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Pàrquing gratuït al mateix edifici Horari ininterromput de 9 a 21 h
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Vía Europa, 202 - 218

08304 Mataró
També a Badalona:

Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236

DECORACIÓ, ROBA DE CASA

CATIFES, PARQUETS, MATALASSOS...

PROFESSIONALS DE CONFIANÇA

T. 937 416 030
Vía Europa, 202 - 218

08304 Mataró
També a Badalona:

Passeig de la Salut, 88
T 933 881 236
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Mataró reivindica sense complexos la 
fi gura de Miquel Biada

 
El nou Port s’entrebanca:
queixes dels usuaris

Els grans noms del teatre català  
passaran pel Monumental

Jesús Nieto, 
per una sanitat digna
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Victòria de prestigi  
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Paga de Nadal pels treballadors de 
l’Hospital, assegurada per Joan Mora
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fins al 31 de desembre.
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

GL11206 -MOLINOS   
Piso completamente reformado 
de 90m2, con ascensor. 
4 habitaciones, gran salón 
con salida a balcón, terraza, 
cocina nueva y equipada, baño 
completo, suelos de parquet. 
Gran ocasión!! 
Precio: 123.000€

Pèrits Judicials

Certifi cado Energético 
en Trámite

Un concepto diferente de gestión inmobiliaria

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

c/Miquel Biada, 107 local • Mataró        T. 93 193 45 35
www.gruplaudem.com      info@gruplaudem.com

T. 93 193 45 35

GL11539 - EIXAMPLE 
Piso seminuevo de 100 m² 
con 4 habitaciones, salón muy 
amplio con salida a balcón-
terraza, 2 baños completos, 
calefacción. Parking y trastero 
incluidos. Acabados de 1ª calidad. 
Ocasión por traslado!!. 
Precio: 178.000€

GL9706 - Z.VIA EUROPA 
¡Atención a esta ocasión realmente 
excepcional de mercado!
Cualidades muy interesantes. 
Piso exterior, alegre y luminoso 
en edifi cio con presencia, 2 dorm. 
salón - comedor 20m2, cocina offi ce 
total. equipada, 
baño completo. 
¡Excelente inversión!! 
Precio: 116.000€

GL10071 - C/GARROTXA  
Piso 1/2 altura reformado. 
De 3 habitaciones  (2 dobles) 
y ¡vistasal mar! Suelos gres 
negro, ventanas de aluminio, 
carpintería interior de sapelli 
y calefacción. Posibilidad 
de fi nanciación 100%, 
procedente de 
entidad bancaria.
Precio: 60.000€

GL10912-AV. TORNER  
Piso reformado de 70m2, con
 3 habitaciones en edifi cio con 
ascensor, salón de 20m2, cocina 
equipada de 6m2 y galería y 
baño completo.  ¡¡Vistas inmejo-
rables sobre la avenida!! En la 
mejor zona de los Molinos, 
no lo deje escapar. 
Precio: 100.000€

	  

GL7191 - Z. FRANCESC 
MACIÀ  Jto a zona ajardina-
da. Planta baja bien distribuida 
sobre 70m2. Todo a pie llano 
sin barreras arquitectónicas. 
2 dorm.dobles, baño completo, 
salón-comedor, cocina 
equipada y galería de 10m2. 
¡Muy buenas 
cualidades! 
Precio: 55.000€€

GL10093 - C/GATASSA-
PERAMAS Piso alto con 
ascensor, entrar a vivir. 100 m² 
4 habit (2 dobl), baño completo, 
cocina y gran salón, balcón a la 
calle. Suelos cerámica, ventanas 
de aluminio color plata, 
puertas de madera barnizadas, 
calefacción,
galería. Oportunidad.
Precio: 86.000€

	  

GL11534 -VIA EUROPA 
Mejor que nuevo. Piso de 3 
habitaciones, todo exterior, muy 
luminoso y tranquilo. Comunidad 
reducida, ascensor. Gran salón 
en 2 ambientes, 2 baños (1 
suitte), cocina offi ce de roble con 
galería de servicio. Trastero. 
Acabados de calidad.
 Impecable. 
Precio: 149.000€

GL11748 - CENTRO 
Estupenda planta baja como 
nueva. 2 habitaciones, salón 
con cocina integrada, baño 
completo y terraza de 20 m² 
de superfi cie. Procedente de 
entidad bancaria. 
Propónganos su precio!
Precio: 103.000€

GL5774 - VIA EUROPA 
Piso de 3 habitaciones (2  
dobles), 2 baños uno en suite, 
salón de 20 m², cocina offi ce, 
suelos de parquet y aire 
acondicionado. Parking 
incluido. Increíble precio. 
Precio: 185.000€
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T’han sorprès les 
irregularitats de PUMSA?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

És el crit de cada Dormida per antonomàsia. També és el 
crit dels bisos a molts concerts, però no és a cap d’aquestes 
situacions a les quals em vull referir. Més aviat és al model 
de creixement del segle passat, al qual, si hagués de triar 
un eslògan, escolliria aquest “no n’hi ha prou”.

La industrialització ens va portar unes millores conside-
rables pel que fa a benestar, però és evident que els cotxes 
que Henry Ford va començar a produir en cadena, necessi-
taven trobar comprador per mantenir la producció. És sabut 
que l’economia es va anar adaptant i va anar incorporant 
mecanismes de regulació per evitar segons quins sotracs. 
Anys més tard estem comprovant que potser encara falten 
bastants ajustos perquè això rutlli bé.

És molt difícil renunciar a allò que ja tenim, però, i 
renunciar a aspirar a allò que no tenim? A casa nostra, a 
Europa, sabem què és partir de res. Hem patit una guerra, 
civil o mundial, i, poc o molt, vam haver de començar de 
nou. Els que no hi érem, ens ha arribat a través dels nostres 
pares i avis, i ara ens toca patir els ajustos pels quals no hi 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Programes les compres 
per estalviar?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

No n’hi ha prou!
www.totmataro.cat
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BANKIAL’OCA A LA PLAÇA 
DE SANTA ANNA

havia mecanismes previstos, o senzillament alguns van 
aventurar-se, en nom de tots, saltar-se’ls. A altres llocs del 
món, més llunyans o més propers, per qüestions diverses, 
encara pateixen per allò que nosaltres hem assumit com a 
bàsic. Però, i allà on es van inventar això que anomenem 
societat de consum, què fan?

Mentre arreu del món ens preocupem, més o menys, 
de garantir el benestar dels presents i els futurs, hi ha qui 
es dedica a no parar la màquina, per por que la pròpia 
inèrcia els pugui aixafar. La casa és gran, i que es noti. 
Afany per tenir cada cop més, il·lustrades per bogeries 
com la del divendres passat, dia en què, després d’haver 
donat gràcies pels aliments rebuts, es compra allò que no 
es necessita perquè, senzillament, és assequible.

Aquest model, a llarg termini, no ens portarà enlloc. 
Ho tenim clar i per això no ho hem adoptat tot. Ens cal-
drà ajustar-nos i canviar el xip, però el més difícil serà 
convèncer aquells qui encara no se n’han adonat, sigui 
perquè hi estan immersos o perquè s’hi emmirallen.

93,5%  No.

4,3%  Sí.

2,2%  Ns/Nc

EL TEMPORAL DE DIUMENGE PASSAT VA MALMETRE ELS LLUMS ORNAMENTALS EL TEMPORAL DE DIUMENGE PASSAT VA MALMETRE ELS LLUMS ORNAMENTALS EL TEMPORAL DE DIUMENGE PASSAT VA MALMETRE ELS LLUMS ORNAMENTALS EL TEMPORAL DE DIUMENGE PASSAT VA MALMETRE ELS LLUMS ORNAMENTALS 
DE NADAL INSTAL·LATS AL CARRER DE CUBA, PROVOCANT QUE ES TALLÉS EL DE NADAL INSTAL·LATS AL CARRER DE CUBA, PROVOCANT QUE ES TALLÉS EL 
TRÀNSIT UNS MINUTSTRÀNSIT UNS MINUTS

CEDIDA

CASTIGAT  L’entitat hereva de Caixa 
Laietana segueix acumulant sentències 
en contra per la comercialització 
d’accions i preferents. 

APLAUDIT   La festa popular guanya 
entitat en la seva quarta edició en cinc 
anys gràcies a la col·laboració entre 
l’entitat i l’Ajuntament. 

tot davant 1652.indd   1 1/12/14   19:17



Demana ja la teva targetaDemana ja la teva targeta

descompte immediat 
en totes les teves 
compres.

3%

DELS QUE SENTEN PASSIÓ 
PER LA JARDINERIA

UNEIX-TE AL CLUB

JARDINERIA · FLORAL DESIGN · DECORACIÓ · MASCOTES

Ronda Països Catalans, 11 (Mataró)
WWW.PASSIGARDENHOME.COM

Segueix-nos a
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No fa tants anys i pels volts de 
Nadal, Mataró va veure una de les 
nevades més impressionants de la 
història. El Nadal de l’any 1962, 
carrers i places es van convertir en 
llocs idonis per a fer-hi fotos úni-
ques, com aquesta, cedida per M.R. 
L’estació de tren, a prop del mar, i 
les vies, van quedar colgades de neu 
després d’aquella nevada. 

Canvi d’imatge
Aquesta setmana s’ha descobert una 
part de la via original entre Mataró i 
Barcelona, la primera línia de l’es-

tat. A la foto s’hi observa el passeig 
marítim a l’esquerra – encara sense 
arranjar -, les vies del tren i, a la dre-
ta de la foto, la carretera N-II també 
coberta de blanc i els edifi cis de pri-
mera línia, pròxims al Cafè de Mar. 
Tal com va demostrar l’exposició de 
la nevada, ara fa dos anys, durant el 
50è aniversari, cal recordar aquest 
fet extraordinari perquè és encara 
molt viu en el record de molts dels 
ciutadans d’aquest país i, de manera 
especial, de molts vilatans de pobles 
costaners on es van assolir gruixos 
de neu mai vistos. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Mora assegura que hi haurà paga de Nadal 
pels treballadors de l’Hospital

 
El Consorci Sanitari del Maresme 
està vivint les darreres setmanes 
un incendi laboral derivat del fet 
que, iniciat ja el mes de desem-
bre, el personal no tingui garantida 
la paga de Nadal. La tensió entre 
comitè, sindicats i direcció és pal-
pable i els darrers dies ha anat en 
augment. Al pas d’aquest incendi va 

sortir divendres l’Alcalde de Mataró 
i vicepresident del Consorci Joan 
Mora. Mora va assegurar davant els 
mitjans de comunicació que cobrei-
xen regularment la informació local 
que tenia el compromís personal 
del Boi Ruiz de “resoldre la situació 
anòmala en què ens trobem” i que 
hauria de començar, a curt termini, 
perquè el personal cobri la paga de 
Nadal o com a mínim part d’ella.

