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PISOS AMUEBLADOS Y EQUIPADOS

VENTA

Ref.00689 CERDANYOLA NORD. 
90m2, 4 HABITACIONES. Comedor 
de 25m2, BALCÓN,  1 baño con 
bañera, cocina independiente ¡Total-
mente exterior! (ANTES 66.000€)

        59.000€                       T

Ref.12131  LA LLANTIA. TOTALMEN-
TE REFORMADO. 2 hab. con parquet, 
cocina americana, terraza com. con 
trastero,  AA, semi-amueblado. ¡Vistas 
mar-montaña!

  490€/mes              T

Ref.14260 ARGENTONA CENTRE 
PLANTA BAJA REFORMADA. Una 
habitación doble, cocina americana, 
CALEFACCIÓN. PK opc.  Ubicación 
inmejorable. ¡Oportunidad inversores! 

   67.000€                        T

Ref.14232 ARGENTONA. PISO CÉN-
TRICO REFORMADO. 3 hab. amplias, 
balcón, parquet impecable. Para 
entrar a vivir o para invertir. ¡Precio 
inmejorable!  

     106.000€               T

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

ABIERTO LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA 

Ref. 02594 PERAMÁS PLANTA BAJA 
con PATIO. 2 habitaciones, baño con 
ducha, cocina tipo americana. !Total-
mente exterior!  

   450€/mes              T

¡REBAJADO!
Ref. 00367 PREMIA DE MAR. 
ASCENSOR, PARQUE COMUNIT. 
89m2, 3 hab. (2 dobles), TERRAZA 
con vistas a parque, cocina indep. 
Cerca de todos los servicios públicos.                                                                      

   90.000€                       T

Ref. 13548 CIRERA. AMUEBLADO 
Y EQUIPADO. 4 hab., cocina office, 
gran baño con bañera, balcón, calef.  
Al lado de transporte público, Mataró 
Parc y hospital.

   560€/mes              T
PERAMÀS
Ref. 12367: 3 hab (bal-
cón).........................480€/mes T
Ref. 12982: 2 hab (dúplex, 
trastero, AA)...........650€/mes T

EIXAMPLE
Ref. 02475: 1 hab (amueblado, 
ascensor)................450€/mes T
Ref. 02597: 2 hab (reform., 
AA., calef.) ..............620€/mes 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, 
tza, calefacción).......550€/mes T
CIRERA
Ref. 14294: 3 hab (pl. baja, 
tza, patio).................650€/mes T

CERDANYOLA NORD
Ref. 02810: 3 hab (totalmente 
reformado)..............450€/mes T
Ref. 12878: 4 hab (ascensor, 
1 mes fi anza)...........550€/mes T

CERDANYOLA
Ref. 00297: 2 hab (obra nueva,
AA.)..........................460€/mes T
Ref. 14021: 4 hab (terraza, 
patio, ascensor)......600€/mes T

LLANTIA
Ref. 00286: 2 hab (terraza, 
trastero)....................400€/mes T
Ref. 14295: 3 hab (reformado, 
balcón)....................480€/mes T
PARC CENTRAL
Ref. 02822: 3 hab (amueblado, 
ascensor)................490€/mes T
EL PALAU
Ref. 13805: 3 hab (amueblado, 
equipado)................450€/mes T

Ref. 14200 LA LLANTIA ESTUPENDO 
ÁTICO DÚPLEX 3 hab. (2 dobles),cocina 
equipada, 1 baño, buhardilla con chime-
nea, TERRAZA con barbacoa. ¡MARAVI-
LLOSAS VISTAS!

 126.000€                       T

Ref. 14218 LES CINC SENIES 
¡PRIMERA LINEA DE MAR! 3 hab. (2 
dobles), gran comedor con chimenea, 
BALCÓN, cocina independiente, baño 
con bañera.  ¡VISTAS AL MAR!

 135.000€                       T

Ref. 14303  C/PABLO PICASSO. 
REFORMADO, ASCENSOR. 4 habit. 
(3 dobles), balcón, cocina oficce, baño 
con bañera, AA, calef. PK opcional.                      
                                 

  139.000€                       T

Ref. 13062 EIXAMPLE ÁTICO   
DÚPLEX + TERRAZA + PK + TRAS-
TERO + PISCINA 2 hab. (antes 3) + 
estudio, balcón, cocina office, baño y 
aseo, calef. (ANTES 239.000€)

 205.000€                   T

ALQUILER

Ref.14306 VIA EUROPA ¡FANTÁSTICO PISO CON ASCENSOR Y PK INCLUÍ-
DO! 3 hab., comedor de 24 m2 luminoso con salida a BALCÓN, espectacular 
cocina offi ce, baño y aseo. PK INCLUIDO. ¡ESTUPENDAS VISTAS!           
                       ¡EXCELENTE OPORTUNIDAD! 
                               169.000 €                    T

Ref.14238 BARCELONA. MAGNÍFICO PISO SEÑORIAL EN ZONA EIXAMPLE 
DRETA. Consta de 3  hab.,1 baño, cocina indep.,  comedor 20 m2 con todo detalle 
y acabados perfectos. ¡Zona privilegiada, a 200 metros de la Sagrada Familia!
                                    ¡IDEAL PARA INVERSORES! 
                               135.000 €                  T

Ref. 14335 CENTRE TERRAZA, PRE-
CIOSAS VISTAS. 2 hab., cocina indep., 
baño con bañera por estrenar, galería, 
AA con bomba calor, terraza vistas al 
mar. Muy soleado.

   550€/mes            T
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Pèrits Judicials

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

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. GA-
TASSA: 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€

Certificado Energético pendiente de obtención

8246 – 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€

9666- C/FUENTSANTA: 
Planta baja con entrada inde-
pendiente. Gran salón comedor 
con cocina anexa prácticamente 
a estrenar, 2 habitaciones, baño 
completo, patio de 16 m2. 
Acabados de primera calidad. 
Precio rebajado. 
Precio: 69.478€

8758- C/INMACULADA  
(CIRERA): Planta baja  
totalmente reformada 3 habit.  
con amplio salón-comedor y 
cocina abierta. Baño completo y 
patio de 15m2. Posibilidad de 
financiación 100%, procedente  
de entidad bancaria.  
Precio: 70.032€

10037- VILASSAR MAR:  
Últimos siete pisos de obra nueva 
ubicados en zona tranquila de 
la población. Viviendas de 1 
habitación y planta baja de 2 
habitaciones con 40 m2 de patio. 
Acabados de primera calidad. 
Muy soleados por su orientación. 
Solicite información. Producto 
de entidad bancaria.Precios 
desde: 89.000€

6533- C/SOLÍS:  Piso alto 
y soleado de 100m2. Espacios 
muy amplios y mucha luz. 
Dispone de 3 hab (2 dobles), 
baño completo con bañera hidro-
masaje, gran cocina reformada, 
amplio salón-comedor con salida 
a balcón con buenas vistas y 
suelos de gres.  
Precio: 114.400€

- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -
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Dones suport a les 
protestes dels CAPs?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

No molt abans que esclatés la bombolla immobiliària, vaig 
anar a visitar a un constructor mataroní a les seves fl amants 
ofi cines de la Riera. Conversant amb ell sobre els preus dels 
pisos, li vaig comentar que jo els trobava tots molt cars, es-
pecialment si tenia en compte la meva situació fi nancera. 
Em va mirar entre sorprès i indignat, per tot seguit fer-me un 
vehement discurs sobre la vida en general, que va acabar amb 
el consell de què la compra d’un pis seria la millor cosa a fer, 
que la vivenda era un valor segur i que no me’n penediria.

En aquells moments jo estava fent un curs en una esco-
la de negocis i aquells dies precisament, ens parlaven del 
mercat immobiliari a tot el món, entre altres ens explicaven 
el cas del Japó on els preus dels habitatges estaven caient 
de manera sostinguda des de feia anys. Li vaig comentar 
aquestes dades al meu interlocutor, al qual la cara li va can-
viar d’indignat a emprenyat, em va dir que ell no sabia què 
havia passat en altres països, però que aquestes coses aquí 
no podien passar, i que ell no recordava que els preus dels 
pisos haguessin baixat mai a Espanya. Va ser de les últimes 
coses que em va dir, poc després s’ho va fer venir bé per 

FIRMA
OPINIÓ FÍSIC

Creus en l’ascens del 
CH Mataró?

ORIOL RUIZ

Brots verds i recuperació...
www.totmataro.cat

NÚM. 1611
DEL 24 AL 30 DE GENER DE 2013

INSTITUT CATALÀ DE SALUTPROTESTES DELS CAPS A 
ROCAFONDA I CERDANYOLA

acomiadar-me, això sí, de manera molt educada.

Avui l’empresa del constructor ja no existeix i les ofi cines 
de la Riera estan desocupades. Vist amb perspectiva la 
ingenuïtat del constructor fa certa gràcia, però no hauríem 
de caure en la crítica fàcil, tots vivíem en aquella bombolla. 
En aquelles mateixes dates, la ministra d’habitatge (la que 
posteriorment seria ministra de Defensa) es vanagloriava a 
l’estranger de la fortalesa del sector immobiliari Espanyol.

La memòria no és sempre una bona consellera, sovint 
tendim a recordar allò que més ens interessa i oblidar allò 
que no ens agrada tant, ser objectiu i fer una anàlisi freda 
de tot allò que hem viscut, fi ns i tot d’allò que ens ha afec-
tat molt personalment, és molt més difícil del què sembla.

Ara que els diaris van plens de brots verds i recuperació, 
el que potser és més important de recordar de tot el que 
hem viscut recentment, és que no podem creure cegament 
tot allò que ens diuen, per molt que ho digui molta gent, 
o que ho digui una ministra. 

86,7%  Sí.

11,2%  No.

2%  Ns/Nc

  LA DARRERA SETMANA DE PASTORETS VA SERVIR PER PRESENTAR EL 
DIRECTOR DE L’ANY QUE VE, MARC ABRIL, I EL COMISSARI DEL CENTENARI DIRECTOR DE L’ANY QUE VE, MARC ABRIL, I EL COMISSARI DEL CENTENARI 
EL 2016, JOSEP RODRI.EL 2016, JOSEP RODRI.

CASTIGAT   Gestionar la sanitat pública 
en aquests moments no deu ser fàcil 
però la seva actitud en tot l’afer dels 
CAPs ha distat de ser òptima. 

APLAUDIT  Per una vegada, Mataró surt 
als mitjans nacionals per una cosa en 
positiu com és la lluita veïnal per una 
sanitat pública digna. Endavant! 

A. ALUART
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La policia es motoritza

Fa només 50 anys, la policia mu-
nicipal va estrenar la primera 
motocicleta. Era el 25 de gener de 
1964 i Eduard Garcia, qui cedeix 
la foto, és el policia que hi apareix. 
Segons afi rma, “molta gent deu re-
cordar aquesta efemèride”, ja que 
l’aparició de la motocicleta va cau-
sar molta expectació. Tanta que, al 
cap de pocs dies de circular per la 
ciutat, els mataronins van batejar 
Garcia com a “el Llanero Solitario”, 
en referència a un personatge d’una 
sèrie cinematogràfi ca de l’època. A 
la instantània, es poden observar di-
verses persones mirant atentament 
aquella nova moto.

Beneïda
Garcia és retratat damunt la moto 
just davant de l’ajuntament de Ma-
taró, a la Riera. L’elegància que 
desprèn Garcia amb l’uniforme per-
met determinar que aquell va ser 
un dia important. I és que l’alcalde 
de l’època, Pedro Crespo, al costat 
de diverses autoritats municipals 
del consistori i el cap de la policia 
municipal, Carles Jubinyà, van pre-
senciar com “el mossèn Francesc 
Pou beneïa el nou vehicle a la plan-
ta baixa de l’ajuntament”. Aquest 
2014 se celebren els 50 anys del 
cos de policia municipal que aquell 
1964 va estrenar la primera moto.  

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys
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Al mercat, molt més
que un bon producte.

MATARÓ CIUTAT DE MERCATS www.mataro.cat

GIMCANAINFANTIL
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*Des de Mataró: establiment de trucada: 0,34 euros, IVA inclòs. Cost/minut: 0,26 euros, IVA inclòs, tarifat per segons. Des de fora de Mataró: 807 11 70 10: establiment 
de trucada: 0,19 euros, IVA inclòs. Cost/minut: 0,74 euros, IVA inclòs, tarifat per segons Horari: de dll. a dv., de 8 a 19 h. Agost: de dll. a dv. de 8 a 15 h.

Ajuntament 
de Mataró @matarocat / @trobamataro Ajuntament de Mataró / Troba Mataró

WhatsApp 606 614 307Telèfon d’atencióciutadana*: 010

Olora, busca, tasta, pregunta, riu, emprova’t, deixa’t Olora, busca, tasta, pregunta, riu, emprova’t, deixa’t 
recomanar i descobreix jugant les petites coses que recomanar i descobreix jugant les petites coses que 
fan que comprar als mercats de Mataró sigui tota 
una experiència.

#MercatsMataró

Comparteix amb fotos i vídeos la teva experiència de comprar als mercats
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L’Espai Gatassa reobre com a centre cívic polivalent
La posada en marxa de l’edifi ci dóna resposta al dèfi cit d’equipaments públics de Cerdanyola

L’Espai Gatassa va quedar reinaugu-
rat el passat dissabte dia 18 al matí 
després per convertir-lo en un centre 
cívic a disposició de la ciutat. La reo-
bertura de les instal·lacions ha estat 
possible per la cessió de l’edifi ci, 
propietat de la Fundació Iluro, a 
l’Ajuntament de Mataró. Centenars 
de persones van omplir el nou equi-
pament municipal, els usos del qual 
s’han decidit mitjançant un procés 
participatiu que va determinar que 
la cultura, l’esport i iniciatives per a 
la gent gran en serien les activitats 
principals. 

E l  t reba l l  en  xa rxa  ent re 
l’Ajuntament i la Fundació Iluro ha 

permès que l’Espai Gatassa torni a 
obrir les portes després que la Fun-
dació Caixa Laietana el clausurés 
l’agost del 2011. Es tracta, segons 
el President de la Fundació Iluro, 
Rafael Montserrat, “de posar aquest 
servei a disposició de la ciutat”. La 
reobertura s’està fent de forma gra-
dual des del 13 de gener i “dóna 
resposta al dèfi cit d’equipaments 
públics que pateix Cerdanyola”, 
tal com va expressar el regidor de 
Participació Ciutadana, Joaquim 
Fernàndez. Està previst que se’n 
benefi ciïn els veïns de Cerdanyola, 
però també de Peramàs-Esmandies 
i el Pla d’en Boet.

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

Procés participatiu
L’Espai Gatassa es converteix 
d’aquesta manera en un centre cívic, 
“el millor de la ciutat segurament”, 
segons l’alcalde de Mataró, Joan 
Mora. Els usos els va determinar un 
procés participatiu que va determi-
nar que l’equipament es destinaria 
a activitats culturals, esportives i 
per a la gent gran. Les entitats dels 
barris ja han fet les seves demandes 
i està previst que “es creï una nova 
fórmula de gestió mitjançant una 
comissió formada per les pròpies 
entitats que fomentarà el treball en 
xarxa i desenvoluparà activitats con-
juntes”, segons Fernàndez.

GIL-CAR, S.L.
AUTOMÒBILS

COMPREM
EL SEU VEHICLE
Paguem al comptat

Màxima serietat

EL SEU VEHICLE
Paguem al comptat

STOCK
PERMANENT
+ DE 30 COTXES
D’OCASIÓ

Avinguda del Maresme, 133
08302 Mataró, Barcelona
T 93 512 60 71 / 655 550 050 
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L’Espai Gatassa reobre com a centre cívic polivalent
La posada en marxa de l’edifici dóna resposta al dèficit d’equipaments públics de Cerdanyola
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 Complicada gestió de l’herència

La Fundació Iluro és l’hereva de la fundació que gestionava l’obra 
social de l’antiga Caixa Laietana. Nascuda l’abril de l’any passat, la 
Fundació Iluro ha expressat reiteradament la delicada situació econò-
mica de la institució, que segons Montserrat “compta amb una quarta 
part dels recursos que es tenien fa un parell d’anys”. És per això que, 
des d’aleshores ha reubicat les Aules Sènior, ha millorat l’Ateneu o ha 
cedit l’antiga biblioteca de Caixa Laietana. Aquesta darrera és l’última 
cessió que es farà, almenys a curt termini. Tot i així, va especificar que 
s’està treballant per “ampliar els horaris de la biblioteca popular del 
centre”, alhora que busquen complicitats per “establir-ne la cogestió 
amb la Diputació de Barcelona”. 

La piscina no es posarà en funcio-
nament perquè segons l’alcalde 
tenia un cost de 300.000 euros que 
“hem considerat que no era aquí 
on havíem de destinar-los”. Tot i 
així, l’espai de la piscina es podria 
adaptar per convertir-lo en una sala 
polivalent.

Nova esbroncada
Una vegada més, Mora va carregar 
contra els ex-dirigents de la des-
apareguda Caixa Laietana, a qui 
va acusar d’haver “robat, enganyat 
i estafat”, en relació als afectats 
per participacions preferents. Mora 
va assegurar que “l’espai podria 
estar en funcionament si aquests 
dirigents no s’haguessin begut 
l’enteniment i no s’haguessin lucrat 
fins a ensorrar l’entitat”. Per això, 
l’alcalde va afirmar que “la reober-
tura de les instal·lacions és també 
un homenatge a tots aquells que 
van fer possible la construcció del 
centre”, és a dir, segons va afegir, 
“aquells que un dia hi van dipo-
sitar els estalvis”. La ubicació del 
centre i els serveis que oferirà són 

els elements que fan que aquesta 
obertura sigui d’especial importàn-
cia per a la ciutat. Mora va agrair 
a la Fundació Iluro la cessió de 
l’equipament, mentre que l’actual 
president Montserrat va explicar 
que “és una gran satisfacció poder 
retornar l’espai a la ciutat en un mo-
ment en què nosaltres no disposem 
de suficients recursos per posar-lo 
en marxa”.

El tancament de l’antic Espai 
Laietana va ser, l’estiu del 2011, el 
primer indici de la desfeta de l’obra 

social de Caixa Laietana. Aquell 
espai d’ús de la gent gran de Cer-
danyola era un equipament que vivia 
de portes endins però concentrava 
una activitat i unes complicitats 
de gran importància pel seu miler 
llarg d’usuaris. Va ser el ple del no-
vembre, amb el suport de tots els 
grups municipals, el que va donar 
compte del conveni signat entre 
l’Ajuntament i la Fundació Iluro per 
posar en marxa de nou els 2.000 
metres quadrats d’instal·lacions de 
l’Espai Gatassa. 

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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Els imputats per la crema d’una 
foto del rei es neguen a declarar 

Els dos imputats per la crema d’una 
foto del rei durant la manifestació de 
l’Onze de Setembre a Mataró s’han 
negat a declarar als Jutjats com 
ordenava l’Audiència Nacional. Se-
gons el portaveu dels serveis jurídics 
d’Alerta Solidària, Martí Majoral, 
se’ls acusa d’un delicte d’injúries a 
la corona, mentre que aquesta era 
una “protesta simbòlica” i “no és 
l’Audiència Nacional qui els ha de 
jutjar”. Els fets van passar quan du-
rant una manifestació de l’esquerra 
independentista es va cremar una 
foto del rei. L’Audiència Nacional 

n’acusa en Jordi i en Guifré, dos dels 
joves que van participar en aquella 
manifestació.

Majoral recorda que quan fa dos 
anys es va imputar a joves de Giro-
na per aquest mateix fet, el cas es 
va acabar jutjant per un desordre 
públic. “Ara l’Audiència Nacional 
ha de decidir com vol continuar 
aquest cas”, adverteix Majoral, que 
no descarta, fi ns i tot, que es retirin 
els càrrecs i s’arxivi el cas. Sobre el 
fet en si, Majoral assegura que no 
demanaran perdó. En aquest sen-
tit, el portaveu de la CUP a Mataró, 
Xavier Safont Tria, defensa la crema 
com un “acte de sobirania” que es 
pot entendre des de la discrepància 
amb la fi gura del rei. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

La CUP dóna suport als 
imputats a Mataró que no 
demanaran perdó   

ACN

Ciutadans constitueix 
un nou grup local amb 
Ferrando de coordinador

El partit es presentarà a 
les pròximes eleccions 
municipals el 2015      

Ciutadans va constituir la setmana 
passada el seu nou grup local a Ma-
taró encapçalat per l’exregidor del 
PP Juan Carlos Ferrando. El partit 
té previst presentar-se a les pròximes 
eleccions municipals “donada la im-
portància més que necessària d’una 
política municipal propera, directa i 
personalitzada”, segons expliquen. 
Ferrando ja era el portaveu del partit 
a la ciutat quan no disposava d’una 
estructura pròpia. A més de Ferran-
do, lideraran el partit a Mataró Oscar 
Rivera, l’ex PSC Xavier Caravaca i l’ex 
PP Víctor Paramés. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

CEDIDA

Cuines
Banys
Mampares
Terres 
Fusteria d'alumini
Portes de pas
Parquets
Pladur
Pintura ...

En cas de trobar el mateix servei i qualitat
a un preu més econòmic, ens comprometem
a igualar-lo.

PREUS ESPECIALS OBERTURA

PER A CASA TEVA, EL MILLOR

C/ Pompeu Fabra 27, Mataró, (costat de la biblioteca), T 677 417 736 - 657 573 879 
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Divisió al PSC local 

La votació de la petició de cessió 
de competències per convocar el 
referèndum del 9N feta al Parlament 
la setmana passada es va cobrar la 
renúncia d’un diputat, dues dimis-
sions de l’executiva i el trencament 
de la disciplina de vot de tres dipu-
tats del PSC. En l’àmbit de Mataró 
també s’ha repetit aquesta divisió 
entre la part de partit fi del a la di-
recció que encapçala Pere Navarro 
i els anomenats crítics o díscols.

El President del Grup Municipal 
Socialista Joan Antoni Baron dóna 
suport a la ‘Crida socialista pel re-
ferèndum’, un manifest de diferents 

quadres del partit en suport dels 
socialistes que s’han desmarcat del 
no a la votació del Parlament. Entre 
els suports d’aquest manifest tam-
bé s’hi troben els regidors Consol 
Prados, Ivan Pera, Montse López i 
Francesc Melero o l’exalcalde Joan 
Majó.

