”. “Sempre he 
pensat que la felicitat puja i baixa”, 
diu, però ara “sóc especialment fe-
liç i, en gran mesura, és perquè la 
gent agraeix que ens encarreguem 
de donar-li forma”. 

Una forma que evoluciona “molt 
de pressa”, segons explica, perquè 
“grans personatges històrics han 
anat treballant durant molts anys”. 
És per això que considera que “el 
moviment té més validesa perquè ha 
sorgit del poble”, un fet que obliga 
els catalans a implicar-s’hi per evitar 
un fracàs que veu “molt difícil per-
què el poble català s’aguanta sobre 
uns fonaments molt forts”. I és que, 
al fi nal, tot depèn de la il·lusió. 
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Defi neix-te
Treballadora
 
Un llibre
‘Una història d’amor i tenebres’ 
d’Amos Oz 

Una pel·lícula
‘El resplandor’ d’Stanley Kubrick

Un viatge
La Bretanya

Un independentista
Les persones anònimes

Un repte
Viure sense prejudicis

Rosa Guanyabens,  
il·lusió independentista
PRESIDENTA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA A MATARÓ
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Assegurances

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
Cantonada amb El Torrent, 57

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Lloguers i Vendes

Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurances
 Administrador de comunitats

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

Agents de la
Propietat immobiliària

1.50081 - Centre. Pis semi-reformat de 80m², 
té 4 hab., Bany, aseo, saló-menjaddor de 20 
m², terres de parket, balcó gran, aa/cc, 2 as-
censors ¡¡Oportunitat!!             117.260€

1.50056 - Centre. Plaza Sta. Anna. Pis d’alt 
standing de 90m², 3 habitacions, saló-men-
jador de 25 m² amb cuina americana, bany, 
aseo, 2 balcons, aa/cc, parking opcional!!! 
Únic!!!                                         220.000€

1,08060 Mataró Havana - Piso de 40 m2, con 
1 hab, cocina americana, baño con hidroma-
sage, aa/cc, balcón tipo terracita y con par-
quing y los gastos incluidos !!!    500€/mes

1,01124 Mataró Avda. Maresme - Piso 80m2, 
con 3 hab., Baño, cocina y salon al balcón-
terracita - visas al mar!!!!           500€/mes

1,05051 Mataró Centro- Apartamento semi nue-
vo 40 m2, 1 hab., Cocina americana y terraza 25 
m2, amueblado  y parking !!!          550€/mes

1,09769 Mataró Centro - Piso de 85 m2, 
con 3 habitaciones, 1 Baño, salón, cocina 
y baños reformados !!!!               550€/mes

1,08341 Sant Andreu de Llavaneres - Pre-
cioso dúplex de 65 m2, 2 hab. y 2 baños, aire 
acond., Calef., 2 balcones vistas a los jardines 
de la iglesia - Muy soleado !!        560€/mes

1,03648 Mataró Centro - Piso 75m2, 2 hab. 
+ despachito, baño,  cocina, salón ventanales 
-eléctrico, calefacción!!                   575€/mes

1,09766 Mataró Centro - Piso de 50 m2 con 
2 hab., Cocina, salón con salida a terracita de 
15 m2- Con o sin muebles!!!         575€/mes

1,09604 Sant Vicenç de Montalt  - Pisos de 1 
habitación - piscina y zona comunitaria - al-
gunos con terraza y vistas a mar - precios des-
de 590 euros !!!!                               590€/mes

1,09274 Mataró Via Europa - Magnífi co piso 
de 60 m2, 2 hab, baño, cocina, aa/cc frio calor, 
balcón. Vistas espectaculares. Parking opcio-
nal y gastos incluidos !!!!             600€/mes
1,08608 Mataró Centro - Piso nuevo 55 m2, 2 
hab., Cocina americana, aa/cc frío calor, - con 
parking y gastos incluidos !!!       650€/mes
1,09567 Mataró Centro - Piso amueblado de 
60 m2 con 2 hab, baño, cocina independiente, 
todo eléctrico, parket. . Cerca de estación y con 
gran terraza de 50m2!!!               650€/mes
1,06034 Mataró Centro. Primera línea de mar. 
Piso de 90 m2, tiene 3 habitaciones, baño, 
galeria, balcón, vistas espectaculares !!! Par-
king opcional !!!!                           695€/mes
1,05516 Mataró Via Europa - Piso de 85 m2, 
3 hab, 2 baños, balcón, semi amueblado, par-
quing y gastos incluídos!!!            700€/mes
2,02598 St. Vicenç de Msontalt - Casa de 120 
m2, con 3 habitaciones, 2 Baños, cocina offi -
ce, gran salón, parking - terraza de 100 m2 y 
jardín de 20 m2!!!                         700€/mes
2,02593 Mataró Cerdañola - Gran casa de 
300 m2, con 5 habitaciones y 3 baños con 
3 grandes terrazas (1 con cocina de verano), 
trastero, garaje y con un local de 180 m2, en 
la planta baja, ideal para trabajar en la mis-
ma vivienda!!!                               1500€/mes