L’Alcalde és conscient, però, que 
la situació fi nancera de l’equipament 
“més que infrafi nançat” és insoste-
nible i en aquest sentit va apuntar 
a una negociació i resolució que 

SANITAT
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ARXIU

passi per un millor finançament 
de l’Hospital i el fi nal de l’actual 
volum de derivacions a altres cen-
tres sanitaris. Mora s’hauria posat 
al capdavant de la resolució d’un 
problema laboral per por que sigui 
el servei el que s’acabi ressentint. 
En aquest sentit va recordar que “el 
Consorci Sanitari és l’empresa amb 
més treballadors de la comarca, en 
depenen moltes famílies i cal ser 
curosos amb els treballadors”.

“El límit és la paga”
Joan Mora va ser meridianament clar 
en assegurar que “el sacrifi ci dels 

L’Alcalde arranca del 
Conseller Boi Ruiz el 
compromís de resoldre el 
fi nançament del centre

Es noticia 1652.indd   2 2/12/14   18:24
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treballadors té un límit i aquest límit 
passa per cobrar la paga d’alguna 
fórmula. S’ha d’eliminar l’angoixa 
constant del treballador que ha fet 
sacrificis”, defensa l’alcalde de Ma-
taró. Per Mora aquest escanyament 
salarial no ha anat en contra dels 
pacients perquè l’actitud del perso-
nal de l’hospital ha estat “positiva”, 
però reconeix que s’està arribant a 
una situació límit, com el fet de 
no saber si cobraran la paga extra. 
A partir d’aquest punt va ser quan 
Mora hauria arrencat del Conseller 
de Salut el compromís d’elaborar 
un pla de viabilitat específic per a 
l’Hospital de Mataró, que asseguri 
el seu funcionament. Es dóna la 
circumstància que l’equipament 
maresmenc té bons resultats en efi-
ciència i productivitat “però no se’l 
tracta igual que altres centres amb 
més finançament i resultats pitjors” 
va assegurar Mora que vol “que es 
justifiqui” aquesta situació.

Massa derivacions
D’altra banda, l’alcalde també la-
menta que per “compensar” la 
manca de demanda d’altres hospi-
tals catalans, hi hagi a Mataró una 
derivació excessiva de pacients a 
altres centres de fora de la comar-
ca. Mora explica que l’Hospital de 
Mataró està infrafinançat pel vo-
lum i la complexitat del servei que 
s’ofereix en comparació amb altres 
centres catalans. En aquest sentit, 
retreu al Departament la derivació a 
altres hospitals de pacients que “es 
podrien atendre a Mataró” però que 
surten del Maresme “per complir 
l’excedent sobrant d’hospitals de 
fora de la comarca”. 

 Tres homes de CiU per resoldre un conflicte
Amb el compromís de Joan Mora i Boi Ruiz, d’Alcalde i Conseller, 
l’Ajuntament intenta resoldre el conflicte laboral dels treballadors del 
Consorci Sanitari del Maresme abans no els esclati a les mans. L’entitat 
que té en Pim Esperabla de gerent –amb l’onzè sou públic més important 
de Catalunya, tot i que els emoluments globals de l’estructura directiva 
han baixat– i Josep Mañach de president, viu una tensió interna evident, 
que arrela en els “sacrificis” de la plantilla als que es referia l’Alcalde 
Mora en la seva trobada amb els mitjans. L’ambient entre treballadors 
i direcció del Consorci s’hauria enrarit en els darrers temps i abans que 
esclati un conflicte en el qual hi hauria arribat a haver amenaces creu-
ades, tres homes de CiU intentaran assegurar la viabilitat econòmica i 
social de tot l’Hospital. Joan Mora, Pim Esperalba i Boi Ruiz s’han de 
posar d’acord abans que acabi aquest mes.  

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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Bankia obligada a tornar 15.000 euros 
invertits per una família 

Nova sentència d’importància contra 
Bankia. Un jutge de Mataró ha dictat 
una sentència que obliga Bankia a 
retornar a un matrimoni de la capital 
del Maresme els 15.000 euros que 
van invertir en accions de l’entitat el 
juliol de 2011, després de l’absorció 
de l’antiga Caixa Laietana i la sorti-
da a borsa de Bankia. El jutge entén 
que l’entitat va enganyar els clients, 
oferint-los informació “irreal” so-
bre la solvència de l’operació i 
“ocultant la informació verdadera 
d’insolvència”. La sentència detalla 
que va ser gràcies a aquest “engany” 

que l’entitat va poder col·locar les 
accions: “Si haguessin conegut la 
situació fi nancera real de l’entitat, 
no haurien adquirit els títols”.

Bankia va incomplir el seu “deure 
d’informació” en el moment de co-
mercialitzar les accions, coincidint 
amb la sortida a borsa de l’entitat, 
el juliol de 2011. La sentència d’un 
jutge de Mataró relata que l’entitat 
no va explicar l’“elevat risc” del 
producte i l’acusa de conducta “ne-
gligent” pel fet d’escollir clients que 
no eren aptes per a aquests tipus 
d’inversions.

Hi va haver engany
“El banc els va enganyar en 
l’oferiment del producte, com si fos 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Nova sentència que considera 
que els clients van ser 
“enganyats”   

un dipòsit a termini fi x”, descriu la 
sentència. A més, recorda la sentèn-
cia, que els treballadors de Bankia 
van informar els clients que el preu 
de sortida de les accions se situa-
va molt per sota del veritable valor 
de mercat i que això els reportaria 
un “benefi ci immediat”. Al cap de 
pocs mesos la situació era de fallida. 
En aquest sentit, els advocats del 
Col·lectiu Ronda defensa que “les 
enormes pèrdues dels accionistes 
des del moment de la subscripció 
fi ns a la petició a la CNMV de sus-
pensió de la cotització per part de 
l’entitat, no poden ser considerades 
com un risc inherent a la pròpia 
naturalesa del mercat sinó a la con-
seqüència directa d’un engany”. 
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La banda ampla d’Internet 
arribarà al 95% dels mataronins 

L’Ajuntament de Mataró i la Xarxa 
Oberta de Comunicació i Tecnologia 
de Catalunya (XOC) han signat una 
entesa per la qual s’ampliaran les 
zones on arribarà la banda ampla 
d’Internet a la ciutat. Amb aques-
ta col·laboració, Mataró esdevindrà 
una ciutat principal a nivell europeu, 
avançant-se al projecte de la Unió 
Europea per a l’any 2020, pel que fa 
a terminis d’instal·lació. “L’any que 
ve tindrem el 95% de la població 
amb fi bra a la porta de casa i això, 
sumat al desplegament als polígons, 
serà molt positiu”, afi rmava l’alcalde 

Joan Mora durant la fi rma de l’acord 
de col·laboració.

Aposta pels polígons
El director general de la XOC, Joan 
Soler, declarava en la mateixa línia 
que els polígons “han estat com el 
germà pobre” en els plans de des-
envolupament d’aquests serveis 
avançats, per la qual cosa va agrair 
a l’Ajuntament la voluntat de posar 
remei a aquesta situació a Mataró 
pel bé del teixit econòmic, al qual va 
animar a aprofi tar l’oportunitat que 
els brindaran les operadores. Preci-
sament, la voluntat de l’ajuntament 
és transformar amb aquests nous 
serveis les àrees empresarials en 
motors econòmics. 

TELECOMUNICACIONS
NOTÍCIA

L’ajuntament signa una entesa 
amb la Xarxa Oberta de 
Comunicació i Tecnologia  

80 alumnes d’història de 
la UAB fan pràctiques a 
Torre Llauder

S’iniciaran en el món de 
l’arqueologia pràctica a la 
vil·la romana     

80 d’alumnes de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona arriben avui 
divendres a Mataró per participar 
en una jornada de pràctiques per 
iniciar-se en el món de l’arqueologia. 
Aquestes sessions, que combinen 
la teòrica i la pràctica de camp, 
s’emmarquen en un conveni que la 
Direcció de Cultura ha signat amb 
aquesta universitat. També està 
previst pròximament signar altres 
convenis amb les universitats de 
Girona (UdG) i Barcelona (UB) per 
col·laborar en la formació d’alumnes 
en la disciplina arqueològica. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

REDACCIÓ
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mataroní de l’anymataroní de l’any

Últims dies per proposar noms per Mataroní de l’Any ‘14 

El Calendari del Mataroní de l’Any 2014

Qui es mereix ser considerat el personatge més destacat 
dels darrers mesos? Qui pot ser Mataroní de l’Any del 
2014? Des de la setmana passada i fi ns al dilluns 8 de 
desembre a les 24h, resta obert el termini de recepció 
de propostes de possibles candidats a endur-se aquest 
certamen que el Tot Mataró i Maresme organitza per 
sisena vegada.

Es poden proposar tants noms per persona i dia com es 
vulgui a través d’un formulari molt senzill a la web del 
certamen www.mataronidelany.cat Els candidats i propo-
sats els darrers anys poden repetir nominació en l’edició 
d’aquest 2014 i es demana que es premiï el conciutadà 
més destacat de l’any que ja ha entrat al seu mes fi nal. 
La varietat entre candidats és una de les característi-

ques del certamen, que al llarg d’aquestes edicions ha 
tingut noms proposats d’àmbits com l’esport, la cultura, 
els moviments socials, la sanitat, entitats de la ciutat, 
la religió o el lleure. Els candidats han d’estar vius.

Hi ha temps fi ns al 8 de desembre per proposar noms i 
la setmana que ve es faran públics els candidats que es 
disputaran, per mitjà del vot popular, guanyar el guardó.

La legitimitat popular és el gran valor del ‘Mataroní de 
l’Any’. Són els mateixos mataronins els que proposen 
els candidats i candidates, i després els que voten i se-
leccionen entre aquests. Ara és moment de proposar al 
veí, a l’amic, a l’ídol, al referent, al conegut, al famós o 
a la persona anònima que ho mereix. Qui ho pot ser? 

MATARONÍ DE L’ANY
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es poden proposar tants noms diferents com es vulgui a través de la web mataronidelany.cat

Propostes de candidats.
Del  28-11 al 8-12.

Votació entre candidats.
Del 12-12 al 25-01.

Votació Final
Del 30-01 al 8-02.

Gala de Lliurament - 
9 de Febrer

Desembre

Dll    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds   Dm Dll    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds   Dm Dll    Dt    Dc    Dj    Dv    Ds   Dm

Gener Febrer

www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1652
DEL 5 A L’11 DE DESEMBRE DE 2014
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30%
dte.