Per contra, l’única diputada ma-
taronina del PSC, Alícia Romero, es 
va alinear amb la direcció en la vo-
tació parlamentària. Romero, però, 
és una de les signants d’un article 
en què diversos diputats afi ns a la 
direcció de Navarro demanen que no 
s’expulsi els díscols. En l’article, a 
més, defensen que l’abstenció ha-
gués estat el seu signe de vot en la 
ja polèmica votació. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Baron dóna suport als 
díscols i Romero segueix les 
directrius de la direcció 
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Junqueras carrega a 
Mataró contra el PSC 
pel seu vot

El president d’ERC retreu al 
PSC que es “despengi” del 
dret a decidir    

El president d’ERC, Oriol Junqueras 
va omplir dimecres de la setmana 
passada a la nit el Monumental amb 
800 persones en el marc de la cam-
panya a favor del Sí Sí a la consulta 
del 9 de novembre. L’actualitat, però, 
va marcar el discurs de la intervenció 
de Junqueras que retreia a la direcció 
del PSC el vot negatiu a demanar al 
Congrés el traspàs de competències 
per poder convocar la consulta. “No 
entenem que aquells que han estat 
els nostres companys de viatge, i que 
voldríem que ho fossin en el futur, 
ens neguin el dret a votar”. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

CEDIDAARXIU
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de metges, que mantenen com a rei-
vindicacions, per altra banda.

“Ignorats per l’administració”
Aurora Gironès, portaveu veïnal de 
la protesta, explica que en alguns 
moments s’han sentit “ignorats” 
per l’administració i, si bé reconeix 
que algunes de les reivindicacions 

estan en vies de solució, la tancada 
i la lluita no cessarà fi ns que l’ICS 

La tancada dels usuaris del Centre 
d’Assistència Primària de Rocafonda 
continua en peu. Dilluns es van reu-
nir amb representants de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) per debatre 
les demandes dels usuaris, però 
encara no s’ha arribat a cap acord 
amb els gestors de la sanitat públi-
ca. Fins que això no es produeixi, 
asseguren, mantindran la protesta. 
A més, ahir dijous havien de portar 
les seves reivindicacions davant el 
Parlament de Catalunya.

Ja fa prop de dues setmanes que 
dura la tancada veïnal al CAP per 
denunciar el trasllat de dues met-
gesses, la mancança de mediadores 
culturals i dues infermeres, així 
com per sol·licitar un augment de 
la ràtio de metges per habitant en 
considerar que hi ha una important 
zona agrària en l’àmbit d’infl uència 
del CAP. 

Confi ança en “guanyar”
De totes les demandes, els represen-
tants veïnals confi en que es pugui 
atendre el manteniment de les dues 
metgesses, així com la recuperació 
de les mediadores culturals en un 
barri d’alt índex d’immigració. Des-
prés de les reunions mantingudes 
amb responsables de l’ICS, són 
menys optimistes pel que fa a les 
infermeres i a l’augment de la ràtio 

Rocafonda manté el pols i la pressió a l’ICS
Continuarà la tancada al CAP fi ns que es garanteixi la continuïtat de les metgesses 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

informi per escrit dels seus compro-
misos amb el CAP de Rocafonda.

Ressò mediàtic
La lluita per una sanitat primària 
digna pels barris mataronins ini-
ciada a Rocafonda i seguida a 
Cerdanyola, ha tingut un ampli ressò 
mediàtic a nivell català. Hi ha qui, 
fi ns i tot, ho compara amb la reac-
ció veïnal del barri de ‘Gamonal’ de 
Burgos que ha aconseguit paralitzar 
un projecte urbanístic per la pressió 
veïnal. Mataró se situa al mapa així 
amb la demanda d’una sanitat públi-
ca de qualitat amb epicentre i origen 
al Palau i Rocafonda. 

www.totmataro.cat

NÚM. 1611
DEL 24 AL 30 DE GENER DE 2014

ALUART

Els veïns confi en 
en poder assolir les 

seves reivindicacions

 Carta de Mora a Boi Ruiz queixant-se d’haver estat “enganyat”

L’Alcalde de Mataró Joan Mora va adreçar dimecres de la setmana pas-
sada  una carta de queixa al Conseller de Salut Boi Ruiz, expressant-li el 
seu malestar. Mora s’exclamava per la marxa de la segona metgessa del 
CAP de Rocafonda que l’ICS va decretar després d’haver-se compromès 
amb l’Alcalde a una moratòria mentre es negociava i durava l’ocupació, 
i assegura que “enganyar un Alcalde és enganyar una ciutat i això no ho 
puc admetre ni tolerar. No crec que s’hagi de fer voluntàriament però 
sóc dels que penso que s’ha d’eradicar la incompetència perquè ens 
fa mal a tots”. Mora li demana que Ruiz que actuï “en conseqüència” 
apuntant nominalment i taxativament a la directora dels Sectors Sanita-
ris Vallès Oriental i Maresme de Cat Salut. En la carta Mora trasllada el 
seu “profund malestar” a Ruiz a qui, tanmateix, no en fa responsable. 
L’endemà, la metgessa va tornar al CAP de Rocafonda. 
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T 937 985 592
Riera de Cirera, 22 baixos · Mataró
dental2mataro@gmail.com

40€4040€€

Dental
Clínica Dental Mataró

tu centro dental

HIGIENE

NUEVO BLANQUEAMIENTO INTEGRAL

IMPLANTE DENTAL

EMPASTESCORONA CERÁMICA

RELLENO PRÓTESIS

20€2020€€

38€3838€€

50€5050€€ ESQUELÉTICO

DENTADURA SUPERIOR O INFERIOR

PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD
FINANCIACIÓN A MEDIDA
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375€375375€€
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190€1190€€

TARIFA DE PRECIOS

60€6060€€
SIN ENTRADA

6060€€
ORTODONCIA

60€60€
/MES

Braquets Metálicos

PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD

· Dr. Ferran Yusta Burgos COEC: 3869
· Dr. Carolina Ballarin COEC: 4212
· Dr. Carles Ros Valls COEC: 6466
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D
iu la dita que “el barat es paga car”. Segurament 
com molta de la coneixença i saviesa popular, 
aquesta dita data d’abans que el propi comerç 

es desenvolupés segons els cànons temporals 
en què actualment es disposen i tots ac-
ceptem. Avui en dia, per tant, no tot el 
que és barat acaba resultant una mala 
elecció. Al contrari. Buscar un preu 
més baix ja no guarda relació amb què 
el producte escollit sigui pitjor. La dita 
és recordada, però el seu signifi cat ha 
passat a la història.

Avui en dia pot resultar car per a mol-
tes butxaques la darrera tendència, el que 
és moda, el producte nou, l’últim crit tecnològic, 

BUSCAR L’OPORTUNITAT
Perquè no sempre el fet de consumir 
comporta una gran despesa

la novetat. Això es paga, sí. Però també hi ha produc-
te modern, vàlid, de primera qualitat, assegurat, de 

bona marca a preus més baixos. No és qüestió 
de rebaixes, és qüestió de saber buscar 

l’oportunitat i que el consum necessari o 
desitjat no comporti una gran despesa. 

E l s  ou t l e t s ,  l e s  bo t i gues 
d’oportunitats, els productes de se-
gona mà, els mercats o establiments 
especialitzats en gènere d’ocasió, 
els descomptes, les promocions, els 

productes del dia o les rebaixes són 
diferents expressions d’un fet similar. 

L’oportunitat, ara que fa falta, de no asso-
ciar consum i dispendi. Invertir, no consumir.

OUTLET
TOT

Outlets, oportiunitat, 
segona mà, ocasió, des-
comptes, promocions, 
productes del dia,

rebaixes

Tot el que cal saber per trobar el millor preu

Buscar un preu més 
baix no té perquè es-
tar relacionat amb un 

producte pitjor

T 93 757 45 44 · 93 799 84 17 · F 93 799 25 53 · www.fontdegloria.es 
fontdegloria@fontdegloria.es ·  Camí de Sant Crist, 11-13, nave 7, Mataró (Pol. Ind. Pla d’en Boet)

Dumpers, grupos electrógenos, puntales, andamios, martillos eléctricos, compresores, cortadoras de pavimentos, 
cubilotes, encofrados, mecano, tableros tricapa, bajantes de runa, Hormigoneras, elevadores minor, ingletadoras, 

tracteles, chapas encofrado, mastiles, guardacuerpos y todo tipo de maquinaria para la construcción

COMPRA, VENTA  Y ALQUILER DE MAQUINARIA 
DE OCASIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

E INDUSTRIA

ENCUENTRA TODO NUESTRO STOCK
EN: www.milanuncios.com

PALABRA CLAVE: FONTDEOCASION
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T
ots els comerços podran tenir un espai de venda 
“outlet” a Catalunya, amb la condició que no su-
peri el 20 per cent de la superfície de 

l’establiment. Així ho va aprovar el pas-
sat desembre el Parlament  
dins la llei d’horaris comer-
cials, que regula per primer 
cop els “outlets”.

Els comerços que tinguin 
un espai “outlet” però no es 
dediquin fonamentalment a 
aquest producte no podran 
tenir la paraula “outlet” en el rètol 
de l’establiment. La llei, que vol blindar les 
restriccions horàries dels comerços a Catalunya, s’ha 

aprovat ara en comissió, però no ha d’entrar en vigor 
fi ns aquest mes de gener que és quan s’ha de votar en 

Ple en la cambra catalana.

La fi gura dels ‘outlets’ ha es-
tat a l’epicentre de la polèmica 
perquè són una fi gura comercial 
relativament recent que queda-
va fora de la legislació vigent. 
Aprofi tant aquest “buit legal”, 
alguns comerços utilitzaven de 
forma no deguda el concepte 
d’outlet de manera que podien 

aplicar campanyes de descomptes fora 
dels períodes de rebaixes, provocant la protesta 

de la patronal del Comerç català.

Totes les botigues podran dedicar un 20 per cent a una zona ‘outlet’

Aquest gener s’ha d’aprovar la 
llei que regularà per primera ve-

gada els ‘outlets’ a Catalunya

T 93 757 45 44 · 93 799 84 17 · F 93 799 25 53 · www.fontdegloria.es 
fontdegloria@fontdegloria.es ·  Camí de Sant Crist, 11-13, nave 7, Mataró (Pol. Ind. Pla d’en Boet)
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Amb una experiència de més de 15 anys en 
el sector de les oportunitats i els mo-
bles d’ocasió, MOC s’ha instal·lat 

des de fa un any i mig a la ciutat de 
Mataró per oferir-te un espai on trobar 
tot allò que busques i una bona solu-
ció per a aquells mobles o objectes 
que ja no et fan servei.

MOC t’ofereix un ampli espai al 
carrer Batista i Roca, al polígon 
del Pla d’en Boet, on deixar en 

dipòsit tot allò que ja no utilitzes i ells ho 

venen per tu. Mobiliari de menjador i dormitoris, un 
ampli assortit en decoració o electrodomèstics 

són només alguns dels productes que ofe-
reixen amb un ampli estoc constantment 
en renovació. 

Pots trobar tot tipus de productes 
per moblar la teva llar i, a la ve-
gada, desprendre’t d’allò que ja 

no vols. Per canvi de residència, herèn-
cia o desnonament, sigui quin sigui el 

motiu, ells t’ofereixen comprar el teu lot 
sencer de mobles. Oblida’t de problemes i 

aprofi ta la solució més senzilla. 

OUTLET
TOT

Outlets, segona mà, 
oportunitat, ocasió, 

descomptes,
rebaixes

Un ampli espai al 
Polígon Pla d’en Boet 
on comprar i vendre 
tot tipus de mobles i 

decoració

Tot allò que busques!
MOC, 15 anys d’experiència en mobles d’ocasió

Especial Outlet 3 1611.indd   2 22/01/14   17:20
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L
a moda de les botigues de segona mà ha arribat. Els 
darrers temps s’ha incrementat de forma important 
el nombre d’establiments inspirats en les «charitys» 

angleses que donen una part dels seus benefi cis a as-
sociacions benèfi ques, petites botigues on les peces de 
festa i de marca són les protagonistes, fi ns a botigues 
de mobles dels anys 50, 60 i 70 que els restauren... I 
és que, ser client d’aquest tipus de comerços ja no està 
lligat a tenir pocs recursos econòmics. És una manera 
de ser pràctics i fi ns i tot de ser moderns.

L’OPCIÓ SEGONA MÀ
Aquest tipus de botigues ja no són les 
germanetes pobres del comerç de casa nostra 
sinó que cada cop s’obren pas amb més força.

Amb aquest pensament hi ha negocis d’allò més va-
riats. Exemple d’això són botigues de roba en les que 
conviuen peces usades d’alta gamma amb dissenys 
propis. Hi ha persones que han tingut una boda i no 
volen repetir en la propera, així que porten els seus 
vestits completament nous i els posen a la venda nets 
i planxats. 

Amb un enfocament bastant més diferent, hi ha co-
merços on la varietat d’articles que s’utilitzen en el dia a 

Es pot trobar roba, mobles, ele-ments de la llar ja usats i en perfecte 
estat

L’origen de les 
botiges de segona mà 

són les ‘charity’ 
angleses, de 

naturalesa benèfica

www.pinturescivit.com

Ronda Narcís Monturiol 17
Cabrera (Pol. Ind. el Cros)

Tel. 93 798 31 00 

GRAN ASSORTIMENT
OUTLET DE PINTURA
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També estan 
proliferant 

establiments de compra-venda 
d’objectes

dia és el principal atractiu. Exemple 
d’això són botigues on reben tot tipus 
d’objectes de cases d’embargament, 
estocs de botigues o de gent que vol 
guanyar-se una mica de diners per 
coses que ja no usa. 

Una altra tendència relacionada 
amb aquest tipus de negocis són els 
ja populars establiments de compra-
venda que han proliferat amb la crisi, 
en la seva majoria franquícies. Una 
mostra que evidencia que en temps 
d’ajust econòmic la segona mà fun-
ciona tant per vendre alguna cosa 
que no s’usa, com per comprar per 
menys preu.

En defi nitiva, les botigues de se-
gona mà ja no són les germanetes 
pobres del comerç de casa nostra 
sinó que cada vegada s’obren pas 
amb més força com una alternati-
va barata, sostenible i de qualitat a 
l’hora de consumir roba o tot tipus 
de productes

Matalasseria · Sillons · Sofàs Confort

costadescans
PLAÇA DE LES TERESES, 34, MATARÓ, TEL. 93 798 53 60

costadescans@costadescans.com

PROMOCIÓ GENER

CHAISE LONGUE
MODELO MONTANA

890€

1.040€

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
COLOR A ESCOLLIR

AMB SEIENT
DE RELAX ELÈCTRIC

AMB LA GARANTIA DE 70 ANYS AL SEU SERVEI

www.costadescans.com

Especial Outlet 5,6 1611.indd   3 22/01/14   13:55



Data: 
Diumenge 26 gener

Horari:
20:30h

Lloc:
El Públic (c/ d’en 
Xammar, 6. Mataró). 

Preu: 
9,50 euros

MIQUEL GIL I EL ‘BOTIFARRA’
DOS AMICS ‘NUS’

El Circuit Folk aterra a El Públic per 
oferir-nos “Nus”, un espectacle que 
presenta als històrics Miquel Gil i 
Pep Gimeno ‘Botifarra’ a duet. Actu-
aran només amb veu, guitarra i pe-
tites percussions, mostrant al públic 
seguidilles, havaneres, jotes i fan-
dangos, passejant musicalment de 
Guardamar a Vinaròs el més repre-
sentatiu del patrimoni musical del 
País Valencià. A l’espectacle “Nus” 
hi ha sobretot molta complicitat en-
tre els artistes i el públic. Una opor-
tunitat única de gaudir de la histò-
ria musical dels Països Catalans en 
primera persona i en clau intimista.

Miquel Gil i el Botifarra ja van ser 
a Mataró durant la passada edició 
de la Festa Major de Les Santes i 
tenen a casa nostra una àmplia 
parròquia de seguidors i devots. El 
seu directe va molt més enllà de la 
música i estableixen una complicitat 
plena d’humor i acidesa crítica. Un 
testimoni del País Valencià latent 
lligat a tota una herència musical 
popular.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA  

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€.

Eina
Concert en acústic. 
Dissabte 25 gener l 22:30h l El Teler 
(Camí Ral, 458. Mataró) l Gratuït

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
Última representació de la tempo-
rada de la tradicional representació 
nadalenca. Un espectacle musical de 
gran format, sota la direcció de Ferran 
Camps.
Diumenge 26 gener l 17h l l Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) l 
Platea i llotja: 15€. Amfi teatre: 12€. 
Reserva: web, 618.773.013 i taquilla.

Cicle Fet a Mataró: “Vals-
Blessé(e)”
Estrena de l’espectacle de teatre, circ i 
moviment de la companyia Daraomai-
Zuid. Idea original i interpretació: 
Martí Soler. Direcció: Joan Arqué. 
Dies 25 i 26 gener l Dissabte 21h i 
diumenge 19h l Can Gassol (Pl. de la 
Pepa Maca, 15. Mataró). l Preu: 5€.

“La Flauta Màgica”
A càrrec de la companyia Dei Furbi. 
Una relectura de La Flauta Màgica de 
Mozart a cappella totalment original 
a través del viatge d’uns personatges 
que intentaran superar, amb el poder 
de la música i de l’art, les pors que 
tots tenim.
Diumenge 26 gener l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 17€. Amfi teatre: 14€.

www.totmataro.cat/agenda   Espai patrocinat per

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

Petits i grans fem Biblioteca!
Visites centrades en el coneixement de 
la biblioteca i de l’àrea infantil. 
Dissabte 25 gener l 11h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró) l Gratuït (amb 
inscripció prèvia) 

“Els quatre d’en Terri”
Activitat familiar, a partir de 5 anys.  
Dissabte 25 gener l 18h l Ca l’Arenas 
Centre d’Art (c/ Argentona, 64. Mataró)

Dissabtes infantils Abacus
Tantrix: el joc d’estratègia més recargo-
lat del món. A partir de 6 anys.
Dissabte 25 gener l 12h l Botiga Aba-
cus (La Riera, 14. Mataró) l Gratuït

L’hora del conte a la Pompeu
Narració del conte “Sóc la Pau”, a 

càrrec de Mercè García.
Dimarts 28 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte a la 
Biblioteca Antoni Comas
Narració del conte “A en Fabià no li 
interessa la guerra”, a càrrec de Sílvia 
Barragán.
Dimecres 29 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (c/ Prat de la 
Riba, 110. Mataró)  

Club gomet vermell
Activitat per a nois/es de 7 a 10 anys. 
· “Ricard, el del forat negre”, conte de 
Pep Molist.
· “Bèsties de l’hort” de Xavier Blanch”. 
A càrrec de Gemma Artigas.
Dijous 30 gener | 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni 
Comas (Mataró)

Els Catarres, una de les bandes 
catalanes més actives aquest estiu, 
vénen per celebrar el 14è aniversari del 
Clap. Acompanyats de la jove promesa 
Germà Negre. 

14È ANIVERSARI CLAP

Concert: Els Catarres + 
Germà Negre

Divendres 24 gener l 23h l Sala 
Clap (c/ Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 9€. Taquilla: 12€.

Els dijous a la Biblio
Llegim el conte “Olivia... i la joguina 
perduda”, d’Ian Falconer. Narració i 
taller de manualitats infantils. 
Dijous 30 gener l 17:30h l Bibliote-
ca Fundació Iluro (c/ Pujol, 18-25. 
Mataró).

L’hora del conte a Cabrera
Narració de “Contes dibuixats”, a 
càrrec de Subi & Anna. 
Dijous 30 gener l 18h l Biblioteca iltu-
ro (c/ Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)

Tallers a la bibio: “Com vivien 
els cavallers?”
A càrrec de Carmen Millán, amb la 
col·laboració del grup de recreació 
històrica AC-DC.
Divendres 31 gener l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró). Places limitades.        

Espai patrocinat per

ESPECTACLE

En aquest espectacle, Reugenio renova 
els acudits i aprofundeix en alguns 
aspectes mítics de l’Eugenio. Possibiltat 
de sopar abans de l’espectacle, a càrrec 
del Restaurant Nou-Cents.

Reugenio “El del Colom”

Divendres 24 de Gener l 23:30h l 
Sala Privat (c/ Francesc Layret, 16. 
Mataró). l Taquilla: 14€. Anticipada: 
10€. (Atrápalo). Sopar + espectacle: 
30€. Reserva al tel: 679471701.
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XERRADES I LLIBRES

Tertúlia de lectura fàcil
Nivell elemental-bàsic. Tertúlia amb 
el llibre “Tant de gust de conèixer-la, 
senyora Anglada”. De M. Carme Bernal 
i Carme Rubio. Centre de Normalitza-
ció Lingüística del Maresme.
Divendres 24 gener l 10h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

Biografi a de Vilana Perles 
i els papers perduts de 
Mataró
Conferència a càrrec de Sebastià Sar-
diné, advocat, escriptor i investigador 
històric. Cicle “Tardes culturals al 
Col·legi d’Aparelladors”.
Dilluns 27 gener l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

“El poder eròtic de les 
paraules”
Presentació del llibre “Huellas de tigre 
azul”, de Màbel Gual, autora nascuda 
a Mataró. A continuació, taller d’es-
criptura sensual.
Dimarts 28 gener l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

El disseny d’exposicions a 
Ca l’Arenas
Conferència a càrrec del dissenyador 
gràfi c i artista Jordi Cuyàs.
Dijous 30 gener l 19:30h l Ca l’Arenas 
(c/ Argentona, 64. Mataró)

‘El Beat Samsó catequista’
Conferència a càrrec de Mn Enric 
Termes, responsable a la Diòcesis de la 
Catequesis. Organitza: Amics del Beat 
Josep Samsó.
Dijous 30 gener l 20h l Sala d’Actes 
de la Fundació Iluro (c/ Santa Teresa 
61. Mataró).

VARIS

Ofrena fl oral 
Commemoració Dia Ofi cial de la Me-
mòria de l’Holocaust i la Prevenció dels 
Crims contra la Humanitat. Col·labora: 
Escola Municipal de Música de Mataró. 
Dilluns 27 generl 19h l Passeig de Pa-
drós, davant el monument Intolerància 
(Mataró)

RUTES I VISITES  

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Dissabte 26 gener l De 10 a 12h l 
Casa Coll i Regàs (c/ Argentona, 55)

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 25 gener l 12h l Clos 
Arqueològic de Torre Llauder (Av. del 
President Companys, 103. Mataró) l 
Gratuïta

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època del 
Modernisme a Mataró i els principals 
arquitectes del moment, en especial 
Josep Puig i Cadafalch.
Diumenge 26 gener l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

Un tast d’art a ca l’Arenas
Visita guiada a Ca l’Arenas, la casa on 
va viure el pintor Jordi Arenas i a les 
exposicions temporals. 
Diumenge 26 gener l 19h l Ca l’Are-
nas, Centre d’Art del Museu de Mataró 
(c/ Argentona, 64)

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 25 gener l 17h l Des de 
l’Ateneu de la Fundació Iluro (La Riera 
92. Mataró).

Mercat de les puces de 
Dosrius
8a edició del mercat de les puces 
d’intercanvi o venda de segona mà.
Diumenge 26 gener l De 10:30 a 
13:30h l Mercat Municipal de Dosrius 
l Informació al tel: 93.791.80.14.