P1.50079 - Zona Centre. Exclusiva. Més 
cèntric impossible. Pis 100m², 3 hab., 1 Bany 
complet, cuina ofi ce, saló-menjador amb llar 
de foc, calefacció, terres parket, ascensor, ba
lcó¡¡Oportunitat!!                        160.000€

1.50066 - Centre. Gran pis de 100 m², 3 hab. 
(abans 4), bany complet, cuina off, galeria, saló-
menj. de 30m², balco, calefacció, ascensor, vistes  
mar, molt asolellat , plaça aparc. opc ¡¡Totalment 
reformat!!  Abans: 210.000€              160.000€

1.05462 - Centre. Zona platja. Apartament 
d’1 habitació doble, bany amb jacuzzi, cuina 
americana amb vitroceràmica, menjador de 
21m², aa-cc fred-calor, amb ascensor ¡¡Opor-
tunitat!!                                                93.000€
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Pèrits Judicials

www.urbenia.es     info@urbenia.es

Teléfono 93 798 01 11
c/Unió, 59, bis

www.urbenia.es info@urbenia.es Pèrits Judicials

Disponemos de 180 viviendas 
desde 35.000€ hasta 100.000€ 

Financiadas al 100%
Consulte las condiciones

185.000ˆ

= Tramitándose Certifi cado Energético

CENTRO Loft con terraza a 
nivel de 25m2 muy soleada, 
completamente reformado. 
A 3 minutos del centro y la playa.

Ref.14318

56.000ˆ

EIXAMPLE Piso muy bien 
distribuido y sin pasillos, 3 habit., 
baño completo, cocina offi ce y 
salón de 20m2.

Ref.14300

ROCABLANCA Piso económico 
de pocas escaleras en calle 
peatonal. Dispone de 3 habs y 
salón con amplio balcón.

51.000ˆ

Ref.14317

130.000ˆ

MOLINOS Casa unifamiliar a 
los 4 vientos de 280m2 formada 
por 2 viviendas independientes. 
¡Producto muy interesante!

Ref.40317

CTRA. DE MATA Gran piso 
seminuevo y totalmente exterior 
de 115m2, 3 habs, 2 baños, 
terracita, calefacción y ascensor.

Ref.13014

89.000ˆ

Ref.14198

EIXAMPLE Primer piso de altura 
actualizado de forma rústica, con 
2 habitaciones, salón-comedor y 
cocina equipada.

Ref.14323

149.900ˆ

FORN DEL VIDRE Piso de 4 
habitaciones con patio a nivel 
15m2 + terraza superior de 40m2. 
Baño y cocina reformados.

RDA. ALFONSO X Piso alto con 
ascensor de 85m2, 3 dormitorios 
dobles, balcón soleado y cocina 
de buenas medidas.

Ref.14172

99.000ˆ

PL. CATALUNYA Piso semi-
nuevo de 3 habitaciones, salón 
22m2 con balcón, cocina offi ce, 
2 baños y A/A y calefacción.

Ref.14321

14324-RDA. CERVANTES Gran piso 120m2 
de 4 habitaciones con terracita. Vistas 
espectaculares a mar. Con parking y 2 trasteros. 
125.000ˆ

14311- Z. ST. SIMÓ Piso seminuevo de 3 habs y 
salón con salida a gran balcón. Con vistas al mar, 
zona comunitaria y parking. 
139.000ˆ

14188 - C.ST. ANTONI Precioso dúplex 
reformado, 3 habitaciones con terracita, salón 
con chimenea y cocina independiente.
159.000ˆ

OCASIÓN

219.000ˆ

CENTRO Duplex seminuevo con 
gran terraza a nivel de estudio, 2 
habit., baño completo + 2 aseos, 
suelos mármol y calef.

Ref.14308 OCASIÓN

PL. FIVALLER Piso seminuevo de 
3 habs, salón con balcón, baño+ 
aseo, cocina independiente, AA + 
calef. y suelos de mármol.