CONSULTA CARDIOLOGIA GRATUÏTA, CONCERTA LA TEVA VISITA

“Seguretat per a ells
tranquil·litat per a tu”

UN CENTRE DE REFERENCIA COMARCAL

info@hvmaresme.com
www.hvmaresme.com

Camí de la Geganta, 113, MATARÓ

93 799 41 02
URGÈNCIES 24h
 (presencial)

SERVEIS

 el Tot 1652.indd   1 3/12/14   19:07



 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Bocca Restaurant (Pl. Espanya, 18. Mataró)   |   Telf: 93 741 12 69   -  bocca@boccarestaurant.com

AQUEST NADAL, EL MENJAR 
DEL BOCCA A CASA!
El menú consta d’un tastet de 
6 primers plats de degustació
per persona + 1 segon plat a escollir. 
A partir de només 35 euros

Sorpreneu els vostres convidats i 
estalvieu-vos la feinada de cuinar !

Informació completa al web: 
www.boccarestaurant.com/nadal

Nadal a Mataró
Anticipa’t i estalvia

 Nadal és temps de frenetisme comercial. Els balanços econòmics 
de tot un any poden dependre dels resultats acumulats en poques 
setmanes, les que ens separen dels dies més esperats de l’any. És per 
això que la campanya és l’element comercial que més s’anticipa a 
l’arribada dels darrers dies de desembre.

Hi ha qui troba gràcia a anar a corre-cuita el darrer dia a darrera hora 
a comprar detalls o regals. Acabarà pagant-ho. La clau en anticipar 
les compres i a programar les despeses no és altra que l’estalvi. I qui 
no vol estalviar? 

La campanya de 
Nadal és la més 

important, de llarg, 
del calendari dels 

comerços

Del 5 a l’11 de desembre de 2014

Tot 1 especial nadal 1652.indd   1 3/12/14   11:25



MAGATZEM TÈXTIL
ROBA HOME / DONA / NEN / NENA

· Samarretes
· Pijames
· Mitjons
· Calces
· Slips
· Boxers
· Mitges
· Pantis...

Camí Ral 541-543 · Mataró · T. 937 991 899 · www.interioresprive.com

Parka home Samarreta felpa

Mantes totes les mides
Vellut

Samarreta termal

3X3X

des dedes de

VENDA DIRECTA
SOM FABRICANTS

25€ 10€

9€

6€

1P MAGATZEM TEXTIL 1652.pdf   1   02/12/14   17:30



 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Black Friday mataroní?
Les botigues s’hi sumen tímidament

 Tot i que seguim associant l’inici de la campanya de Nadal a l’encesa de 
llums ornamentals als carrers més comercials de casa nostra, divendres 
passat diverses botigues mataronines es van sumar, per primera vegada, a 
una tradició americana que associa a un divendres d’inici del remat fi nal 
de la campanya la llegenda de ‘Black Friday’. El nom és perquè és quan 
els números dels comerços passen de ser vermells a negres.

A Mataró es va celebrar però encara és una iniciativa massa ‘’incipient’’ 
per estar integrada dins de la ‘’cultura comercial’’. Amb el temps es podria 
consolidar com una cita amb les compres també a casa nostra. 

El dia de tradició an-
glosaxona, està en-
trant a casa nostra 

com a punt de partida 
de la campanya

del 5 a l’11 de desembre de 2014
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

29 parades a la Fira
És una de les més importants de Catalunya

 Un dels elements sense els quals no entendríem el Nadal a Mataró és la 
Fira de Pessebres i ornaments a la Plaça de Santa Anna, ja oberta fi ns al 
pròxim dia 23 de desembre. La mostra compta amb 29 parades, que tenen 
a disposició tots els elements necessaris per a la decoració nadalenca.

Hi podem trobar arbres, tant naturals com artifi cials, fi ns a fi gures de 
pessebre, tions, molses, bombetes i suros, cintes de colors, centres or-
namentals de taula, espelmes nadalenques i guarniments de Pare Noel 
entre d’altres, i cinc parades d’alimentació amb torrons, neules, galetes, 
llaminadures i xocolates decorades amb motius nadalencs. 

Per dimensió i oferta, 
la mataronina és la 

segona  fi ra més gran 
rere la de Santa Llúcia 

a Barcelona

del 5 a l’11 de desembre de 2014

Tot 5 especial nadal 1652.indd   1 3/12/14   13:21



CAP D’ANY A

Can Ribalta s/n. Sant Antoni de Vilamajor. 08459 Barcelona

Comparteix la teva experiència 
amb nosaltres: #airanatura

Segueix-nos a:

INFORMACIÓ · RESERVES: 937 379 933 / info@airanatura.com

I DESPRÉS DE LA FESTA,
PASSA LA NIT PER NOMÉS 79,95€
a l’Hotel Ciutat de Granollers ****   
(Habitació doble + esmorzar bufet)

A 15 minuts d’AIRA

ÀPAT SANT ESTEVE
MENÚ ESPECIAL PER UN DIA ESPECIAL

Consulta la carta al nostre web

EXPERIÈNCIES EN PLENA NATURA 

ESPAI GASTRONÒMIC d’AIRA

AMBAMBAMBAMB MÚSICA EN VIU !! MÚSICA EN VIU !! MÚSICA EN VIU !!MÚSICA EN VIU !! MÚSICA EN VIU !!MÚSICA EN VIU !!MÚSICA EN VIU !! MÚSICA EN VIU !!MÚSICA EN VIU !!MÚSICA EN VIU !! MÚSICA EN VIU !!MÚSICA EN VIU !!
I LA PRESTIGIOSA VIDENT M.JOSÉ ET I LA PRESTIGIOSA VIDENT M.JOSÉ ET I LA PRESTIGIOSA VIDENT M.JOSÉ ET I LA PRESTIGIOSA VIDENT M.JOSÉ ET I LA PRESTIGIOSA VIDENT M.JOSÉ ET I LA PRESTIGIOSA VIDENT M.JOSÉ ET 

PREDIRÀ EL QUE T’ESPERA PEL 2015 !!!PREDIRÀ EL QUE T’ESPERA PEL 2015 !!!PREDIRÀ EL QUE T’ESPERA PEL 2015 !!!

EXPERIÈNCIES EN PLENA NATURA 

PREU 75€

BEGUDA, COTILLÓ I BALL 
DE GALA DE CAP D’ANY, 
TOT INCLÒS.

ÀPAT DEGUSTACIÓ 
DE GALA CAP 
D’ANY
El nostre Bloody Mary amb 
escopinyes.
APERITIU
Velouté de cranc amb escuma 
d’enciam de mar.
Falsa vieira, amb un tàrtar 
de verdures del nostre hort i 
cremós de gamba de Blanes, 
acompanyat amb un pa cítric.

PRIMERS
Coca de festucs, salmó 
marinat a casa, api i crema de 
iogurt a la llima.
Ou de la nostra granja a la 
tòfona, crio-fi ltrat de ceps, 
xips de verdures nostres 
i crema d’oli d’oliva de 
l’Empordà.

SEGONS
Orada salvatge del 
Mediterrani, en dues coccions 
amb un toffee de vi del 
Priorat, textures d’oliva i una 
falsa marinera de tomàquet.
Royal de pollastre del nostre 
corral sense feina cuit amb 
cervesa del Montseny.

ABANS DE LES POSTRES
Gin-tònic en textura.

LES POSTRES
El bosc de Can Ribalta.
La fruita de la passió amb 
xocolata blanc i la taronja 
confi tada.

VINS
Marqués d’Alella Pansa 
Blanca.
Ònix Priorat Negre.
Cava Rexach Baqués Gran 
Carta Brut.

Sin título-1   1 02/12/14   12:16



Es podrà reutilitzar els 
pròxims anys de Fira

  Una de les novetats d’aquest 
any de la Fira de Pessebres i 
Ornaments de Mataró és l’arbre 
que s’ha col·locat a la plaça de 
Santa Anna, patrocinat per Mataró 
Bus. Es tracta d’un arbre de 8 m 
realitzat amb fustes i reutilitzable 
per a pròximes edicions de la fi ra. 

L’arbre està realitzat pel dissenya-
dor mataroní Jordi Bonnemaison, 
de l’empresa de gestió d’espais 
Materia Impar. L’arbre es quedarà 
a la seva ubicació durant totes les 
festes i fi ns al dia de Reis, quan es 
desmunti la carpa i s’acabin les 
activitats extraordinàries  

L’arbre de fusta, la novetat
L’element decoratiu nou a Santa Anna AAFF_TOTCIRCnadal14.pdf   1   01/12/14   10:24
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Circ i teatre pels més petits
Nova edició del Casal de Nadal d’Artistes

  Del 24 de desembre al 5 de gener Circulant i Aliança Mataró or-
ganitzen la 3a edició del Casal de Nadal d’Artistes Va de Circ i Teatre! 
dedicat a les arts circenses i teatrals per a infants i joves de 4 a 14 
anys. Des de l’organització recorden que “ja la primera edició la 
vam oferir en dates nadalenques i va tenir una boníssima acollida”. 
“Els pares ens van felicitar per la varietat i qualitat de la programa-
ció, afegeixen.

Després de la bona acollida de la 1a i 2a edició, la nova edició se-
gueix amb l’objectiu pels nens i nenes de gaudir i aprendre jugant 
amb les arts escèniques i el valor de l’educació en el lleure així com 
tastar algunes disciplines pròpies del circ, com equilibris, trapezi o 
malabars i del teatre com creació, maquillatge o vestuari. Sempre 
des d’un esperit de descoberta i no competició.

Amb capacitat per a 35 infants i una oferta amb el preu més ajustat 
possible, el Casal de Nadal està pensat per assistir-hi tant de forma 
completa com en dies puntuals. L’espai habitual és el teatre de l’Aliança. 

del 5 a l’11 de desembre de 2014
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Recuperen el Ball del Gall
La nit de Nadal, a dos quarts de dues

 Mataró recuperarà, la nit de Nadal, el Ball del Gall. Ho farà amb motiu 
del vintè aniversari de la seva primera edició, de la mà dels Ministrils de 
la Palla, grup de folk festiu antecessor de La Coixinera que el va prota-
gonitzar durant sis anys. El Ball del Gall agafa el nom de la missa típica 
d’aquesta nit i se celebra quan aquesta acaba, a quarts de dues de la ma-
tinada. Vol ser un nou element de cultura popular dins el cicle festiu del 
Nadal mataroní i alhora servirà per recuperar en directe els Ministrils de 
la Palla 20 anys després del seu naixement i escenifi car el seu relleu en 
el grup ‘Barram’, que n’agafarà el testimoni per seguir amb la tradició del 
Ball del Gall els pròxims anys.