CURSOS

Taller: “Vols reduir la teva 
factura d’electricitat?”
A càrrec de Cristian Suñé.
Dijous 30 gener l 19h l Casa Capell 
(Pg. Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central. 
Mataró) l Inscripció tel: 937582215.

“Dedica’t una estona per tu”
Dilluns 27 gener a les 19:15h: Mo-
nogràfi c d’autoestima: a càrrec de les 
psicòlogues de “L’Hora Violeta”.
Dimecres 29 gener a les 9:30h: La 
capsa dels secrets: sessió creativa.

Centre Cívic Cabot i Barba (Mata-
ró) l www.lhoravioleta.org. Telèfon: 
93.143.06.38.

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

VISITES CULTURALS

Santa Maria obre les seves portes tot 
organitzant visites culturals: Visites al 
campanar i a l’orgue de Santa Maria 
(entre 11 i 14h i entre 17 i 19h), i portes 
obertes a les seccions del Museu Arxiu 
(entre 18 i 20h). 

Festa de la Candelera

Dissabte 1 de febrer l Basílica de 
Santa Maria (Mataró) l Inscripcions: 
Ofi cina de Turisme de Mataró. Tel: 
937 582 698.

Conferència a càrrec de David Asen-
sio, professor associat de la UB i la 
UAB. Activitat vinculada a l’exposició 
I+D Ibers + desenvolupament del 
Museu de Mataró.

CONFERÈNCIA

“El poble dels ibers: 
tecnologia i cultura”

Dijous 30 gener l 19:30h l Can 
Palauet (c/ d’en Palau, 32. Mataró) l 
Entrada gratuïta
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ADN
Obra recent d’Ivan Jordà. 
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 8 de febrer.

Refl exions
Fotografi es de Mònica Ventura. 
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) l Del 23 de 
gener al 24 de febrer.

Límites
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.

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.
Planta Baixa l Fins al 30 març 2014.

15 x 15
Exposició col·lectiva.
Sala-Taller La Presó (La Riera, 117. 
Mataró). Fins al 2 de febrer. 

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.

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

Jaume Clavell i Nogueras   
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”
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. 

 Per enviar informació 

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

Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. 
de Sant Vicenç, 14. Llavaneres) l 
Inauguració: divendres 24 gener a 
les 19:30h. Fins al 2 de març. 

EXPOSICIÓ PINTURA

“Sempre el mar”

Mostra de Marisa Blasco, artista nascuda 
a Orihuela i afi ncada a Mataró. Racons i 
paisatges que conviden a la refl exió i a 
la calma i entre les quals, les marines, hi 
tenen un protagonisme destacat.
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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

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

 el Tot 1611.indd   1 21/01/14   18:09



1P Pérez Peña 1564.pdf   1   30/01/13   18:49



Cerdanyola se suma a la protesta i 
ocupa el CAP del Camí del mig   

La comunitat veïnal de Cerdanyola 
va ocupar el passat dimecres 15 al 
vespre el CAP del Camí del Mig se-
guint el mateix esquema i ‘modus 
operandi’ d’una setmana abans a 
Rocafonda-El Palau. La convocatòria 
veïnal va ser un èxit i l’assemblea 
inicial del moviment no es va po-
der celebrar a l’interior del mateix 
edifi ci, conegut popularment com 
“els especialistes” sinó que es va 
haver de fer a les escales d’entrada 
a l’edifi ci, a peu de carrer. 

Allà s’hi va reunir una gentada 
variada entre la qual predominava, 
com a usuaris més freqüents que 
són del CAP, la gent gran i gent 
nouvinguda de diferents orígens. 
També nombrosos representants de 
moviments socials i veïnals, com 
membres de l’Assemblea Groga, del 
15M o de sindicats i partits. La vo-
tació a mà alçada, sobre si es volia 
o no ocupar, va ser positiva per acla-
mació. Ja dimecres a la nit hi van 
dormir els primers voluntaris, al CAP.

A l’assemblea-concentració van 
intervenir diversos veïns del barri, 
així com el president de la FAVM i 
el representant de la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública a 
Mataró, Jesús Nieto, que va animar 
els mobilitzats assegurant que “ara 
és el moment de seguir l’exemple 
de Rocafonda, de gent que lluita 

SOCIETAT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Uns 300 veïns aproven 
pressionar l’ICS per les 
retallades sofertes 

Ocupen el CAP de La 
Riera per difondre i donar 
suport al moviment veïnal 

El moviment veïnal d’ocupació de 
Centres d’Atenció Primària (CAP) 
no s’aturen. Aquest cap de setma-
na passat, una trentena de persones 
van ocupar pacífi cament el CAP de 
La Riera en solidaritat, segons van 
explicar, amb el moviment veïnal 
que reclama un sistema de sanitat 
públic digne. L’ocupació va ser “sim-
bòlica”, ja que únicament va durar 
el cap de setmana i diumenge a la 
tarda es va desconvocar.

Un grup de veïns del centre for-
mat per unes trenta persones va 
passar la nit de dissabte al CAP 
de La Riera per donar suport a les 
ocupacions dels ambulatoris de Ro-
cafonda i Cerdanyola. Ausiàs Ferrer, 
portaveu de la plataforma Mataró 
en lluita per la Sanitat Pública, 
va assegurar que “hem de lluitar 
per una sanitat digna, amb equi-
paments i personal sufi cient” que, 
d’altra banda, “atengui les perso-
nes sense diferències pel seu lloc 
de naixement ni els seus recursos 
econòmics”.

A més a més de l’ocupació, es van 
organitzar xerrades i tallers durant 
tot el cap de setmana, entre el que 
va destacar la xerrada amb Marta 
Sibina, de la revista Cafè amb Llet, 
que va destapar una trama de cor-
rupció al món de la sanitat en què 
hi apareixia personal de Mataró. 

SOCIETAT
NOTÍCIA MIREIA BIEL

Dura el cap de setmana 
i acosta les protestes de 
Rocafonda i Cerdanyola      

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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pels seus drets, estem en una llui-
ta que no té fi nal i que només pot 
acabar amb el compliment de totes 
les nostres reivindicacions”, va dir. 
L’històric activista de Cerdanyo-
la Antonio Ruiz feia de “speaker” 
d’aquesta primera assemblea.

Signatures i reivindicacions
En paral·lel, ja es recollien signatu-
res a la recepció del CAP reclamant 
una metgessa desplaçada fa mesos, 
mediadors culturals i més mitjans 
d’atenció. També es completaven 
les llistes dels que es quedaran a 
dormir cada nit per mantenir viva 
l’ocupació i es marcava dilluns a les 
20h com l’hora de la següent assem-
blea. Com a reivindicació latent, a 
més, Juan Sánchez, de la FAVM, va 
assegurar que “el barri vol i mereix 
un altre CAP digne, i no una planta 
d’un edifi ci que no està fet per a 
aquest ús”.

Permanència
Dilluns 20 es va tornar a reunir 
l’assemblea de veïns, que va aprovar 
mantenir l’ocupació en vistes de la 
nul·la reacció de l’ICS a la protesta 
d’aquest barri. L’ocupació de Cer-
danyola es manté coordinada amb 
la de Rocafonda, amb la que hi va 
haver el cap de setmana al CAP de 
La Riera i amb les que es puguin do-
nar en altres equipaments d’atenció 
primària de la ciutat. La revolta dels 
CAPs no s’atura, de moment.

ALUARTALUART
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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 3
PREPARAR LA 
MEVA PRIMERA
TRIATLÓ

 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?

fes-te ara soci o ABoNAt  

del ceNtre NAtAció mAtAró: 

si véNs ABANs deL 31 de  GeNer

matrícula 
gratuïta!
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info@hvmaresme.com 

• 

www.hvmaresme.cominfo@hvmaresme.com 

• 

www.hvmaresme.com

Camí de la Geganta, 113 · 08302  MATARÓ

MÚTUA D’ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA HAPPYVET

TEL. 93 799 41 02

GAT:
GOS:
GAT:130€

160€

300€
350€
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(INCLOUEN: VISITES CONCERTADES SENSE LÍMIT)

Seguretat per a la teva mascota, tranquil·litat per a tú...

URGÈNCIES 
24 HORES

2a època  núm.1316  Del 24 al 30 de gener de 2014  eltotesport.com

LÍDERS EN SOLITARI
 El CH Mataró empata a Sant Cugat i es 

queda sol al capdavant de la classifi cació

portada ete 1316.indd   1 22/01/14   16:34



minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1316

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Liu Xang
La palista xinesa del CN Mataró 
Quadis abandona el club mata-
roní i serà substituïda per una 
compatriota seva.

Tercer triomf seguit
El Platges de Mataró va guan-
yar 77-78 a Sant Fruitós i va 
sumar la seva tercera victòria 
consecutiva. 
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PERIODISTA

CUGAT COMAS

Aquesta setmana s’ha fet públic que 
Mataró acollirà la sortida de la segona 
etapa de la Volta a Catalunya. Això, per-
què ens entenguem, és que l’Ajuntament 
i l’organització de la prova han arribat a 
un bon acord econòmic, que totes les te-
levisions que tenen els drets de les proves 
UCI World Tour la poden retransmetre i 
que la comarca, acostumada a què Ca-
lella n’acollís sempre la primera etapa, 
tindrà la prova ciclista més important de 
casa nostra durant dos dies. De retruc, 
la ciutat es posiciona en turisme espor-
tiu –boníssim el fragment de la nota de 
premsa que descriu Mataró com a “ciutat 
mediterrània i en transformació contí-
nua– i els quatre gats que ens agrada el 
ciclisme tindrem el privilegi de tenir, ni 
que sigui durant un matí, al nostre terme 
municipal, corredors de la talla de Chris 
Froome, Richie Porte, Alberto Contador 
o el Purito Rodríguez.

Encara recordo quan jo era petit que 
una prova –diria que la ja desapareguda 
Setmana– va creuar Mataró i em vaig 

emocionar en veure a Indurain passar 
pel Camí de la Geganta, el carrer de casa 
vaja. No fa pas tant, cinc anys, va sem-
blar durant setmanes que el Tour passaria 
per segon cop per casa nostra però fi nal-
ment una altra ciutat interior va pagar 
per l’esprint intermig i vam haver de fer 
cap a Arenys de Munt per veure passar la 
‘Grande Boucle’. La notícia, què volen que 
els digui, a mi em va alegrar el dilluns. 
Entenc la retòrica que diu que el ciclis-
me pot ser soporífer per la televisió i és 
radicalment efímer en directe. L’entenc. 
Però com en tantes altres coses, n’hi ha 
que només veient passar per davant els 
qui després endevinarem pujant el Tour-
malet o en una clàssica de les Ardenes, ja 
serem una mica més feliços. Veurem com 
respon Mataró a aquesta segona etapa i 
com calcula l’Ajuntament el benefi ci en 
imatge i ressò que se’n treu. Al cap i a la 
fi , si volem ser capital esportiva, no estarà 
de més començar a compartir amb Calella 
el paper d’amfi trions de les grans proves 
comarcals. 

La Volta, a Mataró   
Els millors ciclistes del món sortiran de casa nostra en la segona etapa 

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. AE BOET 

MATARÓ - SALT. Dissabte a les 18:15 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA. JOVENTUT HAND-

BOL MATARÓ - SANT ESTEVE SESROVIRES. 

Dissabte a les 18 hores al Pavelló Teresa 
Maria Roca. 

HOQUEI
PRIMERA ESTATAL. CH MATARÓ - RASPEIG. 

Dissabte a les 20:30 hores al Pavelló Jaume 
Parera. 

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA. CN MATARÓ QUADIS 

- IRUN . Diumenge a les 11 hores al CN 
Mataró.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - BADIA. Diu-
menge a les 12 hores al Camp Municipal 
de Cirera.

FORA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA.  CN SABADELL - 

CN MATARÓ LA SIRENA. Dissabte a les 11 hores 
a Sabadell.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. SANT JOAN MONTCADA 

- CE MATARÓ. Diumenge a les 12 hores a 
Montcada.

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL. SANT QUIRZE - JOVENTUT 

HANDBOL MATARÓ - VENDRELL. Diumenge a 
les 12:30 hores a Sant Quirze. 

El Futsal Aliança salva un punt in extremis
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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

11A JORNADA 19 GENER

Maçanet - Santa Maria . . . . . . 6-1
Jolaseta - Dominicos. . . . . . . . 7-2
Manlleu - Areces . . . . . . . . . . . 9-5
Raspeig - ARENYS MUNT . . 4-6
Sant Cugat - CH MATARÓ . . 2-2
Alcobendas - Sant Feliu . . . . . 4-5
Alcoi - Barça B . . . . . . . . . . . . . 6-1
CLASSIFICACIÓ. CH MATARÓ. 

23; Manlleu, FC Barcelona B, 
Maçanet, Alcoi i Sant Cugat 
22; Areces 18; Sant Feliu 16; 
Alcobendas 15; Dominicos 13; 
ARENYS  11; Jolaseta 9; Santa 
Maria del Pîlar 5; Raspeig 4.

12A JORNADA 25 GENER

CH MATARÓ - Raspeig
ARENYS - Manlleu
Reben el cuer
Dissabte a les 20:30 hores el 
CH Mataró no pot fallar a casa 
davant el cuer. La classifi cació 
està tremendament igualada, 
amb cinc equips perseguint al 
conjunt de Vadillo, a només un 
punt de distància.  

Un partit que a priori semblava 
fàcil pel CH Mataró –a la prime-
ra volta es va guanyar per 1-7 
en camp contrari– es va haver 
de lluitar de valent, tot i que es 
va acabar amb una contundent 
victòria per 6-2 davant el Bigues 
i Riells. Es van avançar les noies 
d’Oriol Feliu amb un gol de 
Xantal Piqué, però les visitants 
van capgirar el marcador amb 
dos gols en dos minuts. Tot i uns 
moments de nervis, el Mataró 
va reaccionar i ràpidament va 
donar la volta a la situació (3-
2). A la represa les locals van 
estar molt més tranquil·les i van 
acabar golejant.   
VAN JUGAR. Erika Arellano 

(portera), Xantal Piqué (2), Ona 
Castellví (2), Carla Fondeglòria 
(1),  Marta Soler (1), Clara Ràfols, 
Andrea Parra. 

Valuós empat a Sant CugatValuós empat a Sant Cugat

El Futsal Aliança salva un punt in extremis

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

GOLS.  4’ FLORENZA (0-1); 18’ Yepes (1-1); 21’ 
CASTELLVÍ (1-2); 39’ Carrara (2-2)..

El CH Mataró va aconseguir un valuós empat 
a la pista del Sant Cugat, un equip que estava 
només un punt per sota dels mataronins que 
compartien el lideratge amb el FC Barcelona B, 
i gràcies a ell ara domina la classifi cació en soli-

PRIMERA ESTATAL

TERCERA DIVISIÓ FUTBOL SALA

HOQUEI  
PRIMERA ESTATAL

HOQUEI   
1A NACIONAL  FEM. 

CRÒNICA REDACCIÓ

L’equip mataroní té per darrere ni més 
ni menys que cinc equips a un sol 
punt de diferència

Carlos Villarin va fer l’empat 
quan faltaven dos minuts

tari, perquè el fi lial blaugrana va caure a Alcoi.
El CH Mataró va sortir concentrat, amb els 

seus jugadors conscients que, si feien les coses 
ben fetes, podien sumar a la complicada pista 
del Sant Cugat. L’equip local va estar molt 
seriós en defensa –com és habitual en tots 
els equips entrenats per Galbas, que havia 
estat a Mataró–, i amb una sortida demolidora 
al contracop, però els mataronins van poder 
marxar al descans per davant en el marcador. 
Florenza va estrenar el marcador amb un xut 
ràpid que va sorprendre al porter local, Yepes 
va igualar acabant un ràpid contraatac, i abans 
del descans era Castellví qui culminava una 
ràpida transició fent l’1-2. A la represa el 
Sant Cugat va estar molt sòlid en defensa, i va 
poder empatar el matx amb un altre contracop, 
fi nalitzat aquest cop per Carrara.  

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

El Futsal Aliança Mataró va salvar un punt in 
extremis de la seva visita a Santa Coloma de 
Gramenet després d’empatar a dos gols amb 
el Sagarra. Després d’aquest empat l’Aliança 
continua cinquè i ha sumat 19 dels darrers 24 
punts possibles. 

Els locals, que estan lluitant per no baixar, 
van sortir molts forts i al minut 5’ es van avançar 
en el marcador. El Futsal ho va intentar, però els 
locals es tancaven bé al darrere i no donaven 
gaires opcions, fi ns que al minut 12’ de joc 
Sergi Broto va fer l’empat a 1 amb el que es va 
arribar al descans. La segona part va començar 
com la primera, amb un Sagarra que sortia amb 
molta empenta i que es tornava a avançar en 
el marcador. El joc mataroní no va ser el de les 

El CH Mataró 
líder solitari

Victòria treballada 
del femení

SANT    
CUGAT

CH        
MATARÓ2 2

CFS      
SAGARRA

FUTSAL 
ALIANÇA2 2

darreres setmanes i es va optar per jugar amb 
porter jugador els darrers minuts per buscar 
l’empat. Quan faltaven dos minuts pel fi nal 
Carlos Villarin va fer el gol de l’empat. 

Esmentar que la notícia més positiva del 
cap de setmana va ser el retorn amb l’equip 
del capità Sergio Picado que encara no havia 
jugat cap partit de lliga per lesió.  

CLASSIFICACIÓ. Ripollet 35; Barceloneta i Parets 
30; Lliçà d’Amunt 28; Futsal Aliança Mataró 25; 
Montsant i Lloret 22; Pineda 21; Arenys de Mar 18; 
Bosco Rocafort 17; Arenys de Munt, Vilassar de Mar 
i Manlleu 16; Sagarra 11; Bonaire 10; CN Caldes 0..
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11A JORNADA 18 GENER

WP Navarra- CN MATARÓ . 6-8
Helios-Canoe . . . . . . . . . . . . 9-11
Sant Andreu- Catalunya . . . . 7-6
Concepción- Terrassa . . . . . 5-16
Barceloneta- Sabadell  . . . . 22-6
CN Barcelona- Mediterrani 7-13
CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 

33, Terrassa 28; CN MATARÓ 
QUADIS 25,  Sabadell i Canoe 
19; Mediterrani 18; Sant An-
dreu 16; Catalunya 13; Navarra 
12; CN Barcelona 6; Helios 3, 
Concepción 1.

12A JORNADA 25 GENER

Helios - CN MATARÓ
Inici de la segona volta
El Quadis té un rival còmode per 
iniciar la segona volta i podria 
tornar al segon lloc tenint en 
compte que el Terrassa rep el 
Barceloneta. 

10A JORNADA 18 GENER

L’Hospitalet - Sabadell . . . . 1-29
Navarra - Moscardó . . . . . . . 8-15
St. Andreu-Dos Hermanas  13-8
Zaragoza - La Latina . . . . . . 12-7
Rubí - La Sirena . . . . . . . . .dia 29

CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell 
30; CNM LA SIRENA 27; Sant 
Andreu 20; Mediterrani 19; Rubí 
16; Terrassa 15; Moscardó, Dos 
Hermanas i Zaragoza 10; La 
Latina 9; Hospitalet 3, Navarra 0.

11A JORNADA 25 GENER

CN Sabadell - CN MATARÓ
El partit més esperat
La Sirena visita el rival més 
complicat, el totpoderós Saba-
dell. La temporada passada s’hi 
va perdre 12-7 al play-off i 16-1 
a la fase regular.

ALTRES RESULTATS
El sènior B que juga a la 3a 
Estatal va guanyar per 13-12 
el Montjuïc i és el nou líder. 

Continuen Continuen 
en ratxaen ratxa

WP NAVARRA. Slade, Aitor Rodríguez (1), Gamboa, 
Esteban (1), Jaime Arriazu (1), Munarriz, Felipe Arria-
zu (1), Julen Artola (1), Julián Garcia (1), Lawrence.

CNMATARO QUADIS. Michal Diakonov, Albert Merino, 
Fran Sànchez (1), Marc Corbalán, Svilen Piralkov (2), 
Edu Mínguez (1), Pol Barbena, Pau Bach (1), Víctor 
Fernàndez, Pere Estrany (3), Pau Schnizler.

PARCIALS. 1-4, 2-2, 1-1, 2-1.

El Centre Natació Mataró Quadis va tornar de 
Pamplona amb tres punts molt importants que 
mantenen l’equip de Beto Fernàndez en el tercer 
lloc de la taula, i ja amb 6 punts d’avantatge so-
bre els quarts classifi cat, el Sabadell i el Canoe.

Va ser aquesta la segona victòria de l’equip 
mataroní a la piscina pamplonica en els sis 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO    
DIVISIÓ D’HONOR 
FEM.

CRÒNICA REDACCIÓ

El Quadis va fer valer un magnífi c 
inici de partit, però va patir al fi nal partits que ha jugat allà corresponents a la 

Divisió d’Honor. 
Sempre ha estat un escull complicat, però 

en aquesta ocasió el Quadis va saber aconse-
guir la victòria tot i que en el darrer quart es 
va patir una mica.

Sobretot el triomf es va basar en un inici 
sensacional, ja que el primer quart, amb una 
gran efi càcia en els llançaments (4 gols de 5 
intents) l’equip mataroní el va tancar amb un 
1-4 favorable. 

Patiment en el darrer quart
A partir d’allà hi va haver durant segon i tercer 
quart un intercanvi de gols, fi ns que al darrer 
quart els navarresos van posar una mica la 
por al cos al quadre mataroní, ja que amb dos 
gols van reduïr fi ns a la mínima diferència 
(6-7) que a falta de 22 segons per al fi nal va 
trencar Svilen Piralkov amb el gol que va donar 
la tranquil·litat.  

A.A

El Quadis obre 
més forat

Arriba el partit 
més esperat

WP    
NAVARRA

CN MATARO 
QUADIS6 8

Bach i Meseguer guanyen el preeuropeu 

Marta Bach i Ona Meseguer, les dues jugadores 
del Centre Natació Mataró La Sirena, van dis-
putar el passat cap de setmana el Preeuropeu 
de Lille amb la selecció espanyola i van obtenir 
el passaport per al campionat d’Europa de 
Budapest.

La selecció espanyola va guanyar molt 
àmpliament tots tres partits. El primer davant 
França per 18-5, amb un gol de cada jugadora 
de La Sirena, el segon davant Sèrbia per 32-9, 
també amb un gol de cadascuna i fi nalment 
derrotant Alemanya per 19-8 amb dos gols 
d’Ona Meseguer. 

S’ha de dir que Roser Tarragó no va ser-hi, 
ja que està als Estats Units, i en canvi va ser-hi 
Helena Lloret, jugadora formada també aquí 
al Centre Natació Mataró i que juga a la fi les 
del CN Sant Andreu. Lloret va fer 6 gols en el 
conjunt dels tres partits. 