140.000ˆ

Ref.14322 OCASIÓN

PL. ITALIA Magnífi co ático 
seminuevo de 106m2 con 
terrazas de 100m2 y 25m2. 
¡Con pk incluido en el precio!

Ref.13663

228.900ˆ
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www.urbenia.es     info@urbenia.es
Llámenos 93.798.01.11

40248 – PERAMÀS Casa unif. 
90m2 + patio de otros 90m2. 
Excelente imagen y muy buena 
zona. Precio inmejorable.
              195.000€

Llámenos! 
93 798 01 11

Pèrits Judicials

 122.800ˆ

165.000ˆ

OCASIÓNOCASIÓN

179.000ˆ

73.600ˆ

Ref.14142

“¡Todo se vende! 
Nuevo plan de marqueting para 

nuestros clientes. 
¿A qué espera para llamarnos?”

185.000̂

Las notas
de los clientes

165.000ˆ 165.000ˆ

235.000ˆ

OCASIÓN

179.900ˆ

235.000ˆ

 126.000ˆ125.000ˆ

AVDA. PERÚ Piso comple-
tamente reformado de 3 habitac., 
cocina offi ce y salón con balcón. 
Comunidad reducida.

69.000ˆ

Ref.14281

CENTRO Loft con terraza a 
nivel de 25m2 muy soleada, 
completamente reformado. 
A 3 minutos del centro y la playa.

410.000ˆ

EIXAMPLE Piso muy bien 
distribuido y sin pasillos, 3 habit., 
baño completo, cocina offi ce y 
salón de 20m2.

67.900ˆ

Ref.14300

Ref.14063

345.000ˆ

123.000ˆ

MOLINOS Gran piso 100m2, 4 
habitaciones, baño y aseo, cocina 
offi ce, salón de 26m3 con salida 
balcón, exterior y luminoso.

Ref.14022 OCASIÓN

118.000ˆ

MOLINOS Casa unifamiliar a 
los 4 vientos de 280m2 formada 
por 2 viviendas independientes. 
¡Producto muy interesante!

Ref.40317

273.000ˆ

117.800ˆ

CTRA. DE MATA Gran piso 
seminuevo y totalmente exterior 
de 115m2, 3 habs, 2 baños, 
terracita, calefacción y ascensor.

Ref.13014

79.900ˆ

JUNTO SORRALL Vivienda de 
87m2, totalmente actualizada de 
forma impecable. Con terracita, 3 
habs y calefacción.

Ref.14085

Z. ESCORXADOR Piso 
orientado a mar de 3 habitac., 
salón con balcón, ascensor y 
excelentes vistas a mar.

68.000ˆ

T. 670 275 265

FORN DEL VIDRE Piso de 4 
habitaciones con patio a nivel 
15m2 + terraza superior de 40m2. 
Baño y cocina reformados.

RDA. ALFONSO X Piso alto con 
ascensor de 85m2, 3 dormitorios 
dobles, balcón soleado y cocina 
de buenas medidas.

Ref.13840 OCASIÓN

129.000ˆ

ROCABLANCA Excelente 
vivienda reformada 110m2 con 
terraza de 75m2. De 3 habs, 2 
baños y cocina independiente. 

158.000ˆ

PL. CATALUNYA Piso semi-
nuevo de 3 habitaciones, salón 
22m2 con balcón, cocina offi ce, 
2 baños y A/A y calefacción.

Ref.14321

VIA EUROPA
Traspaso de restaurante en pleno 

funcionamiento 
y rendimiento, con terraza.

Teléfono directo:

VIA EUROPA ¡Con pk incluido! 
Piso de 3 dormitorios, 2 
baños, con terracita, suelos de 
parquet, calefacción y ascensor.

169.000ˆ

Ref.13573 OCASIÓN

OCASIÓN

Ref.14306

PRAT DE LA RIBA En fi nca 
de reciente construcción. Piso 
luminoso e imagen actual, 2 dor. + 
despacho. ¡Pk y trastero incluidos!

de los clientes

SALVADOR MORAGAS
“Es un equipo excelente, muy 
profesional en todo lo que haga falta y 
muy humanos”

187.880ˆ

CAMÍ SERRA Gran piso de 
115m2, salón 28m2 con salida 
a balcón, 4 habitaciones y 
cocina 12m2. Parking doble.

Ref.14280 OCASIÓN

PL. ITALIA Magnífi co ático 
seminuevo de 106m2 con 
terrazas de 100m2 y 25m2. 
¡Con pk incluido en el precio!
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