Els Ministrils de la 
Palla tornen i es 

reagrupen en el vintè 
aniversari del seu 

naixement

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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El grup Barram rebrà el testimoni dels 
Ministrils de la Palla per seguir amb la 

tradició els propers anys.

El Ball del Gall es farà a la Plaça de San-
ta Anna quan acabi la missa homònima, 

típica de la Nit de Nadal

Per fi nançar l’acte s’ha habilitat un 
Verkami pel que es demana ajuda i que 

acabarà el mateix 24 de desembre al 
vespre

Aquest ball vol ser un nou element de 
cultura popular dins el cicle festiu del 

Nadal mataroní

Tot i que la celebració del Ball del Gall es dóna per se-
gura, per poder-ne fi nançar la sonorització i la resta de 
despeses, els Ministrils de la Palla i Barram han iniciat 
un Verkami que fi nalitzarà el mateix 24 de desembre. 
És una manera de demanar la complicitat dels mata-
ronins per assegurar poder recuperar aquest ball com 
a tradició retrobada la nit de Nadal. Entre les recom-
penses per col·laborar amb el Verkami hi ha l’obtenció 
d’un CD amb les gravacions dels Ministrils entre les 
quals destaca la cançó ‘Fogonades’ que sona cada Sant 
Jordi a la ciutat. 

del 5 a l’11 de desembre de 2014
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Els festius d’obertura
Aquest dissabte i dilluns, botigues obertes

 Si miren el calendari de sobretaula o el que penja de la paret d’allà on 
viuen o treballen, veuran que hi ha una sèrie de dies normalment marcats 
en vermell segons els quals és dia festiu. Són els que han d’aprofi tar per 
no anar a treballar però, també i especialment per Nadal, per aprofi tar 
que molts d’aquests són festius d’obertura comercial, és a dir, moltes bo-
tigues aprofi ten per obrir, ja que se’ls permet per fomentar i facilitar la 
tasca dels compradors.

En aquesta campanya de Nadal són festius d’obertura demà dissabte 6 i 
dilluns, dia 8, així com el diumenge 21 de desembre i, ja el 2015, els diu-
menges 4 i 11, aquest darrer ja amb les rebaixes. 

Són festius d’obertura 
els dies 6,8 i 21 de 

desembre i el 4 i 11 de 
gener, aquest darrer ja 

dins de les rebaixes

del 5 a l’11 de desembre de 2014 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Emociona’t  

especials*

amb els nostres 
descomptes

FINS A UN

25%
 DE 

DESCOMPTE

*

*Descomptes exclusius per a clients  
amb targeta Emocions.  
Vàlids fins al 24 de desembre.
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L’Oca, a Santa Anna
El Cap d’Any popular es farà en una carpa

L’entitat demana una alta participació “per 
assegurar les pròximes edicions”

  L’Oca, la festa popular de Cap d’Any a Mataró 
arribarà aquest any a la Plaça de Santa Anna “al cor 
de la ciutat” segons paraules del regidor de cultu-
ra Joaquim Fernàndez. L’edició d’aquest any de la 
festa s’insereix en la programació de ciutat de les 
festes de Nadal i se celebrarà en un espai obert i a 
cobert, amb una carpa que també s’aprofi tarà per 
l’arribada dels Missatgers i els Reis d’Orient. Es fa 
patent així l’entesa entre l’entitat organitzadora i 
l’Ajuntament. La festa popular havia celebrat dues 
edicions a la Gàbia i l’any passat va acostar-se als 
3.000 assistents al local dels Capgrossos.

El representant de l’entitat organitzadora, Cugat 
Comas, ha assegurat en la presentació que “del 
resultat d’aquest any en dependrà la possible con-
tinuïtat de la festa i és per això que demanem a la 
gent que vingui massivament i que sigui doblement 
responsable, mantenint una actitud festiva i cívica 
per una banda i consumint a la barra de la festa per 
l’altra”. Tots els ingressos de la festa es destinaran 
a futures edicions de l’Oca.

El representant de l’Oca de Mataró, una entitat 
sense ànim de lucre que es nodreix de voluntaris 
de la Sala Cabanyes i els Capgrossos, assegura que 
“el canvi d’ubicació representa un canvi de cicle 
per a aquesta festa i una ocasió per consolidar el 
cap d’any popular obrint-lo a encara més públics 
i mantenint els seus trets d’identitat com són que 

sigui una festa popular, gratuïta, amb preus populars 
a la barra i a cobert”. El regidor Joaquim Fernàndez 
ha explicat que “des de l’Ajuntament hem aprofi -
tat la carpa dels missatgers i establirem un espai a 
cobert, obert pels laterals, de manera que no limi-
ta l’aforament”. Per a Fernàndez la presentació de 
l’edició d’aquest any “demostra que hi pot haver 
una col·laboració entre Ajuntament i entitats per 
facilitar que el que ja és la festa de Cap d’Any de la 
ciutat ho sigui una mica més i tot”.

L’Oca 2015 començarà mitja hora després de les 
campanades i comptarà amb el grup de Djs The 
Fool Monkeys que, segons Comas, “posaran músi-
ca de totes les èpoques i estils perquè públic d’allò 
més variat en edat i gustos s’ho pugui passar bé”. 
L’entitat Oca de Mataró fa front amb els seus propis 
recursos provinents de les edicions anteriors a un 
pressupost de 7.000 euros i adverteix que “tot el que 
s’ingressa a la barra es destina a sufragar les despe-
ses i, si hi ha benefi ci, a l’edició de l’any següent. 

del 5 a l’11 de desembre de 2014 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Dates: 
Dilluns 8 de 
desembre

Hora: 
19h

Lloc: 
Can Gassol (Pl. de 
la Pepa Maca, 15. 
Mataró)

Entrada: 
Entrada lliure amb 
invitació a recollir 
a les ofi cines de 
Direcció de Cultura 
(C. de Sant Josep, 9. 
Mataró)

“TECNOLOGIES DEL JO”, 
DANSA EN PRIMERA PERSONA

La ballarina afi ncada a Mataró Ro-
ser Tutusaus aprofi ta la porta ober-
ta amb motiu del cicle ‘Fet a Ma-
taró’ per ensenyar un assaig obert 
en el camí creatiu que l’ha de dur 
a consolidar l’espectacle ‘Tecno-
logies del Jo’. Aquesta artista que 
ha fet residència a Mataró planteja 
una proposta en solitari que regira 
els patrons d’una posta en escena 
convencional. L’exposició sota els 
focus en crea com un lloc d’apa-
rent harmonia física però també 
com un lloc de moviments invisi-
bles i íntims. L’espectacle utilitza 
diferents llenguatges expressius 
com el moviment, el text i el gest. 
L’ocasió de Can Gassol, per la que 
cal recollir invitació gratuïta de for-
ma prèvia, és especial per conèixer 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Roulotte Roosters + La 
sombre del Átomo
Roulotte Roosters són un grup emer-
gent mataroní d’indie-rock. Després, 
Marshall i Nathan Baighmann porten 
sons orientats als ‘60.
Divendres 12 desembre l 23h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 5€. Taquilla: 8€.

Concert solidari de Nadal 
Concert a càrrec de la Coral Arquitec-
tura i l’Orquestra de l’UPC. Organitza: 
Càritas Interparroquial de Mataró.
Diumenge 14 desembre l 18h l 
Església Sant Josep (C. Sant Josep, 7. 
Mataró) l Aportacions voluntàries

INFANTIL

El Conte de la Rotllana
Narració i taller de manualitats infantils.
Divendres 5 desembre l 17:30h l 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)

Geganters per la Marató
Activitats pels més menuts i tallers 
de portar gegants. Organitza: Colla 
Gegantera d’Arenys de Mar.
Dissabte 6 desembre l 18h l Plaça de 
l’Església (Arenys de Mar)

Hora del conte
“La cosina Clara”, conte de Holly 
Hobbie. A càrrec d’Isabel Tudurí. 
Dimarts 9 desembre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Club gomet blau
Contes relacionats amb el Nadal. Acti-
vitat dirigida a infants entre 5 i 6 anys. 
Dimecres 10 desembre | 18h l 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)

Els dijous a la Biblio
Narració i taller de manualitats infantils. 
“L’abella Secallona”, de Maria Grau i 
Saló, il·lustracions d’Anna Clariana.
Dijous 11 desembre l 17:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)

Club gomet vermell
Activitat literària dirigida a infants a 
entre 7 i 10 anys. 
Dijous 11 desembre | 18h l Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 
110) i Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n, Mataró).

www.totmataro.cat/agenda   

l’univers creatiu d’una de les ballari-
nes del moment a Mataró.

Les ‘Tecnologies del Jo’ de Tutu-
saus busquen confrontar a l’exigèn-
cia interna, al desig de complaure, la 
pressió d’estar a l’alçada, la urgèn-
cia del fer. Totes elles construeixen 
la imatge d’un mateix en un escenari 
on tot s’amplifi ca. A partir d’aquest 
punt i amb elements abstractes de la 
dansa i més concrets del gest es na-
vega per un imaginari personal amb 
elements visibles més i menys explí-
cits que troben lloc en un espectacle 
en primera persona que es posa a 

revàlida del públic mataroní 
d’aquest cicle-aparador 
del planter creatiu local. 

diferents llenguatges expressius 
com el moviment, el text i el gest. 
L’ocasió de Can Gassol, per la que 
cal recollir invitació gratuïta de for-
ma prèvia, és especial per conèixer 

revàlida del públic mataroní 
d’aquest cicle-aparador 
del planter creatiu local. 

Espai patrocinat per

‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’
Pere Vàzquez dirigeix la versió teatral 
de la novel·la de Mark Haddon. Un 
espectacle de Sala Cabanyes. 
Dies 1 i 2 de novembre l Dissabte 
21:30h. Diumenge 18:30h l Espai La 
Saleta (La Riera, 110. Mataró) l Preu: 
9€. 