WATERPOLO
PREEUROPEU

Lliga Mundial
Aquest dimarts la selecció estatal es va enfrontar 
a la piscina d’Horta a la selecció de Gran Bre-
tanya en partit de la lliga Mundial. El combinat 
estatal es va emportar la victòria per un contun-
dent 13-5. En aquest partit fi ns a sis jugadores 
del CN Mataró La Sirena hi van estar presents; 
Marta Bach i Ona Meseguer per Espanya i Chloe 
Wilcox, Ciara Gibson, Lisa Gibson i Jade Simth 
per Gran Bretanya.  
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WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO    
DIVISIÓ D’HONOR 
FEM.

15A JORNADA 25 GENER

JOV. MATARÓ-Vendrell . . 37-30
Sarrià - Granollers B . . . . . . . sus.
Palautordera - La Roca . . 30-32
 S.Est.Sesrovires-S.Quirze 32-31
Esplugues - Banyoles . . . . 22-23
Montcada - Gavà . . . . . . . . 25-17
OAR Gràcia-S.Martí Adr.  . 24-29
CLASSIFICACIÓ. Sant Martí 

Adrianenc i La Roca 26; Es-
plugues 24; Granollers B 20; 
Palautordera i S.Esteve Sesovi-
res 15; OAR Gràcia i Montcada 
14; JOVENTUT MATARÓ 13; 
Vendrell 11, Sarrià 10; Gavà 8;  
Sant Quirze 7;  Banyoles 3.

16A JORNADA 26 GENER

Sant Quirze - JOVENTUT MAT.
Sempre s’hi empata
El Joventut busca una victòria 
en una pista on, curiosament, 
fi ns ara sempre hi ha empatat 
en les tres visites que hi ha fet. 

11A JORNADA 12 GENER

Sant Vicenç - Vilamajor. . . 21-25
Granollers B - Tortosa . . . . 20-26
Ascó - JOV. MTARÓ . . . . . 36-21
OAR Gràcia -  Molins . . . . 19-29
CastelldefelsB - Vilanova . . . . sus
Sesrovires - Gavà . . . . . . . . 29-31
CLASSIFICACIÓ. Ascó 22, Vila-

major 19; Vilanova Camí, Gavà 
14, S.Vicenç, OAR Gràcia 12; 
Granollers At. 11; Tortosa, Molins, 
Sesrovires 10; Castelldefels B 4; 
JOV.MATARÓ 2.

13A JORNADA 25 GENER

JOVENTUT - Sant Esteve
ALTRES RESULTATS
1a Cat. M.: Esplugues B - JHM 
B 34-16; 2a Cat. M.: S.Martí 
C - JHM C 31-27; Juv. masc 
(1a Cat): JHM - Parets 23-21; 
Cadet M. (Lliga Cat): Epic - JHM 
27-23; (1a cat) JHM - S.Est. 
Palautordera 38-33; (2a cat) 
Vic - JHM 23-26;  Inf.Masc (lliga 
cat): JHM - S.Joan  Despí 27-31 
(2a Cat.) JHM B - Sant Fost 23-
20; Inf. fem: Gavà - JHM21-32; 
Aleví: JHM - Montcada 12-4.  

Exhibició ofensivaExhibició ofensiva

Sense opcions a la pista del líder

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Quico Solà porters; 
Jan Bonamusa (4), David Pedragosa (4), Oriol Va-
qué (1), Toni Busquets (7, 1 de p.), Alex Bosch (3), 
Marcos Garcia, Marc Martínez (5), Bernat Muñoz (3), 
Berenguer Chiva (4), Bernat Bonamusa (3), Guillem 
Fàbregas i Dani Aguilera (2).

PARCIALS CADA 5’. 0-2, 3-4, 8-6, 12-8, 13-11, 16-14 
descans; 21-15, 25-17, 28-20, 33-23, 35-27, 37-30.

El JH Mataró va guanyar el segon partit conse-
cutiu, una cosa que fi ns ara no havia passat en 
tot el que portàvem de temporada. I ho va fer 
davant un rival directe com és el Vendrell, amb 
el que estava igualat a la classifi cació, fent una 
exhibició ofensiva amb l’anotació més gran de 
la temporada.

JOVENTUT MATARÓ.  Laia Argelich i Mari Pérez 
(porteres), Cris Moreno, Diana Gomà (2), Isa Latorre 
(3, 1 de p.), Alba Segarra (2), Laura Gallego (4), Marta 
Sánchez (3 de p.), Roser Villalba, Irene Hernández, 
Saray Romero (7, 1 de p.), Sandra Cariteu, Snaedis, 
Dana Torres.

1A ESTATAL MASCULINA.

                         LLIGA CATALANA FEM.

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

El Joventut va fer la millor anotació de 
la temporada davant un rival directe El partit va començar amb moltes impre-

cisions i l’equip visitant es va avançar amb 
un 2-4. L’equip local amb bones defenses va 
poder treure el contraatac i gràcies a això es 
va posar 5 gols per damunt (12-7), però uns 
moments de falta de idees el van deixar en 
16-14 del descans.

Bé en defensa i millor en atac
A la represa la defensa mataronina va tancar 
molt millor i el Vendrell perdia moltes pilotes 
i el forat al marcador a poc a poc es va anar 
fent gran fi ns un 35-24, a falta de nou minuts 
per al final, ja que la defensa visitant feia 
aigües i l’atac local resolia bé pràcticament 
tots els atacs. 

Només al fi nal els col·legiats van tenir pietat 
dels visitants i amb tres exclusions al Joventut 
(cinc al llarg del partit per cap del Vendrell) 
van permetre que el Vendrell pogués maquillar 
el resultat.  

El Joventut va anar a la pista del líder on 
va rebre un sever correctiu. L’equip ja va 
començar amb poca intensitat i el marcador 
es va situar en 4-0. L’equip tarragoní va 
defensar amb moltíssima intensitat, tanta 
com li permetia l’arbitratge, i el Joventut, tot 
i millorar la intensitat, no va poder reaccionar 
i es va anar enfonsant a mesura que passaven 
els minuts davant d’un rival crescut.  

A.A

En queden 
només dos a dalt

Acaba la 1a volta

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL 
VENDRELL37 30

HANDBOL  
ASCÓ

JOVENTUT 
MATARÓ36 21

L’equip mataroní a poc a poc es 
va anar enfonsant

L’Iluro cau davant el segon classifi cat

El sènior masculí de l’Iluro HC va perdre a casa 
0-4 davant el Pedralbes, segon classifi cat, i 
continua a la part baixa de la classificació. 
Els mataronins van aguantar molt bé durant la 
primera part, però dues accions puntuals en els 
darrers minuts van provocar que els mataronins 

marxessin al descans perdent 0 a 2. A la 
represa el conjunt mataroní ho va intentar de 
totes les maneres, però va deixar molt espais 
al darrera que va aprofi tar l’equip barceloní 
per sentenciar. El femení de l’Iluro HC va 
empatar a casa 2-2 davant l’Egara en un matx 
on les visitants van empatar in extremis.   

Els taronges milloren en el joc 
però perden 0-4

HOQUEI HERBA
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17A JORNADA (19 GENER)
CIRERA - Turó Peira . . . . . . . . 1-1
PREMIÀ DALT -  PREMIÀ . . 1-2
Ripollet - CE MATARÓ . . . . . . 1-1
Lloreda -  Vilanova . . . . . . . . . . 2-1
SJ Moncada - Singuerlín . . . . 3-1
Catalana - Badia . . . . . . . . . . . . 4-1
Guineueta - Gramanet B . . .11-0
Molletense - Equipo Ja  . . . . . 0-2
Sants - Carmelo . . . . . . . . . . . . 4-1
Endarrerit:
CE MATARÓ-PREMIÀ DALT 2-0
CLASSIFICACIÓ. Molletense 38; 

CE MATARÓ 32; Carmelo, Sants 
31; Ripollet, PREMIA MAR i  Llo-
reda  30; Guineueta 27; Equipo 
Ja 26; Montcada22; CIRERA i 
Catalana 21; Singuerlín 20;  Turó 
Peira19; Vilanova17; Badia 13; 
PREMIÀ DALT 9; Gramenet B 5.

18A JORNADA (26 GENER)
CIRERA- Badia (12h)
SJ Montcada- CE MATARÓ (12 h)
Comença la segona volta
Comença la segona volta amb 
un líder destacat tot i haver per-
dut a casa i una fortíssima lluita 
pel segon lloc. El CE Mataró 
juga a Montcada un partit no 
pas fàcil però sí assequible i que 
hauria de servir per confi rmar-lo 
en el segon lloc. I com a adver-
tència per a l’equip groc-i-negre 
el 4-2 de la temporada passada. 
El Cirera s’hauria de retrobar 
amb el triomf davant l’avant 
penúltim classifi cat.  

CE MATARO - Bellvitge . . . . 2-2
Rubí - PREMIA MAR . . . . . . 2-0

El CE Mataró puja fi ns el 15è 
lloc mentre el Premià baixa 
fi ns el 13è.

Altres resultats preferent
Juvenil: CEM B - Vilassar 3-2. 
El juvenil B és ja 4t a la taula.       
Cadet: Manlleu B - CEM 0-4. El 
cadet és líder en solitari. 
Infantil: CEM - Manlleu 3-2. 
L’equip infantil ocupa la segona 
posició darrere el Vic. 

Empaten en el temps afegit

CE MATARÓ.  Pedro, Antonio Pèrez, Abel Moreno, 
Dani Prieto, Willy, Parri, Jaume Gras (Adan, 71’), 
Baba, Cobo (Óscar Bas, 58’), Dídac Bancells (Joan 
Barber, 71’) i Pintor.

GOLS. 35’ SERGIO COBO (1-0), 64’ DANI PRIETO 
(2-0).

El Mataró va aconseguir el dijous 16 a la nit  
derrotar el Premià de Dalt en partit ajornat. Els 
premianencs, que estan a la zona baixa i per 
tant molt necessitats de punts, no van posar les 
coses gens fàcils als mataronistes, però després 
d’una primera mitja hora de tempteig, el Mataró 
va incrementar el domini i Cobo va aprofi tar una 
indecisió de la defensa per obrir el marcador.

A la segona meitat els de Polo van buscar el 
segon gol que donés la tranquil·litat i el va trobar 
en una falta picada per Parri, que Dani Prieto va 
saber rematar al fons de la xarxa per assegurar 
tres punts molt importants.   

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CRÒNICA REDACCIO

El Cirera no va ser el del dia 
del Mataró

UD CIRERA. Quim Cuixart, Hèctor Urbano (Angel 
Vega 69’), Albert Sànchez, David Serrano, Sergi 
Corrales, Albert Rubio, Remo (Fiti 46’), Javi Bustos, 
Cristian Fernàndez, Jose Medina (Demba Traoré 
58’), Dani Gutiérrez.

GOLS. 56’ Tomàs Garcia (0-1); 90’ DEMBA (1-1).

La UD Cirera no va poder mantenir la bona línia 
demostrada el passat diumenge al Camp del 
Centenari en el derbi local i només va poder 
empatar davant un equip molt rocós com és 
el Turó Peira, però de moment es manté fora 
de la zona de perill, tot i que desaprofi tant 
una magnífi ca oportunitat d’allunyar un rival 
directe a cinc punts.

El Molletense és 
campió d’hivern

El partit no va ser tan fàcil per al Cirera com 
el del passat diumenge. El rival no el  va deixar 
jugar i a més es va avançar als deu minuts de 
la represa. Això va complicar la situació per 
als cirerencs que, per sort, es van trobar en 
superioritat numèrica a vint minuts del fi nal i 
ho van poder aprofi tar per empatar, això sí, ja 
en temps afegit i sense temps per a més.  

CE      
MATARÓ EF

PREMIÀ DE 
DALT2 0

UD      
CIRERA

FC TURÓ 
PEIRA1 1

CE MATARÓ.  Pedro López, Antonio Pérez, Dani Prieto, 
Koke, Willy, Parri, Baba (Dídac Bancells 76’), Albert 
Pintor, Óscar Bas (Marc Aranyó 54’), Adan Nevado 
(Sergio Cobo 63’), Jaume Gras.

GOLS. 32’ David (1-0); 61’ BABA (1-1).

El CE Mataró va treure un valuós punt del camp 
del Ripollet, un rival directe de la zona alta, 
situant-se d’aquesta manera en segon lloc en 
solitari al fi nal de la primera volta i podrà afron-
tar la segona volta amb esperances de lluitar 
per l’ascens, sobretot si pot anar recuperant els 
lesionats que té a la plantilla.

El partit va ser molt igualat, molt lluitat, 
sense massa ocasions de gol i el Mataró va 
aconseguir aquest punt gràcies a un gol de 
Baba al quart d’hora de la segona part en un 
ràpid contraatac, igualant el que havien marcat 
els locals a la primera part en jugada a pilota 
aturada.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

FC    
RIPOLLET

CE      
MATARO EF1 1

Quatre punts en Quatre punts en 
quatre diesquatre dies
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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

MÁS DE 40 MODELOS NUEVOS EN STOCK
DE AZULEJOS DE 1ª 

EN VARIOS FORMATOS A 4,92€/m2

NUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓNNUEVA PROMOCIÓN

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

2P GRESS ARGENTONA 1611.indd   2 22/01/14   16:12
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Oferta válida hasta fi n de existenciasOferta válida hasta fi n de existencias
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MÁS DE 40 MODELOS NUEVOS EN STOCK
DE AZULEJOS DE 1ª 

EN VARIOS FORMATOS A 4,92€/m2

OFERTA EN PAVIMENTO
GRES CATALÁN 25X40

Por sólo:

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

2P GRESS ARGENTONA 1611.indd   3 22/01/14   16:12
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AUTO NET&OIL 
BOET MATARÓ

15A JORNADA 19 GENER

Tiana B - La Salut . . . . . . . . . . . 4-3
MOLINOS - Alella . . . . . . . . ajornat
Masnou AT - JUVENTUS . . . . 0-0
Empenta - Juvesport . . . . . . . . . 1-3
SALESIANS - Masnou B . . . . . 1-2
Aguila B - Vilassar Mar B . . . . . 1-2
Roma Sports . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. JUVENTUS 29; 
Empenta 25; La Salut i Vilassar 
de Mar B 24; Tiana B 20; Masnou 
AT 19; MOLINOS 18; Aguila 16; 
JUVESPORT i Roma Sports 
14; SALESIANS i Masnou B 8; 
Alella B 0.

Triomf del Juvesport
El Juventus va empatar al camp 
del Masnou a zero gols, tot i 
això, l’equip verd és una mica 
més líder, ja que el Juvesport li 
va donar un cop de mà guanyant 
al camp del segon classifi cat. El 
partit del Molinos amb l’Alella B 
no es va jugar, mentre que el Sa-
lesians va perdre a casa contra 
un rival directe de la zona baixa 
que l’atrapa a la classifi cació. 
Aquesta jornada tenim un inte-
ressant derbi mataroní al camp 
del Molinos que rebrà la visita 
del Juventus.   

17A JORNADA 19 GENER

Aguila - LLÀNTIA . . . . . . . . . . . . 4-6
Calella - Can Parellada . . . . . . . 2-2
Cabrils - Alella . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Pineda - Cabrera . . . . . . . . . . . . 1-1
LIVERPOOL - Hospitalet . . . . . 2-0
Llavaneres - Poble Nou . . . . . . 1-1
Bufalà - Arenys Mar  . . . . . . . . . 2-2
PLA D’EN BOET - Sant Pol . . 2-2
Argentona - Tiana . . . . . . . . . . . 0-1

CLASSIFICACIÓ. Tiana 38; Poble 
Nou 35; Arenys de Mar, Can 
Parellada, Argentona i Bufalà 
32; LIVERPOOL 29; Sant Pol 
26; Alella 23; Pineda, Cabrera i 
LA LLÀNTIA 22; Llavaneres 20; 
Hospitalet  i PLA D’EN BOET 18; 
Cabrils 16; Calella 12; Aguila -3. 

Cap derrota
La Llàntia va guanyar al camp 
del cuer i continua amb la seva 
bona ratxa de resultats que 
l’ha portat a tenir sis punts 
d’avantatge sobre els llocs de 
descens. EL Liverpool també va 
guanyar i tanca la primera volta 
en setena posició. El Pla d’en 
Boet va empatar a casa davant 
el Sant Pol, un resultat que no li 
serveix per fugir de la zona baixa 
de la taula.  

21A JORNADA 19 GENER

Gramenet - VILASSAR MAR . 0-2
Manlleu - MASNOU . . . . . . . . . 2-0

CLASSIFICACIÓ. Europa 43; Rubí 
40; Montañesa i Ascó 39; Corne-
llà 38; Terrassa 35; Palamós34; 
Mafumet i Manlleu 32; Santfe-
lienc 30; Vilafranca i Figueres 
25; MASNOU i Rapitenca 24; 
Cerdanyola Vallès, Castelldefels 
i Santboià 23; VILASSAR MAR 
19; Gavà 17; Gramenet 10.

El Vilassar de Mar va guanyar 
al camp del cuer i s’enganxa al 
tren de la permanència. Ara els 
maresmencs tenen la salvació a 
només quatre punts. El Masnou 
va perdre 2-0 a Manlleu i conti-
nua sense allunyar-se del tot de 
la zona baixa de la taula.

PRIMERA CATALANA
17A JORNADA 19 GENER

Mollet - VILASSAR DALT . . . . 2-2 

El Vilassar de Dalt va treure 
un valuós empat del camp del 
Mollet, un rival directe per a la 
permanència. Després d’aquest 
punt els maresmencs tenen 
quatre punts d’avantatge sobre 
els llocs de descens.  

Triomf del Vilassar El Juventus líderAcaba la 1a volta

TERCERA DIVISIÓ
RESULTATS

4A CATALANA3A CATALANA
RESULTATS GRUP VRESULTATS

15A JORNADA 19 GENER

Santvicentí - ROCAFONDA . . 2-0
Malgrat - ATHLETIC . . . . . . . . . 3-5
VERDIBLANCA-Llavaneres . . 1-3 
Canet - MATARONESA . . . . . . 1-7
Arenys Mar B - Cabrils C . . . . . 2-3
Vilassar B - RONDA . . . . . . . . . 3-2
ILURO - Susannenc . . . . . . . . . 1-4

CLASSIFICACIÓ. Llavaneres B 
35; Susannenc i Santvicentí 
34; MATARONESA 30; Arenys 
de Mar B 26; Masnou AT B 25; 
Cabrils C 23; Vilassar Dalt B 22;  
ILURO 16; ATHLETIC MATARÓ 
i VERDIBLANCA 13; Malgrat 
12; Canet 11; ROCAFONDA 6; 
RONDA 4.

Triomf de l’Athlètic
L’Athlètic Mataró ha començat el 
2014 en bona forma i ha guanyat 
els dos partits que ha jugat, 
aquesta setmana va guanyar 3 a 
5 a Malgrat i abandona la cua de 
la classifi cació. La Mataronesa 
també va guanyar, però els de 
dalt no han fallat i continua a 
cinc punts del líder i a quatre 
se la segona posició. Rocafon-
da, Verdiblanca, Iluro i Ronda 
van perdre els seus respectius 
partits.  

Dues victòries

RESULTATS GRUP VI

4A CATALANA

El sènior femení del CV Mataró va perdre 
3 a 1 a la pista del Vall d’Hebron C, un 
rival directe per la permanència. Tot i el 
resultat fi nal, les mataronines van plantar 
cara fi ns al tercer set. Les barcelonines 
es van emportar el primer parcial per un 
ajustat 27-25, el Mataró va reacionar i va 
empatar el matx guanyant el següent set 
21-25, però un altre cop la sort va girar 
l’esquena al conjunt mataroní que va  
perdre 25-23 el tercer set. Amb l’equip 
mataroní tocal anímicament, les locals 
es van emportar el darrer parcial 25-7. 
Dissabte a les 20 hores el CV Mataró rep 
la visita del Premià de Dalt.   

El masculí del CV 
Mataró no té opcions 
amb el líder

VOLEI 
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

El sènior masculí del CV Mataró no va 
tenir opcions a la pista del líder i va perdre 
per un contundent 3 a 0 a Lleida. En el 
primer set el Mataró va plantar cara, però 
va acabar perdent 25-20, en el segon i 
tercer quarts els locals es van mostrar 
molt superiors i es van imposar 25-14 i 
25-12.  Aquest dissabte a les 18 hores, 
al Pavelló Euskadi, el CV Mataró rebrà la 
visita del Manresa, un rival directe per a 
la permanència.  
CLASSIFICACIÓ. Lleida 37; Prat 35; Sant 

Boi 33; Olot 32; Alella 27; Barça B i Saolu 
22; Manresa 18; Andorra 17; CV MATARÓ i 
Caldes 16; Igualada 11; Aula 5; Barberà 3.  

Derrota dolorosa a 
Barcelona del femení 
del CV Mataró

VOLEI 
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ
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handbolbàsquet 87 DEL 24 AL 30 DE GENER DE 2014 
NÚM. 1611    ED. 1316esportel

15A JORNADA 19 GENER

Sant Andreu - Salt . . . . . . . 64-48
Sant Narcís - Artés . . . . . . 68-85
Minguella - Vic  . . . . . . . . . . 75-66
BOET - MASNOU . . . . . . . 86-98
Mollet - ARENYS . . . . . . . . .75-63
Sant Fruitós - PLATGES . .77-78
Sant Adrià-ARGENTONA  52-71
Prat - Terrassa . . . . . . . . . . . .64-77

CLASSIFICACIÓ. Natzaret 27; 
ARENYS 25; Salt, Mollet, Vic i 
ARGENTONA 24; MASNOU, 
Minguella, Artés i BOET MATA-
RÓ 23; Terrassa 22; PLATGES 
MATARÓ i Prat 21; Sant Fruitós 
20; Sant Adrià i Sant Narcís 18. 

16A JORNADA 26 GENER 
BOET - Salt
ARENYS - PLATGES

Rivals de nivell
Dissabte a les 18:15 hores el 
Boet comença la segona volta 
rebent el Salt, un dels equips 
més potents de la catego-
ria, que a la primera volta va 
apallissar els mataronins. A la 
mateixa hora el Platges jugarà 
a la pista del segon classifi cat, 
el CB Arenys que a la primera 
volta va guanyar a Mataró. 

15A JORNADA 19 GENER

Reus Deportiu - Valls  . . . .62-53
Lima Horta - Cornellà . . . .84-49
PLATGES - LLeida . . . . . .50-57
ARENYS - Sese . . . . . . . . .41-52
Terrassa - Viladecans . . . .55-67

CLASSIFICACIÓ. Sese 27; Valls 
26; Reus Deportiu 25; Lima 
Horta 24; Viladecans 23; Llei-
da i PLATGES MATARÓ 22; 
ARENYS i Cornellà 19; Te-
rrassa 18.