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Hora del conte a Arenys
Narració del conte “Diables!”, a càrrec 
de Maria Hereu.
Dijous 11 desembre | 18h l Sala 
d’Actes de la Biblioteca d’Arenys de 
Mar (c/ Bonaire, 2. Arenys de Mar)

Hora del conte a Cabrera
“Les fl ors del Sàhara”. Narració a 
càrrec de Marta Fos de l’ACAPS Wilaia 
Alt Penedès.
Dijous 11 desembre l 18h l Biblioteca 
Ilturo (c/ Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)

Tallers a la biblio: 
‘Guarniments per a l’abre de 
Nadal’
Taller familiar gratuït per a infants de 
7 a 10 anys. 
Divendres 14 novembre l 18h l 
Biblioteca Pública Antoni Comas (c/ 
Prat de la Riba, 110. Mataró). Places 
limitades, inscripció prèvia    

XERRADES I LLIBRES  

Un cafè amb... Margarida 
March
Joan Poch conversarà amb Margarida 
March, que inaugura al cap de mitja 
hora l’exposició “Llum” al Col·legi 
d’Aparelladors. 
Divendres 5 desembre l 19h l El Pú-
blic Cafè (c/ d’en Xammar, 6. Mataró)

El “Mesies” (1742) de Georg 
Friedrich Haendel
Última sessió del cicle de conferèn-
cies “5 grans obres de la història de 
la música” a càrrec de Joan Vives 
(músic i locutor-redactor de Catalunya 
Música).
Dimarts 9 desembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

El misteri de les línies de 
Nazca. Antic Perú
Conferència d’Arqueologia a càrrec 
d’Ariadna Baulenas de la UAB. Orga-
nitza: Aula d’Extensió Universitària.
Dimarts 9 desembre l 18h l C.C.Calisay 
(Riera del Pare Fita, 31. Arenys de Mar)

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “Els germans 
Burgess”, d’Elizabeth Strout. 
Dimarts 9 desembre l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
HISTÒRIA: “Història de Montserrat”. 
Conferència a càrrec de Joan Rosàs 
(Coordinador Museus de la Generalitat).
Dimecres 10 desembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Espai patrocinat per

‘El curiós incident del gos a 
mitjanit’
Pere Vàzquez dirigeix la versió teatral 
de la novel·la de Mark Haddon. Un 
espectacle de Sala Cabanyes. 
Dies 1 i 2 de novembre l Dissabte 
21:30h. Diumenge 18:30h l Espai La 
Saleta (La Riera, 110. Mataró) l Preu: 
9€. 

Activitat infantil conduïda per Lola 
Casas. Les fi gures del pessebre estan 
totes a la capsa, a punt de sortir. Lola 
Casas ha fet un poema divertit per 
a cada fi gureta. Ara ja podreu fer el 
pessebre recitant els poemes!

HORA DEL CONTE

‘Les fi gures del pessebre’

Dimecres 10 desembre l 18h l 
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró) 

PRESENTACIÓ LLIBRE

Conferència a càrrec de Joan Safont 
Plumed, periodista i escriptor mata-
roní. Quarta sessió, dins del cicle de 
conferències de caràcter històric 
“La Gran Guerra (1914-1918)”.

‘La Gran Guerra des de 
casa nostra’

Dimecres 10 de desembre l 19:30h l 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Preu: 5€ (tot el cicle: 15€).
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Tinc ansietat. Què puc fer 
per sentir-me millor?
Xerrada gratuïta a càrrec de l’equip 
d’atenció psicològica.
Dijous 11 desembre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘Verba, non facta’
Presentació del llibre a càrrec de l’au-
tor David Vila, i l’editor Jordi Solé.
Dijous 11 desembre l 19:30h l Buc de 
Llibres  (Muralla del Tigre 31. Mataró).

“Mataró amb la Barcelona 
World Race”
Tertúlies de l’Escola Vela Mataró al 
Centre de Seguiment de la Barcelona 
World Race. Sessió amb Pepe Ribes, 
navegant oceànic i membre de l’equip 
Hugo Boss participant a la Barcelona 
World Race 2014/15.
Dijous 11 desembre l 18h l Col·legi 
Cor de Maria (La Riera, 56. Mataró).

30 anys d’Edicions de 1984
Activitat literària amb la presència de 
l’editor Josep Cots.
Dijous 11 desembre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

‘Els Pastorets de Mataró’
Conferència sobre el tradicional espec-
tacle teatral nadalenc. A càrrec d’un 
membre de la Sala Cabanyes.
Dijous 11 desembre l 19:30h l Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró)

“A l’ombra del Decameró. 
Catorze relats eròtics”
Presentació del llibre que recull 14 
relats de diversos autors. Durant l’acte, 
el director del Museu del Càntir, Oriol 
Calvo, farà una dissertació sobre l’ero-
tisme en algunes tipologies de càntirs.
Divendres 12 desembre l 19h l Museu 
del Càntir (Plaça de l’Església, 9. 
Argentona)

VARIS

Marxa Solidària per la Marató
Marxa Solidària de 5 km, caminant o 
corrent, per la Marató de TV3. Inscrip-
cions (a les 9h): 5€ dorsal+obsequi.
Diumenge 7 desembre l 11:30h l Plat-
ja de la Picòrdia (Arenys de Mar)

Taller de BodyMind
Màster class a càrrec de Marta Palet. 
Organitza: Associació l’Hora Violeta.
Divendres 12 desembre l 18h l Escola 
Maria Mercè Marçal (C. Riera Figuera 
Major 60. Mataró) l Gratuït amb ins-
cripció prèvia: 93.143.06.38.

FESTES I FIRES

Fira-mercat de Pessebres i 
Ornaments de Nadal
Divendres 5: “Christmas Tales and 
Rhymes for children” de 18 a 20h. 
Dissabte 6: Taller “Vine a fer un ninot 
de neu” d’11 a 13h. Demostració de 
decoració nadalenca, de 18 a 20h. 
Diumenge 7: “Taller de com fer 
fi guretes del pessebre” d’11 a 13:30h. 
Taller d’elaboració d’una anella per al 
tovalló, de 18 a 20h.
Dilluns 8: Taller de com fer ornaments 
per al pessebre, d’11 a 13:30h. Taller 
de decoració de galetes nadalenques, 
de 17:30 a 19:30h. 
Fins al 23 de desembre l De 10 a 
13:30h i de 16:30 a 21h l Plaça de 
Santa Anna (Mataró)

Mercat de segona mà
Mercat mensual dedicat als productes 
de segona mà i reciclat. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Dissabte 6 desembre l De 8 a 14h l 
Plaça Can Gassol (Mataró)

Fira d’artesania
Venda de productes artesanals, fets 
a mà. Organitza: Associació Col-
leccionisme Nou i Vell (Crisàlide).
Dies 7 i 8 de desembre l De 10 a 15h 
l La Riera d’Arenys de Mar, davant 
l’Ajuntament

RUTES I VISITES

Vil·la romana Torre Llauder
Visita guiada a les restes de la vil·la 
senyorial de la Iluro romana.
Dissabte 6 desembre l 12h l Clos 
Arqueològic de Torre Llauder l Gratuïta

Mataró, un passeig per la 
història
Recorregut per conèixer una part del 
seu patrimoni arqueològic i històric.
Diumenge 7 desembre l 11h l Punt 
de trobada: Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48) l Gratuïta

Nau Gaudí i Col·lecció 
Bassat
Visita guiada a la Nau Gaudí - Museu 
d’Art Contemporani de Mataró. 
Diumenge 7 desembre l 12h l Nau 
Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mataró)

Rutes guiades: ‘Camins de 
Roma’
Passejant per la via de Parpers parla-
rem de les antigues vies de comunica-
ció de l’enginyeria romana. 
Diumenge 7 de desembre l 11h l Punt 
de trobada: Collada de Parpers (Ctra 
C-1415 entre els km 10 i 11).
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ACTIVITAT CULINÀRIA

Xerrada i demostració de cuina amb 
productes “Collits a Casa”. La xerrada 
anirà a càrrec del pagès de “Can Sala 
d’Agell”. El cuiner del restaurant Can 
Laru, de Mataró, cuinarà l’escudella amb 
les verdures del pagès.  

 “Collits a casa” 

Dijous 11 desembre l 18h l Aula de 
Cuina del Mercat Municipal Plaça de 
Cuba (Pl. de Cuba, 47. Mataró)

11h Pl. Andalusia, ofrena fl oral al monòlit 
a Blas Infante. 11:30h, lliurament premis 
de poesia Memorial Francisco Torrente 
2014. 12h, conferència amb l’historiador 
Jesús Vergara. 13:30h, vi d’honor. Orga-
nitza: Casa de Andalucía de Mataró.

FESTA

Dia d’Andalusia

Diumenge 7 desembre l 11h l Casa 
d’Andalusia (C. Nostra Senyora de la 
Cisa, 53. Mataró)
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exposicionsexposicions

‘El món a través d’un fi ltre’
Fotografi es d’Instagram de Marc Forné.
El Públic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Inaguració: dimarts 9 de 
desembre a les 19h. 

‘Principis’
Pintures de Miguel Reyes.
Estudi Aurum (C. Montserrat 33. Mata-
ró). Fins al 19 de desembre.

‘Limerencia’
Exposició de Yai Ventura.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró). 
Fins al 10 de gener.

Delphine Labedan 
Il·lustracions de l’artista francesa.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 12 de desembre.

‘Il·lusions’
Fotografi es del grup Foto Havana.
Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 31 
de gener.

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró (c/ 
Argentona, 64. Mataró). 
· Art a Mataró 1959-1983. Anys de 
resistència i ruptura.
1r pis l Fins al 27 de setembre 2015.
El miracle d’El Racó.
Menjador l Fins al 8 de febrer 2015.
Pur eclèctic (1959-1967): Supervivèn-
cia i resistència.
Sala 1 l Fins al 8 febrer 2015.
Lluís Güell: camins de compromís i
transgressió.
Sala 2 i Galeria l Fins al 8 de febrer 
de 2015.

Dia Internacional contra la 
violència vers les Dones
Mostra de cartells.
Biblioteca Antoni Comas (Mataró) l 
Fins al 12 de desembre.

Expo-Mercat d’Art 
Exposició-venda col·lectiva.
Museu del Càntir (Plaça de l’Església, 
9. Argentona) l Fins al 5 de gener. 

Diorames i pessebre 
monumental 
Associació de Pessebristes de Mataró.
Sala d’exposicions La Presó (La Riera, 
117. Mataró) l Fins a l’11 de gener.  

‘Més enllà dels horitzons 
blaus’
Exposició de Marta Casas.
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim, 324. 
Mataró) l Fins al 16 gener.

WikiArs
Contribució de les escoles d’art i 
disseny a Viquipèdia.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occità-
nia, s/n. Mataró) l Fins al 31 de gener.

“Sagrat Cor de Jesús, 
ahir i avui”
Commemoració 125 anys del col·legi.
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins l’11 de gener.

Mataró 1714. Entre dos 
mars i dues corones
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92). - 
Can Serra. Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Fins a l’1 de març.

Imatgeria popular del 
ferrocarril de Mataró
Museu Arxiu Santa Maria (C. Beata 
Maria, 3. Mataró) l Fins al 13 de 
desembre.