16A JORNADA 26 GENER

Terrassa - PLATGES
Viladecans - ARENYS

Diumenge a les 19:15 hores el 
Platges té una gran ocasió per 
retrobar-se amb la victòria a la 
pista del cuer. 

Perden el derbi Perden el derbi 
a la pròrroga a la pròrroga 

Victòria vital del Platges

PLATGES. Carles Canals (31), Marc Hermoso (18), 
Joan Navarro (9), Albert Llanos (11), Joan Carceller 
(10) cinc inicial; Victor Moran, Jordi Belzunces. Albert 
Puig, Joan Carmona (2), Quim Franch (5).

Segon partit del 2014 i segona derrota de l’Auto 
Net & Oil Boet Mataró que va perdre a casa 
86-98 davant El Masnou. Mala primera part del 
conjunt taronja, dirigit per Alberto Peña, que es 
va veure superat en tot moment per un Masnou 
que va marxar al descans guanyant de 19 punts. 
A la segona part el Boet va millorar, i gràcies a 
la direcció de Canals i a la intensitat de Navarro 

COPA CATALUNYA MASCULINA

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

El conjunt taronja cau derrotat en el 
derbi maresmenc després de forçar 
la pròrroga sense premi

i Franch va retallar diferències i va arribar al 
darrer quart perdent de catorze punts (44-58).
En el darrer quart el Boet, esperonat pel seu 
públic, va seguir picant pedra i escurçant di-
ferències davant un equip visitant que només 
anotava des de la línia de tir lliure.

Després de molta lluita i treball el Boet va 
arribar amb opcions de forçar la pròrroga en 
el darrer atac. Després d’un temps mort per 
preparar la jugada, la pilota va arribar a les 
mans d’Albert Puig que va tirar un triple que 
va errar, el rebot el va recollir el mateix jugador 
que va assistir Carles Canals que des de la 
cantonada va anotar un triple sota la botzina 
que forçava la pròrroga (77-77).

En el temps extra els mataronins, que van 
afrontar el matx amb nombroses baixes, van 
notar en excés l’esforç fet en la segona part i 
van veure’s superats clarament per un Masnou 
molt més fresc i entonat.   

BOET. Nacho Ariño (20), Rafa Prats (8), David R0mero 
(1), Marc Forcada (19), Ferran Tardio (2) cinc inicial; 
Paco Hernandez, Jordi Serra (5), Sergi Ventura (14), 
Guillem Garcia, Carles Gómez (9), Marc Coll.

MARCADOR. 22-14, 44-40, 66-56, 77-78.

Tercera victòria consecutiva a la lliga i segona 
de l’any del Platges de Mataró que va guanyar 
77 a 78 a la pista del Sant Fruitós, un rival 
directe per evitar jugar la fase de permanència 
de Copa Catalunya. Els mataronins van estar 
jugant amb foc durant tot el partit, i no va ser 
fi ns al darrer quart que es van aplicar en defensa 
i van remuntar un matx que tenien perdut al 
fi nal del tercer període. Nacho Ariño i Marc 
Forcada van capitalitzar l’atac groc amb 20 i 
19 punts respectivament.  

Comença la 
segona volta

 Baixen un llocEl conjunt mataroní guanya a la 
d’un rival directe

AUTO NET&OIL 
BOET MATARÓ

CB EL   
MASNOU86 98

COPA CATALUNYA MASCULINA

Derrota del femení

PLATGES.  Veronica Alonso (10), Marta Jou (9), 
Cristina Lopez (9), Alejandra Ruiz (2), Teresa Gomez 
(6) cinc inicial; Marta Garzas (3), Sara Rodríguez (4), 
Judit Viñuela (7), Lara Sanchez.

MARCADOR. 17-6-20-18, 31-26, 45-45, 50-57.

El femení del Platges no ha començat amb 
bon peu aquest nou any i per ara ha perdut els 
dos partits que ha disputat. Les mataronines 
aquesta setmana van perdre a casa 50 a 57 
davant el Lleida, un matx que les grogues van 
tenir controlat durant molts minuts, però que 
al fi nal es va decidir en una pròrroga en la qual 
les lleidatanes van ser molt superiors. 

Després d’aquesta derrota el Platges és setè 
i veu com el supera el Lleida que té a favor el 
“bàsquet average”.  

El femení del Platges cau a la 
pròrroga

PLATGES 
MATARÓ

CB          
LLEIDA50 57

A.A

SANT   
FRUITÓS

PLATGES 
MATARÓ77 78
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Els dos equips del CN Mataró Quadis 
van treure bons resultats aquest cap de 
setmana, ja que l’equip femení va superar 
el dissabte amb solvència el derbi mares-
menc davant el Calella, tot i l’absència 
de Liu Chang que ha abandonat la dis-
ciplina del Quadis, i l’equip masculí va 
empatar el divendres a les instal·lacions 
del San Sebastian de los Reyes. En els 
pròxims dies el club informarà el nom 
de la substituta de la xina Chang, per 
ara només podem informar que serà de 
nacionalitat xinesa

En el partit jugat aquí en categoria 
femenina el Quadis amb una Gàlia in-
tractable i la bona companyia de Paula 
Bueno, que ha guanyat un primer partit 
molt important i també ha fet bona pa-
rella amb ella en el doble, ha superat 
clarament per 4-1 el Calella.

CN MATARÓ- CALELLA 4-1
Paula Bueno - Sofi a Xuan Zhang 3-1
Gàlia Dvorak - Alba Fernàndez 3-0
Laia Lario - Jèssica Hernàndez 0-3
Dvorak/Bueno - Zhang/Hernàndez 3-1
Gàlia Dvorak - Xuan Zhang 3-0

Per la seva part el masculí va empatar 
en terres madrilenyes davant l’equip que 
estava immediatament per sota a la clas-
sifi cació i d’aquesta manera es consolida 
a la sisena plaça. Els tres jugadors de 
l’equip mataroní van guanyar un partit.

S.S. Reyes- CN MATARÓ 3-3
Carlos Franco - Joan Moregó 3-2
Morato - Dani Torres 1-3
Lucio - Xavier Peral 0-3
Franco - Dani Torres 3-2
Lucio - Joan Moregó 0-3
Morato - Xavier Peral 3-2

Els dos equips tanquen la pri-
mera volta a la zona alta
L’equip femení continua a la quarta 
posició amb 16 punts per darrere de 
Cartagena (22), Vic (20) i Balaguer (18) 
i deixant ja enrere el Calella (14).

Aquest diumenge a les 11 hores reben 
l’Irun que està en 8è lloc amb 8 punts.
L’equip masculí per la seva part és cinquè 
igualat amb l’Irún a 11 punts, per darrere 
de Priego (21), Cartagena (19), Borges 
(18), Arteal Santiago (17). 

Aquest dissabte juguen a l’Escala 
davant l’equip cuer de la categoria amb 
només 3 punts.  

Bona jornada per als dos equips de 
tennis taula del CN Mataró Quadis

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

El femení va guanyar el derbi 
maresmenc i el masculí va 
empatar a terres madrilenyes

El passat diumenge es celebrà la XXV 
edició de la Mitja marató Internacional 
Villa Santa Pola, amb una gran actuació 
de l’atleta Laietanenc Marc Roig, amb 
unes condicions climatològiques duríssi-
mes per els atletes, va acabar sisè de la 
general, cursa dominada per atletes afri-
cans, en Marc fou el primer atleta estatal 
en arribar en meta, amb un bon registre 
1:05.20, a tants sols 18 segons de la seva 
millor marca personal ofi cial, diem ofi cial, 
ja que el 2010, a la mitja barcelonina va 
fer 1:04.57, però els temps de tots els 
corredors es van anul·lar. 
Campionat Català de Cros Curt
El passat diumenge es celebrà a Sabadell, 
el Campionat de Catalunya de clubs de 
Cros Curt i la millor classifi cació va ser la 
d’Ibra Azzouz (CA Laietània) que quedà 
9è a la prova absoluta.  

Bons resultats al Cros de Canet
El passat diumenge es celebrà la 17a 
edició del Cros de la ciutat de Canet i 
els atletes del CA Laietània i GA Lluïsos 
van pujar nombroses vegades al podi.  El 
més destacat va ser la victòria de Carla 
Moreno (CA Laietània) a la prova absoluta 
femenina i el segon lloc que va obtenir 
Youssef Taoussi (CA Laietània) a la cate-
goria absoluta, on el seu company Ayoub 
Sighiouri va quedar 3r, i també els triomfs 
en prebenjamines de Júlia Guerrero i en 
infantils de Sergi Adalid, tots dos del 
GA Lluïsos. Altres podis foren per Sagar 
Bella (CAL) i Ignasi Aragon (CAL) 2n i 3r 
en cadets, Marina Poimboeuf (CAL) 2a en 
cadets, Guillem Serra (CAL) 2n en preben-
jamins, Marina Polo (LL) i Aida Gallardo 
(LL) 2a i 3a en prebenjamines, Gil Espada 
(LL) 2n en infantils, Sara Adjar (LL) 2a en 
alevines, Núria Reina (LL) 3a en cadets, 
Max Ordoyo (LL) 3r en prebenjamins i Ana 
Esther Fidalgo (LL) 2a en veteranes.  

Marc Roig primer estatal 
a la Mitja Marató de 
Santa Pola 

ATLETISME
FONS I CROS REDACCIÓ
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El passat cap de setmana es va celebrar 
a la piscina del CN Terrassa el Campionat 
Absolut de Catalunya on hi va participar 
l’equip del CN Mataró aconseguint 7 
podis. Gran actuació de la delegació ma-
taronina que tenia la baixa de Fernando 
Morillas, un dels pesos pesants de l’equip 
que es troba als Estats Units estudiant.

De l’actuació mataronina hem de 
destacar els dos subcampionats de Ca-
talunya aconseguits per Berta Cantó en 
els 100 metres braça (1:13:38) i en els 
200 metres braça (2:38:87). Guillem 
Pujol també va aconseguir la medalla de 
plata en els 200 metres lliures (1:52:93) 
i Berta Triola en les 1.500 metres lliures 
(17:16:13) marca que li va servir per 
aconseguir el rècord absolut de Mataró 
que fi ns ara estava en possessió de Xènia 
Vilariño. 

A més el conjunt mataroní va aconse-
guir dues medalles de bronze en relleus, 
el 4x200 metres lliures masculí format 
per Guillem Pujol, Martí Penedès, Adrià 
González i Héctor Ruiz i el 4x200 lliures 
femení integrat per Berta Triola, Adriana 
Roca, Maria Rosiñol Xènia Vilariño. El 
darrer podi el va aconseguir l’equip 
femení que va acabar tercer per equips. 
El masculí va obtenir un meritori cinquè 
lloc, la mateixa posició amb que va acabar 
el CN Mataró a la classifi cació general.

Aquests van ser tots els components 
del CN Mataró: Clara Rodríguez, Helena 
Ruiz, Júlia Jubany, Marina Martínez, 
Berta Cantó, Berta Triola, Carla Chaves, 
Aina Triola, Adriana Roca, Francesc Ros, 
Ricard Pujol, Pol Cantó, Xènia Vilariño, 
Héctor Ruiz, Guillem Pujol, Martí Pene-
dès, Adrian González, Pol Roca, Andreu 
Valls, David Chaves, Oriol Font, Joan 
Masriera i Xavier Sancho.   

Clàudia Luna acaba 
segona a la Duatló del 
Masnou

TRIATLÓ
DUATLÓ DE MASNOU REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va celebrar 
una nova edició de la Duatló del Masnou 
on va participar una nombrosa delegació 
de triatletes del CN Mataró. Hem de dir, 
que a causa de les fortes pluges que 
van caure diumenge i al fort vent que 
bufava, els jutges de la prova van decidir 
suspendre el tram de bicicleta i només es 
va córrer el circuit de 8km de cursa a peu.  

Segon lloc de l’equip femení
De l’actuació mataronina hem de destacar 
el segon lloc en categoria femenina de 
Clàudia Luna (00:31:51). També van 
fer un bon paper Judit Zaragoza 12a 
(00:39:36) i Laia Salvador (00:39:46). 
La gran actuació de les tres va fer que el 
CN Mataró aconseguís el segon lloc per 
equips en categoria femenina.

En nois la millor classifi cació la va 
aconseguir en Pablo López que va entrar 
en una gran 9a posició fi nal (00:29:01).  
Els altres components de l’equip masculí 
van fer bones marques, però van quedar 
lluny dels primers llocs. Això va valer al 
CN Mataró a aconseguir el tercer lloc 
per equips. 

Cinc podis en categories
A banda d’aquests resultats en categoria  
absoluta, els triatletes del CN Mataró van 
aconseguir pujar cinc cops als podis per 
categories. Guille Cortijo va acabar primer 
en categoria cadet, Clàudia Luna va ser 
primera en la categoria júnior femenina 
i Laia Salvador es va emportar el triomf 
en veterans. A més Raul López va ser 
segon en la prova cadet i Pabló López 
tercer en sub-23. 

La pròxima cursa serà el 9 de febrer a 
Rubí, aquesta serà la primera prova pun-
tuable per a la Lliga Catalana de Duatló. 

El CB Mataró comença 
la Lliga Nacional amb 
dues victòries

BILLAR
LLIGA NACIONAL REDACCIÓ

El Club Billar Mataró va començar de 
manera exitosa la fase prèvia de la Lliga 
Nacional de Tres Bandes de Divisió 
d’Honor, aconseguint dues victòries da-
vant els equips valencians del Castalla i 
de l’Eldense. 

El dissabte el conjunt mataroní va 
derrotar 6-2 al Centre Excursionista 
Eldense, mentre que el diumenge es va 
desfer, per un contundent 7 a 1, del CB 
Castalla. Amb aquestes dues victòries el 
CB Mataró lidera la classifi cació del Grup 
G de la Lliga Nacional. Per part del Mataró 
van jugar Jordi Garriga, Antonio Montes, 
Pau Benítez i Esteve Mata.

Cal destacar les partides del diumenge 
on els jugadors del Mataró van realitzar, 
entre tots quatre, 160 caramboles amb 
126 entrades (les entrades són cada ve-
gada que tira el jugador). Si dividim 160 
entre 126 dóna una mitjana general de 
1,270, uns números que a nivell estatal 
només estan a l’abast de pocs clubs.  

Resultats Jornada 1
Mataró 6 - Centre Excursionista Eldense 2
C.B. Castalla 4 - C.B. Banyoles 4
C.B. Mataró 7 - C.B. Castalla 1
C.B. Banyoles 4 - Centre Exc. Eldense 4

Classifi cació 
1- C.B. MATARÓ 4+13
2- C.B. BANYOLES 2+8
3- CENTRE EXC ELDENSE 1+6
4-C.B. CASTALLA 1+5

Ara la competició s’atura fi ns al cap 
de setmana del 22 i 23 de febrer quan el 
CB Mataró rebi a casa l’altre equip català 
del grup, el CB Banyoles. La fase prèvia 
durarà fi ns al mes d’abril, i a partir del 
maig es disputarà la fase fi nal.  

Berta Cantó obté dos 
subcampionats de 
Catalunya absoluts

NATACIÓ
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ
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Hércules 

Mindscape 

Mandela

Agosto

La ladrona de libros

El único superviviente

Caminando entre dinosaurios

El médico

La vida secreta de Walter Mitty

Lluvia de albóndigas 2

12 años de esclavitud

El hobbit

Carrie                    00:50              Futbolín

Tres bodas más

Frozen

Free birds           12:00          Los juegos del hambre

La gran revancha              01:00              Ismael

Paranormal Activity                  01:00        Blue Jasmine

Gisselle                    20:15                      Gravity

Séptimo

Hércules 

Presentimientos 

A propósito de Lewyn Davis

El lobo de Wall Street

Agosto

La vida secreta de Walter Mitty

Caminando entre dinosaurios

Futbolín          16:00           Lluvia de albóndigas 2

12 años de exclavitud [En català]

Frozen

El lobo de Wall Street (V.O.)
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12:15   18:05        [En català] 16:00
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[dv.-diu.] 12:10   17:00
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19:00

22:40
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20:30
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Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris defi nitius.

Cinema Foment

Mis días felices 18:00   20:15 (25-27 gener)           22:15 (25 gener)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11
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Centre Parroquial d’Argentona

El Hobbit 17:30   22:00 (25 gen.)
18:30 (26 gen.)

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona
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Quin és l’orígen de la pel·lícula 
Oldboy?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1609
“Anna Lizaran”

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 
Arantza Terra Pruna,
Susana Pareja Ortiz.

Excés gloriós

Diagnòstic: Scorsese ha estre-
nat aquesta setmana “El lobo de Wall 
street”. Pel·lícula que no ha estat ex-
hibida en alguns cinemes de l’estat, 
per les condicions econòmiques inas-
sumibles, que segons les sales, exigeix 
l’empresa de Hollywood darrere de 
la cinta.

Leonardo Dicaprio interpreta a un 
broker de la borsa dels anys 80. Els 
diners li cauen del cel. I, amb ells, les 
noies, les drogues i la fama. Molta dro-
ga, molt de sexe i molta bogeria. Amb 
una trama que parla sobre l’actualitat 
econòmica d’un sector social molt con-
cret, i d’una realitat denunciable, et 
fa endinsar en un món de fama, sexe 
i diners amb un toc d’humor, també 
bastant excessiu, però que concorda 
amb el to de la pel·lícula. Una pel·lícula 
que, tot i fer honor al concepte ‘llarg-
metratge’, -ja que la durada és de tres 
hores-, no és fa pas inacabable. Amb 
una història que vessa excés per tots 
costats, Scorsese i Dicaprio confor-
men un doblet digne de veure i, més 
encara, acompanyats per actors com 
Mathew McConaughey o Jonah Hill en-
tre altres interpretacions que no deixen 
indiferent.

Ens trobem tot tipus d’ingredients 
dramàtics dins la trama. Des d’unes 

banyes a la parella de la manera més 
barroera, fi ns a un naufragi a alta mar, 
o festes que semblen tretes de So-
doma i Gomorra. Per si encara no ha 
quedat clar, l’ostentació i el dispendi 
són un dels trets més característics de 
la història, mostrant així la decadència 
d’una persona quan li arriba la rique-
sa sense fer massa esforç ni tenir dos 
dits de seny.

“El lobo de Wall Street”, s’ha es-
trenat ja amb cinc nominacions als 
Oscars: millor pel·lícula, millor director 
(Martin Scorsese), millor actor protago-
nista (Leonardo DiCaprio), millor actor 
secundari (Jonah Hill) i millor guió 
adaptat (Terence Winter).

.

EL LOBO DE WALL STREET.  MARTIN SCORSESE. EUA. 2013
CRÍTICA A.A

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1611
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Les estrenes
Oldboy

A un executiu pu-
b l i c i t a r i  e l 
segresten i  e l 
mantenen aïllat 
durant vint anys. 
U n  b o n  d i a 
l’alliberen sense 
donar-li cap ex-

plicació i es llança a una cerca 
obsessiva per descobrir qui va or-
questrar un càstig tan cruel i 
estrany.
Direcció: Spike Lee.
Intèrprets: Josh Brolin, Samuel 
L.Jackson, Elizabeth Olsen.
104mim

El lobo de Wall Street

Història real 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 fundador de l’agència 
borsària Belfort, li va valer el mal-
nom de El Llop de Wall Street.
Direcció: Martin Scorsese.
Intèrprets: Leonardo DiCaprio, Jonah 
Hill, Margot Robbie. 179mim

Mindscape

Un expert a intro-
duir-se a la ment 
d’altres persones 
accepta un nou 
cas. En aques-
ta ocasió, el seu 
objectiu és una 
adolescent que 

podria ser una jove traumatitzada 
per un fet del passat o una brillant 
sociòpata.
Direcció: Jorge Dorado.
Intèrprets: Mark Strong, Taissa 
Farmiga, Brian Cox.
95min

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 que feia de 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

Hércules: el orígen...

Sense saber que 
ha estat engen-
d r a t  p e l  d é u 
Zeus, el jove Hèr-
cules pateix el 
menyspreu del 
rei Amfi trió, qui 
afavoreix sempre 

al seu fi ll legítim Ifi cles. Quan 
s’enamora de Hebe i aquesta està 
compromesa amb el seu germà, 
decideixen fugir junts.
Direcció: Renny Harlin.
Intèrprets: Kellan Lutz, Liam McIn-
tyre, Scott Adkins.
99mim

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 treu  
a la llum les seves misèries.
Direcció: John Wells.
Intèrprets: Meryl Streep, Julia 
Roberts, Ewan McGregor, Benedict 
Cumberbatch.
121mim
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Snack Restaurant 2000
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Aquest any farà 25 anys que Diego 
Torres va obrir el restaurant 2000 
a Cerdanyola, tocant a la plaça Isla 
Cristina, convertint-se en un dels 
històrics del barri. Ara s’ha tornat a 
unir amb els seus dos fi lls per seguir 
oferint una bona cuina casolana, 
tota d’elaboració pròpia i partint de 
zero, de manera que no utilitzen ni 
congelats ni precuinats, i emprant 
ingredients de qualitat. Com a no-
vetat, ara tenen una atractiva carta 
de torrades de coca, amb més de 
quaranta varietats, com la de pernil 
ibèric amb formatge brie, la de pa-
pada ibèrica amb formatge de cabra, 
la de melmelada de pebrot del Bier-
zo –també casolana– amb formatge 
de cabra o la de xampinyons amb 

ceba, brie i nous. Per altra banda 
el seu menú diari, tots els migdies, 
el tenen a un preu molt interessant 
de 7,50€ amb tot inclòs –podem 
triar entre sis primers i sis segons–, 
però pels que vulguin una mica més 
ofereixen altres segons –entrecot, 
llenguado, cassola de lluç a la mari-
nera amb gambes, costelles de cabrit 
o fi let de vedella, entre d’altres– per 
un mòdic suplement.

Hi caben grups de fi ns a 50 perso-
nes, per a celebracions de tot tipus, 
si es reserva, fi ns i tot el diumenge, 
per preus aptes per a totes les butxa-
ques. Tenen combinats de tapes molt 
interessants per tan sols 7€, com el 
de pernil ibèric, formatge semi i “la-

cón”; el d’amanida russa, “rabas” 
de calamar i “lacón con cachelos”; 
o el d’aletes de pollastre, seitons en 
vinagre i “rabas” de calamar, entre 
d’altres. També fan patés casolans 
–d’herbes, al pebre i de panses i 
nous–, i per encàrrec fan “steak” tàr-
tar. Si us voleu permetre un caprici 
als postres, tasteu la seva excel·lent 
coca de Llavaneres, i després de so-
par encara teniu temps per prendre 
un gintònic prèmium amb ginebres 
de qualitat i tòniques variades des de 
4,50€ fi ns a 7€. Si simplement voleu 
anar a fer una tapa de bon pernil a 
preus econòmics, en Diego fa 35 anys 
que porta pernil ibèric de Jabugo. 
També organitzen tasts de vins per 
a grups, a partir de sis persones. 
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Restaurant 2000

c/ Nàpols, 31. Mataró.