‘Estàtics. Experiments 
fotoliteraris’ 
De Jordi Galera i Maria Mora.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins el 4 de gener.

www.totmataro.cat/exposicions
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Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) 
l Inauguració: divendres 5 de 
desembre a les 19:30h. Fins al 10 
de gener. 

GRAVAT

‘Llum’, de Margarida March

Exposició de gravat de l’artista Marga-
rida March. Xilografi es estampades en 
sec sobre paper Hahnemühle. Organit-
za: Associació Sant Lluc per l’Art.
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Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • Pun-
tes de coixí, modisteria, country, balls 
de saló, pintura, dibuix, havaneres, 
taller memòria, tai-txi, ioga, anglès 
i relaxació. Informàtica: powerpoint, 
photoshop i imatge digital. • Petanca i 
jocs de taula.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Desembre: • Dies 6, 7 i 8, pont de la 
Puríssima al Santuari de Lourdes. • 
Dia 18, de compres a Andorra. • Dia 
21, Prenadal (bacallà i bona cuina, 
amb esmorzar i dinar). 

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Dijous 11 desembre, 17h: Cicle de 
xerrades “Viure en positiu”, amb el 
tema “Segueixo sentint” a càrrec de 
Patricia López, terapeuta ocupacional. 
• Festes de Nadal 2014. Diumenge 14 
desembre: 11h, actuació de la Coral 
“Primavera per la Pau”. Dilluns 15 
desembre: 10,30h, actuació nadalenca 
a càrrec d’alumnes de l’Escola La 

Llàntia. Dimarts 16 desembre: 17h, 
actuació del grup de play back “Ga-
tassa”. Dimecres 17 desembre: 11h, 
nadales a càrrec dels grups de Ball del 
Casal del Parc. 16:30h, Ball en viu 
na càrrec del cantant “Eloi”. Dijous 
18 de desembre: 17h, actuació de la 
Coral “Gatassa”. Dilluns 22 desembre: 
10,30h, actuació nadalenca a càrrec 
“Escola Sol Ixent”. Dimarts 23 desem-
bre: 17h, concert de violí i guitarra a 
càrrec d’Annick Puig Frediani i Rafael 
Sala Vivas. • Ball cada dimecres a les 
16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursió: dijous 11 desembre, 
Prenadal a Cervera i Agramunt. • 
Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
cada mes, a les 20,30h. • Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). • Mandales 
(Dimarts). • Ganxet, mitja i puntes de 
coixí (Dilluns). • Patchwork, labors i 
manualitats (Dimecres). • Mitja, ganxet 
i puntes de coixí (dilluns). • Exercicis 
de relaxació (Dimarts i divendres). • 
Petanca (Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres). • Art Floral (Divendres). • 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Bingo (Dijous). • Ping-pong (Dimarts i 
divendres matí). • Informàtica (dilluns, 
dimarts i divendres). • Jocs de taula.

Associació de gent 
gran Pla d’en Boet. c/Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.: 
93.702.29.16.
• Ball, diumenge de 17h a 20h. Música 
en viu. • Bingo, divendres de 17 a 18h. 
• Sevillanes: dill 17,30 a 19,30h. Ma-
nualitats: dill 15,30 a 17,30h. Tai Txi: 
dill i dij 17,30 a 19h. Patchwork: dimt 
16 a 18h. Ball de saló: dimt 17,30 
a 19h. Informatica: dij 10 a 11,30h. 
Català: dij 15,30-17,30h. Sardanes: dij 
19 a 20h. Ball de línia: div 18 a 19h.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs 
i billar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Cursos i tallers: Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus, 
Escacs, Coral.

PROMOCIÓ 
DE NADAL

(ESTADES 
TEMPORALS)
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CENTRE ACREDITAT
PER LA GENERALITAT

C/. Tordera núm. 8, Mataró
T. 93 799 91 44
www.lavostrallar.com

Residència i centre de dia
al costat del mar...

Valorem cada cas individualment

...amb tots els
serveis assistencials
necessaris per al
seu benestar
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l’estació de Rodalies com estava 
previst inicialment.

Visionari
L’alcalde, Joan Mora, va ser 
l’encarregat de llegir el manifest 
“Biada, símbol de Mataró”. El text, 
difós pel Cercle Històric Miquel Bia-
da i secundat per diverses entitats 
de la ciutat, reivindica la fi gura del 
promotor del primer ferrocarril pe-
ninsular com a símbol de la ciutat 
i reclama que Mataró sigui recone-
guda com “el quilòmetre zero del 
transport ferroviari de l’Estat”. Mora 
va aprofi tar per qualifi car Biada de 
“visionari”, que va haver de marxar 
de la seva ciutat “però mai va perdre 
els orígens”, i que va tenir “generosi-
tat per invertir, no en propietats per a 
ell” sinó en una línia ferroviària que 
esdevindria tan important.

Una ruta guiada i la lectura d’un 
manifest van servir dissabte 29 
per reivindicar la iniciativa i em-
prenedoria del mataroní Miquel 
Biada i Bunyol coincidint amb els 
225 anys del seu naixement. L’acte 
d’homenatge al promotor de la 
construcció de la primera línia de 
ferrocarril de la península, inaugu-
rada el 28 d’octubre del 1848 entre 
Barcelona i la capital del Maresme, 
va incloure una visita guiada i una 
sèrie de parlaments.

Després d’una passejada per 
punts emblemàtics de la ciutat com 
l’Ajuntament, el Museu de Mataró, 
el Museu Arxiu de Santa Maria, la 
casa de la família Biada o algunes 
cases d’indians, l’acte ofi cial de 
lectura del manifest es va haver 
de celebrar al Centre Cívic Cabot 
i Barba a causa de la pluja i no a 

Mataró reivindica Biada i el seu Km O ferroviari
Presenta un manifest coincidint amb el 225 aniversari del naixement del promotor del tren

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ - BORJA REVERT

ciutatciutat

Minuts abans, Antoni Biada va 
iniciar els parlaments tot agraint 
que Miquel Biada hagi estat triat pel 
projecte “Mataró, ciutat de valors” 
com a representant del mes de la 
iniciativa. També va destacar la feina 
feta pel Cercle Històric Miquel Bia-
da a l’hora de localitzar documents 
referents a la història del primer 
ferrocarril descobrint, fi ns i tot, di-
ferents fragments de la primera via 
que va unir Barcelona amb Mataró.

 Finalment, el director de Rodalies 
de Catalunya, Miquel Pérez, va des-
tacar la rellevància de l’estació de 
Mataró, segona de Catalunya pel que 
fa el nombre de passatgers, men-
tre el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, Ricard Font, destacava la 
faceta de Biada com a “home em-
prenedor”. 

www.totmataro.cat
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ALUART

 Localitzat un tram sencer de la via de 1848

El Cercle Històric Miquel Biada ha localitzat a Sant Pol, el 
primer tram de via sencer del tren que connectava Barcelona 
amb Mataró el 1848. Segons informa El Periódico en la seva 
edició local de Mataró, també s’ha trobat un altre tram de la 
via original just davant de l’estació del poble maresmenc. El 
primer es tracta d’una peça de gairebé 5 metres -concreta-
ment, 4’88- que actualment serveix de suport per un fanal 
en desús. L’anunci de la descoberta arriba coincidint amb 
la reivindicació del paper de Miquel Biada i el Quilòmetre 
Zero ferroviari. 

XAVIER NUBIOLA
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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 /  93.796.50.58 (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
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 / 93.741.62.62
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

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
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Ja hi som

sèniors

joarxa@gmail.com

Ja hi som en una societat que ja no 
és del nostre temps passat, que mai 
més recuperarem, que afecta sobretot 
al treball i a les seves futures reper-
cussions negatives en les pensions. 
Atribuir l’atur a la deslocalització 
de la fabricació, que cerca produir 
en mercats amb mà d’obra més 
barata com la Xina, és una primera 
aproximació a una realitat molt més 
complexa. El veritable i més im-
portant desencadenament de l’atur 
és l’automatització i robotització 
dels mitjans de producció, que fan 
possible un fort creixement de la 
productivitat, fi ns a l’extrem, que avui 
dia es produeix molt més, més barat i 
amb menys treballadors. Durant anys 
l’automatització va suposar uns cos-
tos inicials molt elevats, que només 
estaven a l’abast de les principals 
empreses productores, però en els 
darrers anys, la reducció d’aquest 
cost, ha permès que fabricants mit-
jans i petits puguin augmentar la seva 
productivitat per ser més competitius, 
tot i reduir les seves plantilles.

Ens trobem en una situació molt 
semblant a la dels inicis de la re-
volució industrial, en la que els 
treballadors van intentar destruir 
les màquines per considerar-les 
culpables de la seva explotació. 
Posteriorment s’ha pogut constatar 
que la mecanització ha estat positiva. 
Podríem pensar el mateix sobre la 
informatització i l’automatització, 
que provoca l’actual xacra de l’atur i 
la precarietat laboral, la qual cosa tot 
i ser aparentment negativa, suposa un 
gran repte per avançar cap a un nou 
model, que faci possible una societat 
per a totes les edats.

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

T 937 904 905 · M 687 069 636

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

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Pateixes:

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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     ESCALEN POSICIONS
El Joventut Mataró supera el Granollers B 

en un bon partit

portada ete 1357.indd   1 3/12/14   13:14



minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
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redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Xevi Blanco
L’actual campió del món de 
Pesca Submarina de l’SPAS 
Mataró va rebre un mesrecut 
homenatge pel títol mundial.

Partit suspès
El matx el CE Mataró i el Dinà-
mic Batlló es va suspendre 
pel fort aiguat que va caure 
diumenge, al minut 75’ (2-0).