Telèfon 937 570 120

Obert de dilluns a dissabte de 7h 
a 22h, quan ve el bon temps fi ns 
les 00h, amb terrassa.

restaurants i gastronòmicrestaurants i gastronòmic NÚM. 1611
DEL 24 AL 30 DE GENER DE 2014

“Rabo de toro” al vi negre

Preparació: En una olla sofregim 
la ceba, l’all i el tomàquet tot ben 
picat. Enfarinem la cua i la posem 
amb el sofregit, i quan ho tenim 
daurat afegim el brandi i seguida-

ment el vi. Afegim un litre i mig 
d’aigua i ho cuinem a foc lent una 
hora, més o menys. Afegim el bitxo 
i la picada, rectifi quem de sal i dei-
xem reposar.

Vins recomanats

Un blanc del 
Penedès, el 
Gessamí de 
Gramona, i un 
negre de la Rioja, 
el Monte Real 
Reserva.

Ingredients
- 1kg de cua de bou
- 1 ceba
- 2 dents d’all
- 1 tomàquet madur
- 3 bitxos
- 1 cullerada sopera de pebre vermell 

dolç
- 1 got de vi negre
- 1 copa de brandi
- oli d’oliva i sal
- picada de pa fregit, alls i ametlles.
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Expectació pel què serà la nova 
fi gura de foc. Aquest dissabte es 
presentarà en públic de forma ofi -
cial el basilisc de la colla del Ball 
de Diables de Mataró, una fi gura de 
foc amb “la presència d’un gall, la 
pell d’una serp i la ferocitat d’un 
drac” segons el seu cap de colla, 
Cesc Palau. La presentació arriba 
després d’haver-la ajornat dissabte 
passat per previsió de pluja. Una 
expectació que, a més, segurament 
s’allargarà més enllà del bateig del 

mateix basilisc i és que ja ha creat 
alguna sorpresa. Durant la inau-
guració de la “Mostra de bestiari 
festiu i tradicional de Catalunya” 
del passat dia 10, l’alcalde de Ma-
taró, Joan Mora, va assegurar en el 
seu discurs que “aquesta colla ens 
fa pensar en el que són capaços de 
fer els joves quan tenen una il·lusió 
imparable” i que així “han demos-
trat que s’han guanyat un lloc en 
l’ideari de la ciutat”.

SOCIETAT
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART I CLARA BALLESTA

TEXT: MARTA GÓMEZ

Tenim gegants, tenim diablesses, tenim drac, àliga, 
momerota... però no tenim basilisc. La colla del Ball de Diables 
de Mataró això ja ho ha arreglat: aquest dissabte es presenta el 
Basilisc de Mataró, una nova fi gura de foc que obre la porta a 
la negociació (o no) de les colles que poden ser institucionals. 
De moment l’Ajuntament sembla que ja s’ha posicionat i la 
colla també, caldrà veure la resposta de la gent i de la resta 
de colles davant l’expectant presentació de la fi gura.

www.totmataro.cat/reportatge
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L’ideari de la ciutat

Què vol dir Joan Mora quan es re-
fereix a l’“ideari de la ciutat”? Una 
pregunta que segurament ens hauria 
de respondre ell mateix, però que fa 
encendre bombetes i que alguns ja 
relacionen amb la possible entrada 
de la nova fi gura al seguici de la ciu-
tat. I és que la resposta del regidor 
de cultura, Quim Fernández, quan 
se li pregunta si el Ball de Diables 
podria ser colla institucional tampoc 
fa tancar massa la porta: “Mataró 
només té una colla castellera i, en-
cara que no sigui institucional és la 
que surt a la Passada (durant Les 
Santes). És veritat que els cavallets 
també són únics (i privats). Doncs 
també és cert que entre les fi gures 
institucionals no hi ha cap basilisc. 
Per tant, haurem de parlar-ne”.

I per parlar-ne, el mateix regidor 
deixa la porta més que oberta. De 
fet, tan oberta que recorda que 
hi ha una signatura pendent de 

És un “regal a la ciutat” que forma part del seu “ideari” abans de ser presentat

El Basilisc
Nova fi gura de foc de Mataró
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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: 06/03/14 – 22/04/14
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
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protocols de la festa major de Mataró 
sobre la taula, que ara podria modi-
fi car algun aspecte. Una signatura 
que “fa anys que tenim pendent”, 
assegura, perquè “és complicat, no 
ho nego”. Cal trobar, diu Fernández, 
“uns protocols comuns on es defi -
neixi clar el paper de cadascuna de 
les fi gures, el paper de les fi gures 
que en diem institucionals i el pa-
per de les fi gures que van sortint”. 
I de fet la colla del Ball de Diables 
veurien la decisió amb bons ulls si 
poguessin formar part de la ciutat 
de la mateixa manera com ho fan 
les colles institucionals: “fa anys 
que nosaltres considerem que hem 
de tenir un lloc protagonista dins 
les festes de Mataró”, diu Palau, 
“nosaltres no hem demanat la in-
corporació al seguici però si algú 
ens ho proposa acceptarem amb 
mola il·lusió”.
 

El Basilisc és de Mataró

Sigui com sigui, entri al seguici o no, 
el basilisc serà de Mataró. Així ho va 
dir el seu cap de colla: “és un regal 
a la ciutat”. Un regal d’una entitat 
privada que des de l’Ajuntament 
s’ha valorat molt positivament. De 
fet, l’administració local ha posat 
5.000 euros pel transport de les 
fi gures que participen en la Mostra 
de bestiari, el pla de seguretat de la 
cercavila del dissabte i altres com-

10 anys de colla

El naixement de la nova fi gura de foc s’emmarca en la celebració dels 
10 anys de la fundació de la colla del Ball de Diables de Mataró. En 
aquesta dècada la colla ha evolucionat molt, segons explica el seu cap 
de colla, Cesc Palau: “vam començar com una colla de diables que 
simplement fèiem correfocs i en aquests deu anys el que hem fet és 
transformar-nos en comparsa de diables més tradicional: un ball de 
diables, que és el que fem ara a l’Encesa de Les Santes”. Es preveu 
fer més actes de celebració d’aquests 10 anys de la colla.

plements en què el Tot Mataró no 
ha tingut accés.
 

La fi gura

És una fi gura de drac, amb cos de 
gall i pell de serp. Així és com es ca-
racteritzen els basiliscs. “La nostra 
fi gura prové de la fi gura tradicional 
pagesa, que diu que és un animal 
que neix d’un ou rodó i que aquest 
ou ha estat fecundat per una serp”, 
explica Palau. Pesa seixanta quilos 
i fa més de tres metres d’alçada. 

Tant el cap com la cua queden molt 
alçats del terra, segons fonts pro-
peres a la fi gura. És per això que 
es podrà desmuntar en tres parts 
per poder traslladar-se cada vegada 
que sigui necessari. El Tot Mataró 
ha tingut accés a imatges d’alguna 
de les parts i detalls d’aquest nou 
basilisc. Segons sembla, traurà foc 
per la boca, les ales i la cua.

La  Do lo r s  Sans  ha  es ta t 
l’encarregada de construir el Basi-
lisc de Mataró. “La fi gura és de fi bra 
de vidre que és molt resistent i fa 
que pesi menys”, assegura Sans. 
Ella mateixa, que és el primer basi-
lisc que ha fet, explica que la fi gura 
s’ha treballat molt perquè “té molts 
detalls” i això ha portat “una mica 
més de pes en la fi gura per la quan-
titat de resina que hi he posat”.  La 
fi gura té colors calents al cap i a les 
ales com ara el vermell i el taronja i 

Fa anys que 
considerem que 
hem de tenir un lloc 
protagonista dins les 
festes de Mataró
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una Mostra de bestiari tradicional i 
festiu de Catalunya. I així s’ha expo-
sat a l’Ateneu de la Fundació Iluro 
des del passat dia 10 de gener i fins 
el pròxim 2 de febrer. En aquesta 
Mostra s’hi poden veure figures cen-
tenàries i altres de més modernes. 
Hi ha la Mulassa i el Drac de Vilano-
va i la Geltrú, la Víbria i la Tarasca 
de Barcelona, el Lleó de Manresa, 
el Basilisc de Reus, el Bou de Ta-
rragona i el Drac, la Momerota i els 
Cavallets de Mataró. Totes aquestes 
figures van demanar molt bé la sig-
nificació de l’acte i l’exposició abans 
de venir-hi: “Ens hem trobat que 
les figures han demanat que l’acte 
fos solemne i digne, és a dir, fos 
protocol·lari. La majoria de figures 
no vénen a actes que no tinguin una 
significació festiva”, explica Palau 

colors freds al cos i la cua amb una 
barreja de tons grisos i blaus.  

Quan sortirà el Basilisc?

El Basilisc pertany al Ball de Diables 
de Mataró, que són qui han finançat 
els 9.000 euros que val la figura. La 
voluntat de la colla és que aquesta 
nova figura els segueixi, “sempre 
que es pugui”, als correfocs i balls 
parlats que fan arreu del territori. 
“Ens agradaria que fos la figura que 
acompanyés el Ball de Diables allà 
on anés”, concreta el cap de colla, 
Cesc Palau.

La Mostra de Bestiari

Amb motiu de la presentació del Ba-
silisc, la colla va decidir organitzar 

que creu que per aquest motiu han 
hagut de “donar molts motius”.

La presentació del Basilisc es farà 
dissabte dia 25, a partir de les cinc 
de la tarda, tal com estava previst 
una setmana abans. La cercavila 
amb totes les figures de la mostra, 
portades pels seus portadors ha-
bituals, sortirà des de la Riera (a 
l’alçada de l’Ateneu) i baixarà fins a 
la plaça de Santa Anna on apareixerà 
el Basilisc. Es preveu que allà es fa-
cin els balls protocol·laris de cada 
figura i en acabar, Riera amunt fins 
a l’Ateneu de la Fundació Iluro. El 
Basilisc de Mataró també quedarà 
exposat l’última setmana de la Mos-
tra fent companyia a les figures que 
tants dies l’han estat esperant. 

DETALLS DEL BASILISC DE MATARÓ.       Fotos: Clara Ballesta
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El pròxim dissabte, 25 de gener, 
entre les 11 i les 13 hores, tindrà 
lloc una gimcana infantil als mer-
cats de Cirera-Molins, Plaça de 
Cuba, Plaça Gran, Pla d’en Boet, 
Cerdanyola i l´Escorxador. A cada 
un dels 6 mercats hi haurà un punt 
d’informació on les famílies podran 
recollir les targetes de participació a 
la gimcana, on marcar les respostes. 
Tots els participants que acabin la 
gimcana rebran un obsequi i entra-
ran automàticament en el sorteig 
de premis gentilesa dels paradistes 
del mercat. Aquest sorteig es farà la 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Promocionen els mercats locals

1

primera setmana de febrer.
 
Aquesta activitat, que forma part de 
la campanya “Al mercat, molt més 
que un bon producte”, estava previs-
ta inicialment al novembre passat i 
va haver d’ajornar-se a causa de les 
condicions climatològiques desfavo-
rables d’aquell dia.
 
“Al mercat, molt més que un bon 
producte”, amb aquest missatge la 
Direcció de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament ha tornat a impulsar 
per quart any consecutiu la cam-

panya “Mataró, ciutat de mercats”, 
destinada a promocionar els mercats 
de Mataró.
 
Enguany la campanya es focalitza 
en viure l’experiència de conèixer 
els mercats passejant entre les se-
ves parades, on hi trobem productes 
bons i frescos, i podem conèixer 
les seves qualitats de la mà dels 
paradistes, alhora que podem gau-
dir d’un ambient distès. Es tracta 
doncs de tastar els mercats, i viure 
una experiència divertida per mitjà 
dels sentits.

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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Laboratori 
conjunt entre 
TCM i CSdM_____________
El Consorci Sanitari del Maresme i 
el TecnoCampus han posat en marxa 
un laboratori conjunt. Aquest labo-
ratori enregistrarà, analitzarà i farà 
el seguiment de tot tipus de senyals 
del cos humà, com ara la pressió 
que fa una persona en escriure, 
les característiques de la veu o el 
moviment en caminar. L’objectiu 
és ajudar a detectar problemes de 
salut i fer un seguiment més acurat 
de malalties cròniques o neurode-
generatives. Les proves realitzades 
permetran obtenir dades fi ables i 
objectives sobre senyals corporals de 
tota mena que els metges tenen en 
compte quan diagnostiquen malal-
ties o segueixen l’estat d’un pacient, 
però que sovint es mesuren d’una 
forma subjectiva.

Per exemple, es mesuraran amb 
exactitud els tremolors d’una per-

sona amb parkinson, a fi  de saber 
si empitjora o millora i poder fer-ne 
un seguiment més acurat. També 
s’analitzaran els moviments d’un 
malalt per determinar quin risc té 
de patir caigudes; o bé es mesurarà 
quina és la pressió que realitzem 
quan escrivim, un fet que pot servir 
tant per comprovar que ens estem 
recuperant d’una lesió correcta-
ment com per saber si tenim algun 
problema muscular o nerviós. Entre 

altres aplicacions, també es podran 
estudiar paràmetres associats amb 
la veu així com mesurar els senyals 
elèctrics dels músculs.

Més enllà de la recerca, la seva tasca 
tindrà una aplicació diària, perquè 
servirà de suport a l’atenció que rea-
litzen els professionals sanitaris. Les 
primeres proves es realitzaran al Ser-
vei de Rehabilitació, i més endavant 
s’ampliaran al Servei de Neurologia.
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El president del Tecnocampus i 
regidor de Promoció Econòmica 
i Innovació de l’Ajuntament de 
Mataró, Miquel Rey, i el conseller 
delegat d’ACCIÓ, Joan Tarradellas, 
van donar el tret de sortida a la se-
gona edició del programa Start-up 
Catalonia, impulsat per ACCIÓ i que 
forma part del Catalunya Emprèn. 
La sessió inaugural es va celebrar 
dimecres 15 al Tecnocampus i va 
comptar amb la presència de les 58 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Arrenca l’Star-up Catalonia
per accelerar 60 empreses

3

empreses que enguany participaran 
al programa en alguna de les quatre 
acceleradores que ACCIÓ té al Parc 
Científi c i Tecnològic de la UdG (Gi-
rona), EsadeCreapolis (àmbit B-30), 
al Parc UPC (Baix Llobregat) i al 
TecnoCampus.

La Xarxa d’Acceleradores Start-up 
Catalonia proporciona a les em-
preses participants assessorament, 
formació, networking i suport en la 

cerca de fi nançament per tal que 
superin les etapes de vida inicials 
en què estan exposades a alts nivells 
d’incertesa.

Els objectius que l’Start-up s’ha 
marcat per a aquesta edició són que 
el promig de les empreses partici-
pants incrementin un 50% la seva 
facturació anual, incorporin un mí-
nim de 2 treballadors durant l’any 
que dura el programa, que el 30% 

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!

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES
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de les start-ups iniciïn o incrementin 
les vendes a l’exterior, que el 70% 
aconsegueixi el fi nançament neces-
sari per assolir les seves fi tes; i que 
un any després d’haver acabat el 
programa, més d’un 6% d’aquestes 
empreses rebin el suport econòmic 
d’un inversor privat.

Els eixos clau en els quals se centra 
aquesta segona edició de l’Start-
up Catalonia són el networking, la 
refl exió estratègica, la internacio-
nalització i el finançament. Les 
empreses seleccionades ja han 
començat la seva participació al pro-
grama i durant aquest mes hauran 
d’escollir un dels més de 80 tutors 
de què disposa Start-Up Catalonia 
perquè els acompanyi durant tot el 
2014 i els ajudi a assolir els objec-
tius que s’han marcat.

Durant la sessió inaugural, el fun-
dador d’EyeOS, Pau Garcia-Milà, va 
explicar a les empreses participants 
la seva experiència com a emprene-
dor sobre la generació d’idees i sobre 
com fer-les realitat i consolidar-les.

El pròxim dimecres 29 de gener 
a la Nau Cabot i Barba hi haurà 
la segona oportunitat d’escoltar el 
prestigiós Biel McMillan amb la 
seva xerrada sobre habilitats per a 
emprenedors. McMillan va pronun-
ciar la mateixa ponència el passat 
18 de desembre en una ocasió, com 
la de dimecres que ve, promoguda 
per APAE, l’Associació de Profes-
sionals Autònoms Europeus que ha 
obert delegació els darrers mesos a 
Mataró presidida per Òscar Tamarit.

Biel McMillan, 
segona oportunitat 

McMillan està format en Dret i 
màrqueting empresarial, és master 
Coach i formador expert en coaching 
assistit amb cavalls i presideix 
l’AICCAC. l’Associació Internacional 
de Coaching i Coaching assistit amb 
cavalls. Se’l considera el creador de 
l’EnoCoaching.

La conferència organitzada per APAE 
per a emprenedors és d’entrada gra-
tuïta i començarà a les 16h a la Nau 
Cabot i Barba.

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.catC. Sant Pere 31 · Mataró ·  T 93 796 18 80 · www.integralia.cat
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COMPRA  VENDA

COMPRA-VENTA, andamios, puntales, 
tablero, etc. 653.796.506 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
L E Ñ A ,  V E N TA .  6 6 0 . 2 0 6 . 4 4 2 
/93.750.86.09 

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 Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. Bus-
camos cualquier sup. edifi cable para 
promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inmedia-
to contado. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

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. 
Ingressos demostrables, bones condi-
cions. 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 exteri-
or al centre de Llavaneres. Un pis 
per planta. 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins, o 658.908.773
Z. C/ MARAGALL. Local ideal cualquier 
actividad, 79m2. 220€. 626.529.009
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipa-
do, 390€. 626.529.009
Z. CENTRO. Piso de 2h. primero con 
ascensor, cocina independiente, baño 
completo, 400€. 651.862.517 
CERDANYOLA. Planta baja con entrada 
independiente, 1h. cocina equipada, 
baño completo, se dejan muebles, 
400€. 651.862.517 

LLOGO HABITACIÓ. Zona Peramàs. 
93.799.45.55 /696.306.141 
ALQUILO HABITACIÓN grande con dere-
cho al resto de vivienda. Terreno. Zona 
tranquila. Urbanización (Argentona). 
615.170.534 
SE ALQUILA PLAZA PARKING amplia en 
Jaume Recoder, 73-75. Posibilidad de 
coche y moto. Precio 80€/mes. Fincas 
Su Casa 93.757.12.82 
ES TRASPASA BAR-RESTAURANT cèn-
tric. Amb clientela fi xe. 93.799.04.33 
/626.787.430 
BUSCO HABITACIÓN. 667.294.827 
L O C A L  2 5 0 M 2 .  5 5 0 € / m e s . 
93.798.81.06 /635.969.910 
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131
 

TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, can-
guro, cuidado ancianos. 617.687.580 
SEÑORA RESPONSABLE de confi anza. 
Se ofrece limpieza, cuidado de ma-
yores y niños. Coche y referencias. 
665.040.919 
BUSCO TRABAJO limpieza, niñera. 
632.552.035 
CUIDO MAYORES, NIÑOS, limpieza. Vehí-
culo propio. 697.907.931
SEÑORA BUSCA FAENA plancha, limpieza, 
escaleras, friegaplatos. 632.939.462
AUXILIAR DE GERIATRÍA busca trabajo. 
650.870.557
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado personas 
mayores, niños. 698.434.520
S O L D A D O R  B U S C A  T R A B A J O . 
698.566.830
SEÑORA BUSCA TRABAJO LIMPIEZA, 
canguro. Por horas. Referencias. 
664.552.661
CHICA BUSCA TRABAJO LIMPIEZA, can-
guro. 662.436.824
CHICO BUSCA TRABAJO ayudante coci-
na, friegaplatos, panadería, jardinero. 
632.967.402
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
dos niños, ancianos. Referencias. 
698.844.404
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado personas 
mayores, niños. 688.342.691
LIMPIO, CUIDO MAYORES. Disponibilidad 
horaria. 688.413.015 
NOI BUSCA FEINA ajudant de cuina, pin-
tura. 627.763.011 
CUIDADORA NOCHES para adultos o ni-
ños. 693.689.562 
ENFERMERA CON EXPERIENCIA acredita-
da. Se ofrece para cuidado enfermos. 
686.525.933 

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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C A L E F A C C I Ó
A i r e  c o n d i c i o n a t   B o m b a  d e  c a l o r   I n v e r t e r

INSTAL.LACIONS
PER A CADA NECESSITAT
AL MILLOR PREU

· Pressupostos en 24 hores
· Finançament propi

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· Fax. 937 990 903
www.maresmesertec.com                                                       info@maresmesertec.com

35 SERVEI ASSISTÈNCIA
PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
SENYORA CATALANA CUIDA perso-
nes grans. Experiència 15 anys. Tel. 
616.300.800 
CHICA BUSCA TRABAJO servicio do-
méstico, canguro... Con referencias. 
617.953.355 
SE OFRECE CHICA autónoma para cuida-
do personas mayores noches, limpieza. 
636.736.338 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores, 
canguro. Día o noche. 622.369.254 
/681.399.730 
ES PRECISA ASSESSOR immobiliari: 
info@gorrizassociats.com   
EMPRESA ASEGURADORA. Selecciona 
personal. Contactar 610.095.537 
Toni /Cristian 
URGE INCORPORAR 23 personas para 
puesto de trabajo con contrato indefi -
nido. Formación a cargo de la empresa, 
buen ambiente laboral y teléfono de em-
presa. Llamar para entrevista personal 
al 650.223.233 Sra. Morales 
SE NECESITA OFICIAL/A máquina repun-
te, boras y engomadora para baño. 
93.790.99.53. 
SE PRECISA COMERCIAL para inmobilia-
ria. 93.740.90.44 
 

CLASSES

REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065
I TA L I A N O  P R O F E S O R A  N AT I VA 
665.773.905 
REFORÇ BATXILLERAT, ESO. Proves accés. 
650.960.680 

PROFESSIONALS
 

PALETA, PINTOR, AUTÓNOMO. Experien-
cia. Económico. 653.796.506 

TREBALL

PELLETS PER A
ESTUFES DE BIOMASSA

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1611
DEL 24 AL 29 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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GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes ma-
jors, festes de carrer, festes privades, 
casaments, aniversaris, etc. Informa-
ció 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
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
610.160.740 
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer. Pisos, casas, 
muros, tejados. 605.217.974 
MONTAJES TECHOS, TABIQUES de pla-
dur, colocación Parquets, pintura. 
603.630.449 
MANICURÍSTA TÉCNICA DE uñas autóno-
ma. Servicios a domicilio o local. telf: 
615.517.961 (Hora concertada) atien-
do whatsapp. Ely 
REPARACIÓN lavadoras, neveras, frio 
comercial. Rubén 93.790.60.70 
/629.483.178 
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 ,  2 0€ / h . ! ! . 
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 
MASAJES RELAJANTES 688.004.351 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
REFLEXOTERÀPIA PODAL a domicili. 
626.431.882

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT, VIDENCIA, SANADORA. Máxima 
seriedad. 685.553.735 
TAROT VIDENCIA Tu luz  b lanca. 
806.405.653 VISA 902.737.476 y 
93.122.00.96 Siempre la verdad. 