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Què vibrant que és l’esport quan ens 
proporciona episodis com els que vam 
poder viure el diumenge a la tarda-nit 
i que han proporcionat a la majoria de 
premsa la possibilitat de considerar-
los moments èpics. Aquí a Mataró, una 
mica abans, l’èpica (o sigui una gesta 
heroica digna de ser narrada en una 
epopeia) va ser d’una tipologia diferent 
a la que vam tenir moments més tard, i 
es va viure al Camp del Centenari -quin 
nom millor hi podria haver?-, quan els 
jugadors del CE Mataró defensaven el 
seu lideratge de 2a Catalana sota un 
autèntic diluvi, que en el moment punta 
es va valorar en 160 litres per m2 per 
hora. Tot i això, els jugadors van resistir 
uns deu minuts fi ns que la cosa ja va 
ser impossible, i de fet semblava un 
“tsunami” que queia del cel. Ja de for-
ma més còmoda i ben instal·lats a casa 
vam poder veure la gesta del BM Grano-
llers d’handbol al seu Pavelló Olímpic, 
on va remuntar un marcador que estava 
en 18-21 quan faltaven cinc minuts per 

acabar, marcant sobre el temps el defi -
nitiu 25-23, que li va permetre eliminar 
l’Sporting de Lisboa de la copa EHF grà-
cies al valor dels gols en pista contrària. 
Van ser uns moments fi nals dramàtics 
i de gran intensitat, igual que ho van 
ser els darrers minuts del València – 
Barça on Busquets va poder marcar el 
gol de la victòria blaugrana en el mateix 
moment en què el cronòmetre arribava 
als 93 minuts, al qual l’àrbitre havia 
dit que s’havia d’arribar... i en el més 
pur estil del Real Madrid, que ho té 
bastant per la mà fer coses d’aquestes, 
i només cal recordar la darrera fi nal de 
la Champions. Qui no tenia tan clar tot 
això de l’èpica esportiva van ser els afi -
cionats ultres de l’Atlético de Madrid i 
Depor que van lliurar una “batalla del 
Manzanares” prèviament concertada 
via WhatsApp i en la qual va morir un 
seguidor corunyès. És lamentable que 
aquesta gent estigui dins del món de 
l’esport i també que hi hagi dirigents 
que els donin aixopluc.  

Que bonic és l’esport carregat d’èpica
    El diumenge se’n van viure bons moments

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

FUTBOL
III TORNEIG PROMESES. TORNEIG ALEVÍ I BENJA-

MÍ AMB EQUIPS D’ARREU DE L’ESTAT ORGANIT-

ZAT PER LA UD CIRERA . Dissabte i diumenge 
al Camp de Futbol Municial de Cirera.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA. CN MATARÓ QUADIS - 

UCAM CARTAGENA. Dissabte a les 12 hores al 
CN Mataró.

FUTSAL
DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL NACIONAL.  FUTSAL 

ALIANÇA MATARÓ- LES CORTS. Dissabte a les 
16 hores al Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA.  CH MATARÓ - ALCORCÓN. 

Dissabte a les 18:15 hores al Pavelló Jaume 
Parera.

HOQUEI
OK LLIGA.  MIS IBERICA CH MATARÓ - LLEIDA. 

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

ATLETISME
MITJA MARATÓ.  CIUTAT DE MATARÓ. Diumenge 
des de les 10 hores a la Plaça Espanya.

FUTBOL
FUTBOL BASE.  TROFEU FERRAN FERRER I 

JOSEP GOMÀ CAROL. Diumenge a les 12 
hores al Camp de Futbol Municipal de La 
Llàntia.

FORA

HANDBOL
1A  ESTATAL.  DOMINICOS ZARAGOZA - JOVEN-

TUT HANDBOL MATARÓ. Diumenge a les 12 
hores a Saragossa.
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El líder s’imposa al fi nal

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters; 
Marc Martínez (5), Bernat Muñoz (2), David Pedragosa 
(8), Bernat Bonamusa (4), Jan Bonamusa (3), Dani 
Aguilera (1), Roc Segarra (3), Toni Busquets (2), Marc 
Castilla (1), Berenguer Chiva (1), Guillem Fàbregas 
(3), Eric Martínez.

PARCIALS. 3-2, 6-4, 8-5, 10-9, 14-10, 16-12 descans; 
18-15, 21-17, 24-18, 26-21, 27-24, 33-28.

El sènior masculí del Joventut Handbol Mataró 
va fer un gran partit i va derrotar de forma molt 
solvent el Granollers B, equip que estava situat 
a la segona posició de la taula classifi catòria 
i que també era el segon màxim golejador de 
Primera Estatal.

Possiblement el segon equip del Granollers 
no va demostrar el potencial d’altres ocasions, 
però potser va ser pel magnífi c treball en defensa 
dels homes d’Hèctor del Pino que, sobretot a la 
primera part, es van fer un fart de tallar pilotes en 
defensa i de fer incórrer en errades de passada a 
l’equip rival, i fi ns a 11 atacs visitants van acabar 
sense llançament a la primera part. I si no al 
darrere hi havia un Oriol Mas esplèndid que va 
sumar fi ns a 21 aturades al llarg del partit. I a 
l’altre costat, l’atac local, amb els llançaments 
exteriors letals de David Pedragosa (7 gols a la 
primera part) i amb uns extrems molt efectius, 
anava trobant forats i al descans el marcador 
enregistrava un 16-12 força esperançador.

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic portera; Cristina 
Moreno (1), Cristina Pi (2), Marta Sánchez (2), Lorena 
Fernández (2), Isa Latorre (5), Saray Romero (4), Alba 
Segarra (4), Judith Pérez (1), Mar Gómez, Laura Ga-
llego, Irene Hernández, Dana Torres, Claudia Porteiro.

L’equip femení del Joventut Handbol Mataró va 
fer un molt bon partit davant el líder i la derrota 
fi nal podríem dir que va tenir un cert regust de 
triomf moral, ja que davant un equip fet per 
obtenir l’ascens, les noies de l’equip mataroní 
van fer un molt bon treball, sobretot en defensa, 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

A la represa, l’equip visitant es va posar a 
dos gols (19-17), però l’equip local va tornar 
a prémer l’accelerador per avançar-se de sis  
(24-18) quan es travessava l’equador de la 
segona part. Tot semblava ben encarrilat, però 
el tècnic visitant va exhaurir les seves opcions 
amb una defensa 3:3 que inicialment va in-
comodar els atacs locals, però a poc a poc es 
van anar trobant solucions en les penetracions 
i es va poder mantenir l’avantatge de forma 
relativament còmoda fi ns al fi nal.

I així l’equip mataroní va guanyar un partit 
en el qual els col·legiats no van ajudar pas 
gens, pel seu criteri ben diferent en un costat 
i l’altre en moltes accions semblants. I a més 
els números canten: 5 penals a favor del 
Granollers i 0 a favor del Joventut, 1 exclusió 
dels visitants i 5 dels locals.  

A.A

El Joventut        
ja és sisè 

El Gavà és líder

JOVENTUT 
MATARÓ

GRANOLLERS 
B33 28

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL 
GAVÀ21 27

El Joventut supera el Granollers B amb 
un gran treball en defensa

frenant el potent atac rival i arribant a cinc 
minuts del fi nal amb un ajustat 21-22.

Però a partir d’aquí l’equip local no va aca-
bar de creure’s el que estava fent i els nervis, 
les pèrdues de pilota i la manca d’iniciativa van 
fer entrar l’equip en una fase que va trencar el 
Gavà amb un parell de contraatacs amb què 
va obrir el marcador.

Destacar l’actuació defensiva d’Irene Her-
nández i d’Isa Latorre que van fer un gran tre-
ball de control sobre la zona central del camp.

1a Catalana Femenina
L’equip del Llavaneres Maresmeweek va empa-
tar a 24 gols a la pista del Vic i ocupa la tercera 
posició del seu grup.  

LLIGA CATALANA FEMENINA
CRÒNICA REDACCIO

El Joventut va plantar cara fi ns als 
darrers instants

11A JORNADA 29 NOVEMBRE

Sant Cugat - S.Quirze . . . . .37-27
S.Martí Adr.-OAR Gràcia  . 34-28
S.Joan Despí-Montcada . . 22-30
JOVENTUT-Granollers B . 33-28
Palautordera - Dominicos .37-27
SE Sesrovires - Sarrià . . . . 34-29
Stàdium - Gavà   . . . . . . . . . 35-39
Vendrell - Esplugues . . . . . 30-27
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-

nenc 22, Sant Cugat 18; Grano-
llers B i Montcada 17; Sarrià 16; 
JOVENTUT MATARÓ 14; Sant 
Joan Despí 13; OAR Gràcia11, 
Palautordera 9; Sesrovires , Ven-
drell i Esplugues 7; Dominicos 
6; Gavà, Stàdium i S. Quirze 4.

12A JORNADA 6 DESEMBRE

Dominicos - JOVENTUT MAT. 
Pont a Saragossa
El Joventut no té descans i 
es desplaça a Saragossa per 
buscar la segona victòria fora 
de casa. 

9A JORNADA 29 NOVEMBRE

Vilanova C.- Sessrovires . . 20-22
JOV. MATARÓ - Gavà  . . . 21-27
OAR Gracia B - S.Quirze . 34-23
Canovelles - Vilamajor  . . . .17-25
Granollers B - Molins  . . . . 55-13
SJ Despí - S.Vicenç . . . . . . 22-23

CLASSIFICACIÓ. Gavà 16, Gra-
nollers B 14, Vilamajor, Cano-
velles, SJ Despí, S.Vicenç 10; 
Sesrovires 8; JOV. MATARÓ i 
OAR Gràcia B 7; Ascó i S.Quirze 
6; Vilanova 2, Molins 0.

ALTRES RESULTATS
2a Cat: Aula - JHM B 26-26; 3a 
Cat. Pref.:  JHM Atlètic - Igualada 
27-25; Juvenil: OAR - JHM 32-23; 
Cadet. (Lliga Cat.): Granollers 
- JHM 44-17; (2a Cat.) JHM B - 
Canovelles 47-28; Infantil  (Lliga 
Cat.): Granollers - JHM 49-15.
Cadet fem: JHM - Canovelles 24-
20; Infantil fem.: JHM - Cardedeu 
10-27; Aleví: JHM - Cardedeu 
12-4. 

Gran triomf davant 
el segon
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8A JORNADA 29 NOVEMBRE

Barceloneta - Catalunya. . . 17-8
Concepción - Mediterrani  . 2-12
Sabadell - Terrassa . . . . . . . . .9-9
Navarra - CN MATARÓ . . . . 5-14
Sant Andreu- Poblenou . . . 5-11
CN Barcelona - Canoe . . . . . .8-9

CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 
21; Terrassa 20; Mediterrani i 
Canoe 18, CN MATARO QUA-
DIS 15; Sabadell 14; Poblenou 
12; Sant Andreu 8; CN Barce-
lona 7; Catalunya 4; Navarra 3; 
Concepción 0.

Jornada de descans
El CN Mataró Quadis arriba a la 
jornada de descans en un molt 
bon moment que l’ha fet pujar 
ja al cinquè lloc, abans de rebre 
el Sant Andreu el pròxim dia 13 
a la piscina del Sorrall.   

6A JORNADA 29 NOVEMBRE

Concepción-CN MATARÓ . .4-24
Mediterrani - Sabadell . . . . 10-11
Terrassa - Mediterrani . . . . . .9-15
Dos Hermanas-S.Andreu . 12-13
Rubí - Moscardó . . . . . . . . . . .6-11
CLASSIFICACIÓ. CN Sabadell 

18, CNM LA SIRENA 15; Me-
diterrani i Moscardó 13; Sant 
Andreu 11; Rubí i Terrassa 6, 
Dos Hermanas i Concepción 3, 
Zaragoza 0.