VARIS

SOY UNA SEÑORA VIUDA. Me gustaría 
encontrar un señor serio, a ser posible 
viudo. De 65 a 70 años. Que viva en 
Mataró. 680.928.380

PROFESSIONALS   
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LAIA 40 CATALANA. Besucona. Morbosa. 
De 9-20h. 687.072.165 
SALIDAS COLOMBIANITA. 632.133.370
SUBE Y BAJA 20€. 632.640.376
KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL FELIZ. 632.673.621
CAROL. 632.640.364
ROSY-58 MATARÓ. Independiente. 
Horas concertadas. Alta discreción. 
711.706.062 
PARAISO ORIENTAL. 24h. Salidas. 
675.337.391 
KATIA RUSA 622.640.875 
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 
NICOLE NOVEDAD. Jovencita 20 añitos. 
Piel canela, cariñosa, juguetona, con-
soladores. 693.687.647
NOVEDAD!! PELIROJA RELLENITA. Cariño-
sa, masaje, consoladores, arnés. 120 e 
pecho. 693.687.763

CONTACTES

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

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

 9 4     2 6 3 

    2  3    

 3   9    8 5 

   4  5 1  9  

 2   8 6  5 1  

 1  7  2    8 

  9 5  3  4 2 1 

  1 8   2    

   3 1   8   

sudokusudoku www.totmataro.cat
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Nova campanya de la FAVM pel 
diàleg, el respecte i la convivència   

Si el 2013 va ser l’any d’una cam-
panya contra la falsa rumorologia 
sobretot envers els nouvinguts, 
aquest 2014 la comissió de convi-
vència de la FAVM ha presentat un 
nou programa centrat en tres eixos: 
el diàleg, el respecte i la convivèn-
cia. La campanya es basa en l’edició 
de tríptics, calendaris, lones publi-
citàries i una exposició que itinerarà 
per la ciutat en diferents espais i 
que pretén fer refl exionar a partir 
de situacions quotidianes sobre una 
bona manera de conviure. “És una 
campanya planera, del dia a dia, de 
les situacions que ens anem trobant 
per anar millorant la convivència 
dels uns i els altres i com diem a 
l’eslògan ‘hi tenim molt a guanyar’. 
És més fàcil viure bé i respectar-nos 
entre tots”, assegura Núria Ibran, 
una de les membres de la comissió 
de la Federació.

Per Ibran “el respecte es basa en 
coses senzilles, en vetllar perquè 
els espais comuns estiguin nets, en 
l’educació de dir-se bon dia al de-
matí, en el tracte entre pares sense 
perjudicis igual que fan els fi lls”.

És a partir d’aquestes situacions 
quotidianes, i amb la col·laboració de 
tres artistes de la ciutat, que la cam-
panya en basa en sis il·lustracions 
de sis situacions per fer refl exionar 
entorn del ‘Dialoguem, respectem, 

SOCIETAT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Pretén eradicar males praxis 
de convivència en comunitats 
de veïns o espais públics 

Més de 1.500 persones 
han participat en els actes 
de l’Any Punsola 

Dimecres es va celebrar el darrer 
dels actes de l’Any Punsola que des 
del 21 de març del 2013 ha com-
memorat el centenari del naixement 
del poeta mataroní. La Comissió Any 
Punsola, composta per diferents 
entitats de la ciutat i la Direcció 
de Cultura, valoren en positiu la 
feina feta durant aquests mesos en 
els quals s’han organitzat 26 actes 
que han congregat més de 1.500 
persones.

Objectius complerts
La comissió considera que ha 
complert els objectius que s’havia 
plantejat des d’un inici: fer arribar 
el poeta a la gent jove de Mataró i 
fer sortir Punsola de la ciutat. Els 
versos del poeta han sonat a la Se-
tmana del llibre en català el passat 
mes de setembre, en una lectura 
de poemes a les Cotxeres de Sants 
i fi ns i tot es va fer una catifa amb 
la seva imatge el passat mes de juny 
a la festa del Corpus d’Argentona.

Una de les fi tes que s’ha acon-
seguit durant aquest any ha estat 
l’edició del llibre amb la seva obra 
inèdita gràcies a un projecte de mi-
cromecenatge, així com l’Auca de 
Josep Punsola. Dels 26 actes, 7 han 
estat compartits amb la comissió 
mataronina del centenari d’un altre 
escriptor, Salvador Espriu. 

 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

S’han organitzat 26 activitats 
i ha marcat el 2013 juntament 
amb l’Any Espriu       

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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convivim: tenim molt a guanyar’ que 
centra la campanya. Les situacions 
que es descriuen van des de la mera 
educació amb els veïns de l’escala, 
el compliment de normes de segure-
tat en les llars i comunitats de veïns, 
el respecte als espais públics o veure 
com els més menuts no tenen perju-
dicis en funció de l’origen dels seus 
companys de classe o de joc en un 
parc. La campanya també inclou un 
punt de reivindicació al demanar 
que s’obrin els patis de les escoles 
fora de l’horari lectiu.

El detonant, l’incendi del Palau
La motivació per aquesta nova cam-
panya, sobretot en l’accent que posa 
en el respecte per les normes de 
seguretat i convivència, va néixer, se-
gons explica el President de la FAVM 
Juan Sánchez, “arran del terrible 
accident del Palau quan un incendi 
va provocar la mort d’una veïna”. 
Un altre membre de la comissió de 
convivència, Àngel Prats, assegura 
que “amb la campanya refl ectim el 
que passa a la ciutat, creiem que 
amb més comunicació, respecte i 
diàleg es poden evitar confl ictes i 
problemes a tots els nivells i per 
això proposem aquesta campanya, 
per estendre aquesta refl exió, que 
en una societat on som cada dia més 
intransigents fa falta cada cop més 
tolerància en tots els sentits: a la 
canalla, a la gent gran, als diferents, 
als que vénen de fora”. 

CEDIDAALUART
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El Clap fa 14 anys amb 
Els Catarres i Delafé

És una cita ineludible de cada fi nal 
de gener. El Clap està d’aniversari 
i la manera de celebrar-ho és un 
pastís musical doble, dues nits de 
concerts i la posterior i conseqüent 
nit que s’allarga amb sessions de 
discoteca especial. Cada any per 
aquestes dates, un dels grups que 
més ha fet remenar l’esquelet els 
darrers temps, fa parada a Mataró 
al costat d’un altre que també tin-
gui el rastre de l’èxit perseguint-lo. 
L’alineació d’aquest 2014 al Clap, 
que fa 14 anys, la formen Germà 
Negre i Els Catarres divendres i De-
lafé y las Flores Azules el dissabte. 
Dues propostes que tenen números 
per omplir la sala. Música en directe 
a banda, les sessions de discoteca 
de divendres i dissabte es revestiran 
de celebració.

Els Catarres dins una sala poden 
quasi semblar una novetat. La veri-
tat és que el grup va ser una de les 
grans revelacions del ja acabat 2013 
a partir d’una gira intensa per festes 
majors, places i festivals que els ha 
consolidat, amb dos treballs en el 
seu haver, com un grup bàsicament 
bellugadís que encomana festa amb 
els seus acords i lletres marcats de 
l’esperit de les nits d’estiu. Però 
com diu el refrany tota cuca que viu 

a l’estiu ha de tornar durant l’hivern 
al niu, i això és el que fan Els Ca-
tarres buscant altre cop el contacte 
diferent dins de la sala, en aquesta 
ocasió al Clap, que també podrà ser 
testimoni de les primeres cançons 
acabades del pròxim disc del grup 
que ha de sortir a la llum abans que 
torni l’època de l’any més pròpia de 
la seva temperatura musical festiva. 
Abans dels Catarres obrirà foc Ger-
mà Negre, un conjunt amb versions 
especials i esbiaixades de diferent 
música catalana.

Delafé i el ‘fl ow’
El Flow és un concepte musical as-
sociat al rap. Defi neix amb quina 
cadència es llencen les paraules 
sobre els ‘beats’ o bases. Delafé y 
las fl ores azules fa temps que ves-
sa conceptualment de les etiquetes 
que se’ls han volgut posar i mante-
nen un discurs musical propi basat 
en lletres personals i tendres, un joc 
entre subtil, fosc i colorista pel que 
fa a les músiques i el “fl ow” perso-
nalíssim d’Òscar D’Aniello que posa 
juntament amb Helena Miquel el 
segell marca de la casa del grup. Ja 
fa temps que els Delafé han deixat 
de sorprendre i que acumulen hores 
de concerts, quilòmetres de viatge i 
desenes de seguidors de l’ambient 
únic que desprenen. El seu fer en-
comanadís tancarà sobre l’escenari 
aquests 14 anys del Clap. 

MÚSICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Una sorpresa de casa i 
dues bones constatacions 
de fora 

Un inici rodó. El cicle de Músiques 
Tranquil·les es va estrenar diven-
dres al Clap de la mà d’una triple 
proposta que, com en les bones 
davanteres, va saber compaginar 
estils, dinàmiques i tipus de joc per 
tal d’assegurar la victòria. La nit va 
tenir des d’instants en què un dub-
tava sincerament de la qualifi cació 
de ‘tranquil·la’ perquè Anímic s’està 
enfosquint i eixordant de forma més 
que benvinguda, i també instants de 
sodomització i impàs gustatiu, com 
la mateixa obertura de la nit. Els 
locals Tropic Panda –una maque-
ta feta i moltes coses per decidir 
ara– van respondre a la seva claca. 
Proposta treballada, aire cinemato-
gràfi c, fi gures musicals heterodoxes 
i sobretot entusiasme al servei d’una 
causa sonorament molt per sobre de 
la dignitat i la noblesa. Total, que 
sonen de nassos i no perquè siguin 
de casa els haurem de deixar com 
si fossin el nebot llegint el vers de 
Nadal. Molt i molt bé.

Després de la grata sorpresa ca-
solana, venia el moment d’arrufar el 
nas: sempre de qui se n’espera més 
et pot fer llufa a les expectatives. 
Però nanai. Tant Anímic com La Iaia 
van deixar el llistó musical del cicle 
molt amunt. Que no baixi. 

MÚSICA
CRÍTICA CUGAT COMAS

Bon inici al Clap del Músiques 
Tranquil·les amb Tropic Panda, 
Anímic i La Iaia

Dues nits de concerts i 
sessions de discoteca 
especials 

culturacultura www.totmataro.cat
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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

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)

Si busques conquistar o agradar 
a tothom, pots aconseguir-ho, 
no necessites posar-te medalles, 
sigues tu mateix. Treball: és la 
tenacitat el que et conduirà a l’èxit, 
més que els moments que el teu 
enginy surt a fl otació, persevera.

TAURE (21/4 al 21/5)

Apassiona’t, deixa volar la teva 
imaginació i que els teus sentits 
experimentin: l’amor és màgia. 
Treball: encara que algun company 
et demani ajuda i l’hi prestis, no 
desatenguis les teves tasques o seràs 
tu qui acabarà demanant socors.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Ja que t’ha costat prendre una 
decisió, que sigui defi nitiva, has 
de donar carpetada a una situació 
que era insostenible. Treball: es 
presenten contratemps, però els 
superaràs gràcies a la tasca que 
havies avançat.

CRANC (22/6 al 23/7)

A meitat de setmana alguna 
cosa altera i enfosqueix el teu 
panorama sentimental. Analitza 
a què es deu el canvi. Treball: el 
comportament poc professional 
et farà sortir de polleguera. Evita 
el confl icte, parla clar, però sense 
cridar.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Abordaràs una situació que ame-
naçava acabar en desastre. Sabràs 
donar-li la volta amb tendresa i 
el teu millor somriure. Treball: 
algú t’està provocant; tu passa de 
provocacions. Millor quedar com 
un ximple que perdre els nervis.

VERGE (24/8 al 23/9)

A casa tot anirà bé si impedeixes 
la irrupció d’algú que ve amb 
ganes de fastiguejar. Ningú podrà 
bombardejar la teva felicitat. 
Treball: uns altres recorren al fet 
que  tu solucionis problemes que 
podrien solucionar ells, deixa que 
s’espavilin.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Amb la teva bona disposició per 
a l’amor, per complaure, facilites 
la vida a tots, però ara et toca a 
tu. Treball: sents que no estàs 
en el teu millor moment pro-
fessional, reacciona i comença 
a moure’t.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Un problema sentimental t’ha 
suposat un cop molt dur, però aviat 
estaràs preparada per tornar-te a 
enamorar. Treball: estan esperant 
la teva opinió per plantejar-te 
una inversió. Assumeix aquesta 
responsabilitat, sortirà bé.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Et presentaran a una persona que 
ocuparà els teus pensaments i 
això t’inquieta, per alguna cosa 
serà? Treball: et sentiràs desbor-
dat: sol·licituds, compromisos, 
encàrrecs, però es tracta d’una 
cosa transitoria, tingues paciència.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Si la teva parella no para de 
queixar-se de la crisi i tu no estàs 
per tirar coets, digues-li-ho, però no 
dramatitzis; no n’hi ha per a tant. 
Treball: estaràs molt reivindicativa, 
disposada al fet que t’escoltin, tro-
ba el to, no actuïs amb prepotència.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Tu ets de les que solen deixar 
bon sabor de boca, per això algú 
tindrà un preciós detall amb tu i et 
sentiràs molt estimada. Treball: un 
projecte que tenies a llarg termini 
s’avançarà, amb garanties d’èxit, 
no ho dubtis.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

El que et canviarà la vida és passar 
de la teoria a la pràctica. Creu 
en l’amor i practica-ho. Treball: 
et falten hores, comença per 
descartar el que no és urgent de 
debò i aprèn a dir no quan sigui 
necessari.

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Un exemple de 
salut mental

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològicsapunts psicològics

Sempre hi ha experiències o anèc-
dotes o metàfores que poden ajudar 
a comprendre un xic més la realitat 
del dia a dia. Com comportar-nos. 
Com enfrontar-nos amb les nostres 
difi cultats o com resoldre els nostres 
confl ictes interiors.

Una psicòloga en una sessió grupal 
va aixecar un got d’aigua. Tot el món 
esperava la pregunta: El got és mig 
ple o mig buit? Doncs no!!

Va preguntar: Quan pesa aquest 
got? Les respostes van ser diferents: 
Entre 220 a 350 grams.

Però la psicòloga va respondre: 
El pes absolut no és important. Tot 
depèn de quant temps l’aguanteu.

Si l’aguanto uns minuts, no passa 
res. No és problema. Però si el sostens 
una hora, el braç et farà mal.

I si el sostens tot el dia. El braç 
s’entumirà i es paralitzarà.

El pes del got no canvia, però com 
més temps l’aguantis, més pesa i 
més costa de suportar. I més compli-
cació física.

I aleshores feia aquesta aplicació: 
Les preocupacions són com el got 
d’aigua. Si hi penso una estona, no 
passa res. Però si hi penso una mi-
queta més, començo a patir i si hi 
penso tot el dia, em sento paralitzat, 
incapaç de fer res.

Quina és la solució?: Deixar anar 
el got.

També és una forma de compren-
dre que les coses han de saber-se 
resoldre en el seu moment si no hi 
haurà maldecaps.

I si escoltem bé a la primera, 
també evitarem repeticions inútils, 
innecessàries.
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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: MARCOS VÁZQUEZ GARCÍA
PARAULA INVERTIDA: GRAN BANNER INVERTIT: www.ropamotorista.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.

+

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.
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PATROCINAORGANITZA

www.mataronidelany.cat

Tu ets clau per escollir el
MATARONÍ DE L’ANY

COL·LABOREN

mataroní de l’anymataroní de l’any

Ja és cosa de sis: cauen Bach i Tarragó, Rodríguez i Vidal
La setmana que ve se sabran els tres fi nalistes; ja s’han sumat 2.837 vots

Cada cop és cosa de menys aspi-
rants. Dels 15 inicials ja sols 6 
candidats segueixen amb opcions 
a la cursa per ser escollits com a 
‘Mataroní de l’Any 2013’. Les dar-
reres 3 candidatures a caure han 
estat, aquesta setmana, la de les 
waterpolistes Marta Bach i Roser 

Tarragó, la de l’exjugador d’handbol 
Sergi Rodríguez i la del gerent de la 
Fundació El Maresme, Albert Vidal.

Bartrès, The Free Fall band, Her-
rera, Nonell, l’Àvia Remei i Salazar 
són ara els sis aspirants que neces-
siten més vots que mai per passar 
a la fi nal: divendres que ve es farà 

MATARONÍ DE L’ANY
NOTÍCIA REDACCIÓ

www.totmataro.cat

pública la relació de tres candidats 
que, amb els comptadors a zero, es 
disputaran el certamen per vota-
ció popular. Sols 3 dels 6, doncs, 
tindran opció de formar part del 
palmarès del premi: ara és el torn 
de votar regularment i esperar que 
més gent ho faci: qui guanyarà? 

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 6 candidats a Mataroní de l’any 13

Rafalito Salazar
El líder d’Ai Ai Ai és el gran impulsor de 
la rumba a casa nostra i un dels pares de 
la ‘Reina del Maresme’, la cançó de l’any 
a Mataró.______________________________
ENVIA: MATARONÍ SALAZAR

Diego Herrera
Portaveu d’Estafabanca, l’entitat que ha 
defensat els afectats per l’estafa de les 
participacions preferents amb perseverança 
i presència al carrer.______________________________
ENVIA: MATARONÍ HERRERA

Pol Bartrès
És un dels impulsors del Laboratori 
d’Aprenentatge Científic (LAC), un pro-
jecte pioner en oci associat a la divulgació 
científi ca.______________________________
ENVIA: MATARONÍ BARTRES

Àvia Remei
La veterana cuinera és una gran divulgado-
ra de receptes i trucs culinaris fent arribar 
la cuina de tota la vida de forma planera i 
entenedora.______________________________
ENVIA: MATARONÍ REMEI

Josep Nonell
President durant la major part dels 50 anys 
del Joventut Handbol Mataró, que el 2013 
ha celebrat el seu primer mig segle de vida 
esportiva.______________________________
ENVIA: MATARONÍ NONELL

The Free Fall Band
El seu primer disc li ha valgut una gran 
fama, l’aplaudiment quasi unànime del pú-
blic i crítica i haver tocat en grans escenaris 
i festivals com el Primavera Sound______________________________
ENVIA: MATARONÍ FREEFALLBAND

www.mataronidelany.cat
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L’Entitat Natura va rebre una fo-
tografi a de la Masia de Can Ballot 
Gallifa, feta des de la muntanya 
de Burriac, on es podia comprovar 
que una part del sostre estava en-
fonsat. Natura i el Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell han sa-
but que el mas, un dels més grans 
de Catalunya, pertany actualment a 
la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb) també conegut 
com el ‘banc dolent’.

Tenint en compte la cataloga-
ció de la masia com a Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) i la situació 
actual, el Centre d’Estudis Argento-
nins va presentar divendres 17 de 
gener una instància a l’Ajuntament 
on se li demana al consistori que 
examini la masia in situ i que 
s’obligui al propietari a restituir la 
teulada caiguda així com assegurar 
la resta de la coberta i solucionar 
possibles danys que puguin afectar 
l’estructura de la masia. En aques-
ta instància també es demana que 
si el propietari no executa aquestes 
reparacions, sigui l’Ajuntament qui 
les efectuï. 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ

Part de la teulada d’aquest Bé 
Cultural d’Interès Local està 
enfonsada 

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Natura i el Centre d’Estudis denuncien 
el mal estat de Can Ballot

Les dades de població 
d’Argentona s’estanquen 
amb 12.000 habitants

La població creix el 0,05% i 
frega la xifra dels dotze mil 
habitants

El 30 de desembre passat l’Instituto 
Nacional de Estadística va fer públi-
ques les dades ofi cials de població 
per tots el municipis de l’estat es-
panyol amb data de referència a 1 
de gener de 2013. D’acord amb 
aquesta informació, la població 
d’Argentona s’ha mantingut gaire-
bé invariable i només ha crescut 
un insignifi cant 0,05%. Així doncs, 
Argentona compta amb 11.920 
habitants, 5.860 homes i 6.060 
dones. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ARXIUCEDIDA
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L’agrupació de comerços i serveis 
‘Argentona es mou’ ha presentat una 
targeta adreçada als seus clients i 
que els ofereix descomptes, promo-
cions i avantatges. Aquesta targeta 
té un cost de 5 euros, dels què un 
es destinarà a una entitat sense 
ànim de lucre. L’euro recollit per 
les primeres 1.000 targetes venu-
des s’aportarà a Creu Roja per a 
contribuir amb les beques menjador 
dels nens i nenes del municipi. Des 
d’‘Argentona es mou’ es creu impor-

tant que els comerços i serveis del 
municipi donin suport a les entitats 
solidàries d’Argentona.

    La targeta, que es pot adquirir a 
qualsevol dels establiments comer-
cials adherits a la campanya, té una 
validesa d’un any i es podrà renovar 
a partir del 31 de gener de 2015, 
amb una nova aportació solidària 
d’un euro. A través del codi QR que 
apareix a la targeta, els clients po-
dran consultar a un portal web els 
avantatges i promocions que ofe-
reixin els comerços adherits. Els 
clients accedeixen, a més, a un sor-
teig setmanal tots els divendres. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’euro recollit per les primeres 
1.000 targetes venudes 
s’aportarà a Creu Roja

NÚM. 1611
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‘Argentona es mou’ presenta una 
targeta de descomptes solidària

El Parc de Nadal va 
recollir 1.010 quilos 
d’aliments per a Càritas  
 

Es va celebrar durant el dia 
27 i 28 de desembre i el 29 
al matí 

El Parc de Nadal, que es va celebrar 
durant el dia 27 i 28 de desembre 
i el 29 al matí, va recollir 1.010 
quilograms d’aliments que es desti-
naran a Càritas Argentona. L’entrada 
al pavelló municipal era gratuïta, 
però es demanava que cada nen 
portés un aliment dels anomenats 
bàsics per a les famílies que passen 
per un mal moment econòmic. El 
Parc disposava d’infl ables, una zona 
amb taules per poder pintar i jugar, 
taules de tennis taula i futbolins. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ARXIU

POTS
GUAYAR UN
iPad mini!

VOTA EL TEU CANDIDAT!

www.mataronidelany.cat

Envia un SMS amb la paraula 
MATARONI, un espai, i el nom del 

candidat que volem votar i 
enviar-ho al número 25000.

POTS

enviar-ho al número 

1.45 euros/sms IVA incl. Servicio prestado por WPR 
Apdo. 14953-28080 Madrid sms@wpr.es-902044008.
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Ajuntament i pares de l’EB El 
Castellet segueixen sense acord

La polèmica per la conversió de 
l’Escola Bressol El Castellet de Ca-
brera de Mar en Casal per a la gent 
gran del municipi està molt lluny 
d’acabar-se. Les posicions entre 
els pares dels alumnes de l’escola 
bressol i el consistori, en lloc 
d’apropar-se estan cada vegada més 
allunyades, i la darrera setmana una 
part i l’altra s’han volgut posicionar 
per defensar la seva postura. 

Així, la setmana passada, l’Ajun-
tament feia pública una nota de 
premsa de cinc planes en la que ar-
gumentava la conversió de l’escola 
bressol en equipament per a la gent 
gran per raons econòmiques i demo-
gràfi ques. Dilluns passat eren els 
pares els que acusaven l’Ajuntament 
“d’actuació prepotent i de caire ca-
ciquista”.

Les raons de l’Ajuntament
El consistori assegura que la deci-
sió “pretén adaptar-se a la realitat 
social del municipi, optimitzant els 
recursos i aprofi tant l’oportunitat 
de dotar a la gent gran d’un equi-
pament adequat a cost baix”. Des 
de l’Ajuntament es recorda que 
ja al febrer del 2013 l’equip de 
govern municipal va acordar la con-
versió del Castellet en casal per a 
la gent gran acabat l’actual curs. 
Reitera a més que “els alumnes 

CABRERA DE MAR
EDUCACIÓ REDACCIÓ

maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1611
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Per quart any consecutiu, el Con-
sell Comarcal ha editat el calendari 
de Productes de la Terra, una pu-
blicació per recordar durant tot el 
2014 que el Maresme és territori 
de productes alimentaris de qualitat 
i d’una exquisida gastronomia que, 
mes a mes, ens convida a assabo-
rir els productes de temporada i de 
proximitat. En total se n’han editat 
5.000 exemplars que s’han fet arri-
bar als ajuntaments, a les ofi cines de 
turisme, al Palau Robert de Barcelo-
na, a les cooperatives alimentàries 
i als productors que formen part de 
la Xarxa de Productes de la Terra 
Maresme per tal que en facin la 
distribució. També es poden dema-
nar al mateix Consell Comarcal i al 
Consorci de Turisme del Maresme.

Fotos de Marga Cruz
El calendari d’aquest any està 
il·lustrat amb imatges de la fotògrafa 
Marga Cruz que ha ressaltat en les 
seves instantànies el ric impacte 
visual dels productes alimentaris 
maresmencs a partir dels colors, 
de les formes i de les textures. Un 
conjunt que posa en alerta els cinc 
sentits tot projectant el moment de 
parar taula i poder assaborir els pè-
sols, les maduixes, les cireres, les 
mongetes del ganxet, els tomàquets, 
els dolços, els vins, etcètera. 

MARESME
PROMOCIÓ REDACCIÓ

Un calendari promociona 
els productes de la terra 
de la comarca

És el quart any que el Consell 
Comarcal l’edita, aquest cop 
amb fotos de Marga Cruz

El consistori defensa la 
conversió a Casal de Gent 
Gran

de Cabrera matriculats cabrien en 
una sola escola bressol” i que “el 
servei d’escola bressol pública a 
Cabrera presenta un dèfi cit molt 
elevat i creixent, que el fa insos-
tenible, i això suposa un problema 
que cal solucionar”. Segons dades 
de l’Ajuntament, dels 94 alumnes 
matriculats a les escoles bressol 
del municipi sols 49 estan empa-
dronats a Cabrera de Mar. També 
respecte dels motius econòmics, 
assegura que el dèfi cit del servei 
“s’ha incrementat fortament en els 
darrers anys” i que amb el manteni-
ment d’una sola escola bressol –l’EB 
Marinada– s’aconseguiria un estalvi 
superior als 50.000 euros.

“Caire caciquista”
A les antípodes de les raons 
governamentals, els pares i ma-
res del Castellet asseguren que 
l’Ajuntament utilitza dades incorrec-
tes d’ocupació i dèfi cit, argumenten 
que “si els nens són o no de Cabrera 
no és un factor important per tan-
car l’escola, és demagògia pura” 
i asseguren que “hi ha solucions 
molt més econòmiques, cèntriques 
i efi cients per a la ubicació del Casal 
de gent gran”. Els pares critiquen 
les “divulgacions, infàmies i infor-
mació dirigida de l’Ajuntament per 
fer tancar l’escola” i asseguren que 
lluitaran per fer compatible l’escola 
bressol i el casal i perquè hi hagi 
“vida al centre del poble”. 
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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€ (*) 99.000€(*)

CB8182 EIXAMPLE COSTAT CORTE 
INGLES, Pis 1er d’alçada, de 65m2 

amb 2 habs (1doble), reformat i co-

munitat reduïda. 

89.000€ (*)

106.000€ (*)

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€ (*)

127.500€ (*)

CB7375 RDA ALFONS X Pis de 87m2 

amb 3 habs, bany + lavabo, menjador 

ampli amb balcó, molt de sol, bon estat 

de conservació i ascensor. 

CB6000 C/BIADA Gran ocasió! Pis 

amb pati de 25m2 i 3 habitacions. 

Per entrar a viure i a prop de tots el 

serveis. Finca amb ascensor. 

CB8592 C.BIADA/C.MIG Pis gran 

de 92m2 amb 4 habs, saló de 28m2 

amb balcó, reformada la cuina i bany 

i ascensor. Bones vistes i sol. 

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. 11408 VÍA EUROPA
Junto Plaza Granollers.

88m2, 3 hb (2 dobles) 2 baños 
completos, balcón a la calle, bloque 

de pocos años con ascensor, 
luminoso, pk incluido.

EXCELENTE  OCASIÓN!!!! 

169.000�€�€€

REF. 11716  CENTRO/RONDAS
Piso alto con ascensor, buena imagen 
general, 86m, 3 hb, baño completo + 
aseo, balcón a la calle, amplia cocina, 

buena orientación muy soleado
ATENCIÓN A SU PRECIO!!!!  

99.000�€
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

PLA D’EN BOET Piso totalmen-
te exterior, mucha luz, 3 hab. 
2 dobl, baño completo, coci-
na lacada blanca con galería 
anexa, calefacción y a.a.c.c., 
ascensor OPORTUNIDAD.

79.000€�

RE
F.2

25
4

163.000� (27,1M)

RE
F. 

50
64

RE
F. 

50
66

RE
F.1

23
3

1ª LINEA DE MAR. 
OCASIÓN. Piso 100% 
reformado  con balcón 
exterior y vistas al mar, 3 
hab. 2 dobles, cocina con 
galería anexa, baño com-
pleto, calefacción y a.a., 
ascensor. IMPECABLE  
OCASIÓN. 

RE
F. 

12
63

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

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

C.
E.

 en
 tr
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ite

C.
E.

 en
 tr
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ite

RE
F. 

22
99

Z. PERAMÀS Piso para entrar 
a vivir,  con vistas a plaza y 
bien comunicado, 3 hab. co-
cina fórmica, posibilidad de 
muebles. OPORTUNIDAD

97.000€ 

Z. DR. TURRÓ Piso seminuevo 
con ascensor y y con pk inclui-
do, suelos de parquet, cocina 
de haya, salon comedor con 
balcón exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños. OCASIÓN.

229.000€

RE
F. 

23
02

RE
F. 

61
27

RE
F. 

22
31

MOLINOS. OPORTUNIDAD EN EXCLUSIVA. En vía principal de Los 
Molinos, 4 habitaciones (3 dobles), cocina lacada blanca, ga-
leria de 12m2 y balcón exterior, muy luminoso. OPORTUNIDAD!
ANTES PVP. 114.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

22
64

134.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

42
45

Mª AUXILIADORA Primer piso 
con patio de 30m2 y ascen-
sor, 3 habitaciones, cocina 
con galería, los exteriores de 
aluminio. OCASIÓN

89.000€ 

SALESIANOS. OPORTUNIDAD. Ex-
celente piso reformado 100%, 2 
hab. mas despacho, cocina de 
diseño, suelos de parquet, baño 
y aseo. OPORTUNIDAD.

96.000€

CERDANYOLA OCASION Primer 
piso reformado en comunidad 
reducida en zona ajardinada, 2 
hab. dobles, baño completo co-
cina y galeria. OPORTUNIDAD

RE
F. 

42
86

88.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

cina y galeria. 
C.

E.
 en

 tr
ám

ite

152.000€

126.000€

RE
F. 

42
99

C.
E.
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ite

EIXAMPLE. Piso alto con vis-
tas a mar, reformado de 3 
hab. antes 4, cocina formica 
con galería anexa, baño con 
ducha, calefacción , ascen-
sor. OCASIÓN

RE
F. 

22
80

108.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr
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ite

LLANTIA Dúplex totalmente re-
formado, tza 40m2 con barba-
coa, 3 hab. dobl.+ estudio con 
chimenea 18m2, cocina lacada 
blanca, calefacción, suelos de 
gres. solo 2 vecinos OCASIÓN. 

129.000€

RE
F. 

70
44

VIA EUROPA Piso impecable 
totalmente exterior y muy lu-
minoso, pk incl., 3 hab. 1 suite, 
2 baños compl., cocina lacada 
blanca, calefacción, ascensor. 
OCASIÓN POR ZONA Y PRECIO!

RE
F. 

21
26

165.000€

SEMICENTRO. OCASIÓN Piso alto 
con ascensor, 100m2 totalmen-
te reformado, 3 hab. más ves-
tidor, baño y aseo, cocina con 
galería, a.a con bomba de calor, 
ESTADO IMPECABLE.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

wwwwww wwww .cymgesttiioonneessiinnmobiliarriiaass.com · inmobilia
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“M’agrada col·leccionar les co-
pes de les competicions”

A banda de la Copa Nadal, que se 
celebra anualment el dia 25 de des-
embre al Centre Natació Mataró, 
García també es pren com a cites 
inexcusables del seu calendari altres 
esdeveniments esportius. Cada any 
assisteix a la primera banyada de l’any 
i realitza també la Travessa al Port. 
“Vaig començar a participar en aques-
tes competicions perquè tenia ganes 
de guanyar copes i medalles”, explica. 
De fet, tot plegat va començar des-
prés d’un rampell que li va fer treure 
l’ambició: “Un any em van donar tan 
sols un pin i vaig decidir que havia 
d’entrenar-me prou com per acon-
seguir una copa”. I així va ser. García 
en té ja unes 15 o 20, segons explica, 
a banda d’altres medalles. Els seus 75 
anys no li impedeixen tenir la guspira 
de la competitivitat. 

“Dolores García té 75 anys. La pas-
sió per l’esport no delata pas la seva 
edat, sinó que alimenta encara més 
la seva vitalitat. És la dona més gran 
que participa a la Copa Nadal. Ho fa 
des de fa quatre edicions i li suposa 
un orgull personal molt gran. I és 
que es tracta d’un repte ambiciós i 
envejable per a molta gent de la seva 
edat. Una demostració que mai és 
tard per iniciar nous projectes i que 
l’esport és apte per a tothom.

Nascuda l’any 1938 i originària 
de Màlaga, va viure la post-guerra 
de nena i el franquisme de jove. 
García ha tingut una xurreria al 
llarg de tota la seva vida, “un negoci 
que m’agradava molt, però que em 
va treure moltes hores”. Per això, 
després de la jubilació, “i per evitar 
quedar-me asseguda sense fer res”, 
García va decidir apuntar-se a un 
curset per aprendre a nedar. D’això 
ja fa ara 15 anys i des d’aleshores, 
la natació l’ha acompanyada pràcti-
cament cada dia. “Sóc una persona 

gran, de manera que corro el risc 
de quedar-me encarcarada si no em 
moc gaire”, afi rma García, que ex-
plica que “quan em llevo cada dia, 
em fa mal tot, però vaig a la piscina, 
nedo i surto com nova: no em fa mal 
ni un os!”. 

La jubilació no l’ha arraconada, 
tot el contrari. No només ha après 
a nedar, sinó que a l’escola d’adults 
també va fer-hi un curs per aprendre 
a llegir i escriure. “Vaig dedicar totes 
les hores del món a treballar i a criar 
els meus fi lls”, remarca, “i ara que 
tinc més temps lliure m’ocupo dels 
néts i em dedico a fer coses que 
m’agraden”. Participar d’aquestes 
activitats li ha permès crear-se un 
grup d’amigues i establir un vincle 
també amb les monitores de la pis-
cina municipal, “gràcies a qui estic 
molt contenta i amb qui passo molt 
bones estones”. De reptes, més 
aviat n’hi sobren. “Em faria especial 
il·lusió aprendre a llegir i escriure el 
català”. 

perfi lsperfi ls

L’ambició no caduca
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Defi neix-te
M’agrada molt ajudar als altres
 
Un llibre
No llegeixo gaire 

Una pel·lícula
Qualsevol de Manolo Escobar

Un viatge
Màlaga, per veure el meu fi ll

Un esportista
Fernando Alonso

Un repte
Aprendre català

Dolores García,  
l’esport no té edat
ÉS LA DONA MÉS GRAN QUE PARTICIPA A LA COPA NADAL
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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

1.50084 - Cirera. Pis de 70 m2 de superfície 
amb 2 habitacions (abans eren 3), un bany 
complet, cuina offi ce, balcó, aa/cc, traster ¡¡To-
talment reformat!!                                 70.000€

1.50083 - Centre. Costat de la Riera. 1er pis 
amb entrada indep. sense veins 95 m2, 3 hab., 
2 Banys complets, calef., terres marbre, traster, 
gran tssa 100 m2 + estudi independent a nivell 
75 m2, 1 aseo ¡¡Únic!!                      225.000€

1,09808 Mataró Centro - Piso de 90 m2 de 
superfi cie, con 2 hab., Baño, salón, cocina - 
Ideal parejas !!!!                             400€/mes
1,09057 Arenys de Mar - Bonito piso de 50 
m2, con 2 hab., Baño, cocina con electrodo-
mésticos y todo amueblado con espectacula-
res vistas a mar !!!                         425€/mes
1,09797 Mataró Rocablanca - Piso en planta 
baja de 65 m2, con 2 hab. y despachito, baño, 
cocina independiente, 2 galerías, salón - muy 
económico - Ideal parejas !!!          425€/mes
1,09359 Mataró Cerdanyola - Piso de 70 m2 
con 2 hab., Baño - todo reformado y con los 
gastos incluídos !!!!                        450€/mes
1,09610 Mataró - Piso de 85 m2, con 4 hab., 
Baño completo, salón con balcón, cocina, ga-
lería. Oportunidad !!!!!                    450€/mes
1,09557 Mataró - Gran piso de 100 m2 de 
superfi cie, con 4 habitaciones, baño, cocina 
offi ce. Gastos incluídos!!                  500€/mes
1,01913 Mataró Centro - Piso de 65 m2, con 
2 hab. (armario emprotrado) cocina, galería, 
salón - 2 balcones - muy buena situación y 
muy luminoso !!!                             525€/mes
1,09698 Mataró Centro - Piso de 85 m2 con 3 
hab., Baño, cocina, salón - a 5 min. de la playa 
y de la estación!!!                            525€/mes

1,01670 Mataró Centro - Gran piso de 100 
m2 con 4 hab., Baño, salón, balcón - Muy cer-
ca de la estación !!!              550€/mes
1,09690 Mataró Centro - Piso de 75 m2, sin 
amueblar - 3 hab., (2 dobles), 1 baño, suelos 
de gres, ventanas aluminio, calefacción, aire 
acondicionado, ascensor, terraza de 12m2. 
Vistas ¡¡Pocos vecinos!!                  600€/mes
1,02139 Mataró Centro. Piso nuevo de 70m2, 
2 habs, baño completo, aa/cc, armarios em-
potrados. Parking incluido!!!           650€/mes
1,09274 Mataró Via Europa - Magnífi co piso 
de 65 m2, 2 hab, baño, cocina, aa/cc frio calor, 
balcon. Vistas espectaculares. Parking opcio-
nal y gastos incluídos !!!!                650€/mes
1,09567 Mataró Centro - Piso amueblado de 
60 m2, con 2 hab, baño, cocina independien-
te, todo eléctrico, parket. . Cerca de la estación 
y con gran terraza de 50 m2!!!         650€/mes
1,08867 Sant Vicenç de montalt - Estupendo 
piso semi-amueblado de 100m2 de superfi cie, 
con 3 habitaciones, 2 baños completos refor-
mados, cocina equipada, calefacción, salón 
comedor con chimenea. Piscina comunitaria, 
zona deportiva con pista de tenis - Con par-
king y trastero incluidos!!                800€/mes
1,02764 Mataró Semicentro - Gran piso de 
230m2, 6 hab, 2 baños - Ideal familias nu-
merosas o para compartir !!!!      1100€/mes

1.50010 - Els Molina.Exclusiva. 1er pis 60 m2, 
1 veí,, saló-com., 3 hab., 1 bany gran reformat 
amb dutxa, cuina d’origen, aa / cc, carp. ext. 
alumini, galeria, pati i terrat comunitari, zona 
molt tranquil · la!!! Ocasió!                75.000€

1.50005 - Centre. Pis de 75 m2, amb 3 ha-
bitacions, Bany, saló-menjador, cuina equi-
pada, tancaments d’alumini, aa/cc, ascen-
sor, balcó, totalment reformat, a prop de 
l’estació!! Oportunitat!!             127.500€

1.08244 - Centre. Pis de 65m2 amb te-
rrassa, de 3 dormitoris, bany, cuina offi ce, 
salo-menjador, porta blindada, total-
ment reformat. Molt assolellat. Ocasió!!
Abans 180.000�                      ARA....142.500€�
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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

HABANA Piso seminuevo 2 habs, 
cocina indep., baño completo con 
hidromasaje, A/A, calefacción y 
salón muy luminoso. 

Ref.14313

130.000ˆ

PL. CATALUNYA Casa de 
cuerpo con patio 60m2, salón 
con patio, gran cocina offi ce, 3 
habitaciones y baño completo. 

Ref.40322

89.000ˆ

Ref.14198

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

Ref.14311

139.000ˆ

Z. SANT SIMÓ Piso seminuevo 
de 3 habitaciones y salón con 
salida a gran balcón. Con vistas al 
mar, z. comunitaria y parking.

C/BIADA Piso 80m2 con terraza 
a nivel 20m2, actualizado para 
entrar a vivir, 3 habitaciones 
dobles y ascensor.

Ref.13717

106.000ˆ

C/SANT ANTONI Precioso dúplex 
complet. reformado, 3 habs con 
terracita, salón con chimenea y 
cocina independiente.

Ref.14188

14339 - MOLINOS  Piso alto con ascensor, 
reformado, de 3 habitaciones, salón con balcón, 
cocina nueva y equipada y baño completo. 
138.000ˆ

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

30579- RDA. PRIM Últimos pisos de ON.
Diferentes tipos de viviendas con 1-2-3 habs, áticos 
con terraza y pisos con patio a nivel. ¡Oportunidad! 
A partir de 66.010ˆ

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

187.880ˆ

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

Ref.14280 OCASIÓN

Z. VIA EUROPA  Vivienda 127m2, 
4 dorm., 2 baños, excepcional 
cocina y con terracita. Sol todo el 
día. ¡Pk incluido! 199.000€

Ref.13898

199.000ˆ

2P URBENIA-VENDES .indd   2 22/01/14   12:32



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

EXCLUSIVAOCASIÓN

179.000ˆ

73.600ˆ

Ref.14331

“¡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

VIA EUROPA Planta baja 
reformada de 3 habitaciones con 
amplio salón-comedor y cocina 
abierta. Con patio de 15m2. 

70.032ˆ

Ref.30533

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

229.000ˆ

HABANA Piso seminuevo 2 habs, 
cocina indep., baño completo con 
hidromasaje, A/A, calefacción y 
salón muy luminoso. 

Ref.14313 OCASIÓN

115.000ˆ

PL. CATALUNYA Casa de 
cuerpo con patio 60m2, salón 
con patio, gran cocina offi ce, 3 
habitaciones y baño completo. 

Ref.40322

219.000ˆ

117.800ˆ

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

Ref.13014

79.500ˆ

JUNTO ESTACIÓN Piso 
reformado, 2 habitaciones, salón 
comedor, baño completo, edifi cio 
con ascensor. ¡Gran ocasión! 

Ref.14326

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

68.000ˆ

T. 670 275 265

C/BIADA Piso 80m2 con terraza 
a nivel 20m2, actualizado para 
entrar a vivir, 3 habitaciones 
dobles y ascensor.

Ref.13840 OCASIÓN

129.000ˆ

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

150.000ˆ

C/SANT ANTONI Precioso dúplex 
complet. reformado, 3 habs con 
terracita, salón con chimenea y 
cocina independiente.

Ref.14188

VIA EUROPA
Traspaso de restaurante en pleno 

funcionamiento 
y rendimiento, con terraza.

Teléfono directo:

PL. ITALIA Piso seminuevo 
y señorial de 100m², 4 habit., 
grandes y 2 baños completos. 
Vistas y parking incluido.

186.000ˆ

Ref.11258 OCASIÓN

OCASIÓN

179.000ˆ

JTO. VIA EUROPA Dúplex semi-
nuevo 110m2, 4 habs, 3 baños + 
aseo, salón con terraza 40m2, 2 pl. 
pk. Vistas espectaculares. 

Ref.12496 OCASIÓN

Ref.14306

ROCABLANCA Dúplex seminuevo 
160m2, 4 habs + estudio y terraza 
de 50m2. Parking grande + trastero. 
Espectaculares vistas.

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

OCASIÓN

Z. VIA EUROPA  Vivienda 127m2, 
4 dorm., 2 baños, excepcional 
cocina y con terracita. Sol todo el 
día. ¡Pk incluido! 199.000€

Las notas
de los clientes

Traspaso de restaurante en pleno 

y rendimiento, con terraza.

ROSA Y CARLOS
“El servicio prestado por todo el personal 
ha sido muy bueno. Nos quedamos con 
su amabilidad y disponibilidad”
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Carrer Nou 46-48  08301 - MATARÓ

T’informem? 
Truca al 93 790 22 14
Escriu a: info@clinicaissa.com
O connecta’t a: www.clinicaissa.com

Que no
et retallin
la salut

cuida-la!

La teva assegurança de salut

• Centre mèdic propi al centre de Mataró
• Totes les proves diagnòstiques que necessitis:

ecografies, analítiques, mamografies,
ressonàncies magnètiques, etc.

• Tots els especialistes 
• Sense cues ni llistes d'espera
• Clíniques de prestigi a Barcelona
• Homeopatia i acupuntura
• Seguiment de l’embaràs i assistència al part
• Intervencions quirúrgiques
• Tractaments i hospitalització
• I molts més serveis inclosos a la teva pòlissa

I.S.S.A. L’assegurança mèdica del MaresmeI.S.S.A. L’assegurança mèdica del MaresmeI.S.S.A. L’assegurança mèdica del Maresme
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