També descansen
L’equip del CN Mataró La Sirena 
també escala posicions i ja 
és segon darrere l’intocable 
Sabadell. Ara descansen fi ns 
al pròxim dia 13 en que rebran 
el Rubí al Sorrall.

ALTRES RESULTATS
1a Cat. Masc.: CN Martorell - 
CNM La Sirena B 10-10; Juvenil 
Masc.: Barcelona - CN Mataró 
12-9. 

El Quadis està en ratxaEl Quadis està en ratxa

La Sirena es passeja per Madrid

WP NAVARRA.  Holland, Rodríguez, Fernàndez (1), 
Esteban (1), J.Arriazu (2), Small, Munarriz, F.Arriazu, 
Carruido, Artola (1), Julian Garcia, Marcen, Ucero.

CN MATARÓ QUADIS.  Michal Diakonow, Àlex Codina, 
Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez (1), Edu Mínguez, 
Pol Barbena (1), Pau Bach, Mehdi Marzouki (7), Pere 
Estrany (3), Pau Schnizler, Albert Merino (1), Pau 
Bernabé, Joan Muñoz.

PARCIALS. 3-1, 0-5, 1-3, 1-5.

El Centre Natació Mataró Mataró Quadis va 
afegir un altre triomf a la sèrie de tres que ja 
portava guanyant a Pamplona davant el WP 
Navarra, un equip que entrena el català Manel 
Silvestre, exporter i exentrenador del Sabadell, 
i que solia ser complicat a casa seva però que 
va ser superat totalment per l’equip de Beto 
Fernàndez. El Quadis va saber reaccionar a un 

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arianna 
Gragnolati (6), Ona Meseguer (5), Júlia Soler, Alyssa 
Turza (3), Alba Bonamusa, Clara Cambray (3), Ciara 
Gibson (2), Marta Bach, Zoila Quesada, Aina Bona-
musa, Laura López (4).

PARCIALS. 0-7, 2-6, 1-3, 1-8

Com era d’esperar, l’equip femení del CN Mataró 
La Sirena no va tenir cap problema per guanyar 
el seu partit a Madrid, davant un dels equips 
de la zona baixa, el Concepción, que fi ns ara 
només ha obtingut un triomf. I ho va fer golejant 
àmpliament, amb un resultat de 4-24, d’aquests 
que més aviat li fan mal a una competició del 
màxim nivell estatal, ja que indiquen un desni-
vell que no és gens bo.

L’únic interès del partit acaba radicant en el 
nombre de gols que es faran i que en aquest 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

WATERPOLO  
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

A.A

El Barceloneta ja 
supera el Terrassa

La Sirena ja està 
en segon lloc

WP    
NAVARRA

CN MATARÓ 
QUADIS5 14

CONCEPCIÓN 
MADRID

CN MATARO   
LA SIRENA 4 24

mal inici on l’equip local s’havia posat amb un 
marcador favorable de 3-1 al fi nal del primer 
quart, i gràcies a l’aportació del francès Mehdi 
Marzouki, de Pere Estrany i del porter Diako-
now, que amb les seves aturades va deixar 
a zero l’equip navarrès en el segon quart, 
l’equip mataroní al descans va arribar ja amb 
un confortable avantatge de tres gols (3-6).

Recital golejador de Marzouki
I a la represa, davant un equip cada vegada 
més enfonsat, Marzouki va continuar el seu 
festival amb tres gols més, amb els quals 
arriba ja a 24 gols en les vuit jornades de lliga 
(dels quals 21 a les quatre últimes jornades), 
amb algun d’ells d’autèntic “crack”. 

Pere Estrany tampoc va baixar el nivell i 
al darrer quart es van afegir a la festa altres 
jugadors de l’equip mataroní, que va acabar 
jugant amb un equip molt jove format per 
jugadors de casa.  

cas va ser proper a la màxima diferència acon-
seguida a piscina forana fa dues temporades 
davant el Navarra (3-24). El rècord absolut 
d’anotació, l’equip del Centre el té davant 
aquest mateix Concepción amb un 27-2 a 
casa, també fa dues temporades.

Aquest alt elevat registre, ben encarrilat al 
primer quart amb un 0-7, evidentment aporta 
grans anotacions individuals i en aquest cas 
qui es va lluir més va ser la italiana Arianna 
Gragnolati, que en va fer 6 i se situa en quart 
lloc de la classifi cació de realitzadores.  

TT    
BALAGUER
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WATERPOLO  
DIVISIÓ HONOR MASC

11A JORNADA 30 NOVEMBRE

Lloret - Ripollet B . . . . . . . . . . 5-4
Ràpid - Sant Joan . . . . . . . . . 2-1
Vilassar Mar - Lliçà  . . . . . . . . 1-4
Sagarra - Pineda . . . . . . . . . . 7-2
Montsant - Barceloneta . . . . 4-4
Racin Pineda - Manlleu  . . . . 8-3
FUTSAL MATARÓ- Arenys . 2-1
Parets - Cerdanyola . . . . . . . . 2-7

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola i 
Barceloneta 29; Montsant 19; 
Sant Joan Vilassar, Sagarra i Rà-
pid Santa Coloma 17; FUTSAL 
ALIANÇA MATARÓ i Lloret 16; 
Vilassar de Mar i Lliçà d’Amunt 
15; Pineda 14; Arenys de Munt 
13; Parets i Racing Pineda 9; 
Manlleu 5; Ripollet B 4.

12A JORNADA 14 DESEMBRE

Sant Joan - FUTSAL MATARÓ

Després d’aquest triomf els ma-
taronins són setens i continuen 
a mitja taula.  

12A JORNADA 30 NOVEMBRE

Palma Mallorca - FUTSAL . . 6-4

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelo-
na 36; Marfi l Santa Coloma i 
FUTSAL MATARÓ 27; Les Corts 
i La Unión 25; Palma de Mallorca 
24; Manresa 19; Montcada 18; 
Natació Sabadell 16; Salou 13; 
Jesus Maria i Martorell 11; Alco-
letge Lleida 10; Cet10 8; Bosco 
Rocafort 5; Sicoris Lleida 1. 

El juvenil del Futsal Mataró va 
perdre a Palma, però continua 
mantenint la tercera plaça que 
aquesta setmana defensarà a 
casa davant Les Corts.
 
ALTRES RESULTATS
Tercera Catalana: Mollet - Sè-
nior B 3-3; Honor Cadet: Futsal 
- Jesús Maria 4-2; Infantil Ho-
nor: Jesús Maria - Futsal 2-4; 
Aleví Honor: Futsal - Montcada 
1-6. 

FUTSAL. Sergio Murillo, Musta Ceesay, Cristian Villarin, 
Carlos Villarin (1), Cristian Sevilla, cinc inicial; Miki 
Rodríguez (1), Josep Requena, Marc Caballeria, Eric 
Izquierdo, Marcel Catà.

El sènior del Futsal Aliança Mataró va guanyar 
el derbi maresmenc davant l’Arenys de Munt 
2-1 trencant d’aquesta manera la ratxa negativa 
que portava l’equip. A més es va acabar amb la 
maledicció que es tenia amb l’Arenys de Munt 
que en els darrers anys s’havia convertit en la 
bèstia negra dels mataronins. Tot i el resultat 
fi nal, el conjunt vermell va ser molt superior 
al seu rival, però la manca d’encert de cara a 
porteria va fer que s’hagués de patir fi ns al fi nal 
per superar un equip que només va fer un xut 
entre els tres pals en tot el partit.

Carlos Villarin va fer el primer gol de l’Aliança 
en el minut 2’ de joc, però dos minuts més tard 
els visitants van empatar el matx gràcies a un 
gol en pròpia porta dels mataronins. A partir 
d’aquí el domini local va ser total, però com 
en les darreres jornades el Futsal Mataró va 

3A DIVISIÓ ESTATAL

FUTBOL SALA    
3A ESTATAL

FUTBOL SALA    
HONOR JUVENIL

CRÒNICA REDACCIÓ

El Futsal Mataró 
és setè

estar molt desencertat de cara a porteria i es 
va haver d’esperar fi ns al minut 36’ de joc 
perquè Miki Rodríguez fes el defi nitiu 2-1. 
En els darrers instants els visitants van sortir 
a jugar amb porter jugador, però el Futsal es 
va defensar molt bé i va sumar tres valuosos 
tres punts que el deixen en setena posició.  

Important victòria per continuar líders

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA REDACCIÓ

El dissabte el Quadis defensarà la seva 
posició davant el Cartagena

L’equip femení del Centre Natació Mataró Quadis 
de tennis taula tenia un partit molt compromès 
per tal de mantenir el lideratge de la Superdi-
visió estatal, ja que visitiva el Balaguer, equip 
que, igual que el mataroní, havia guanyat tots 
els partits disputats i si no estava a dalt junt 
amb el Quadis era simplement perquè n’havia 
disputat un menys.

A Balaguer hi ha la millor jugadora de la lliga, 
la xinesa Tinting Wang que, com és habitual, ha 
guanyat tots els seus partits, però les jugadores 
de l’equip del Centre van fer el que havien de 
fer que era guanyar tots els altres, (amb dos 
de claus que han estat les victòries de Gàlia 
sobre la segona xinesa i de Paula Bueno sobre 
la número 3 local) i es va emportar el matx per 
3-4, permetent que tot es decidís en el darrer 
partit on Svetlana Bakhtina va fer valer la seva 
experiència per sumar el punt decisiu.

PUNTS
Tingting Wang - Paula Bueno 3-0
Anna Biscarri - Svetlana Bakhtina 0-3
Yanlan Li - Gàlia Dvorak 2-3
Wang/ Yanlan Li - Gàlia Dvorak/ Bakhtina 3-0
Anna Biscarri - Paula Bueno 0-3
Tingting Wang - Gàlia Dvorak 3-0
Yanlan Li - Svetlana Bakhtina 1-3

CLASSIFICACIÓ. CN MATARÓ QUADIS 14; Car-
tagena 12 (un partit menys), Vic 12, Balaguer 
10 (un partit menys),  Calella, Priego, Arteal i Irun 
8, Linares i Falcons Sabadell 4; Avilés 2, Ciudad 
de Granada 0. 

Gran partit el dissabte
Així l’equip mataroní es manté a dalt a l’espera 
del matx davant el Cartagena, l’altre equip que 
està imbatut però amb menys partits disputats 
que el Quadis, i que visitarà el Complex Joan 
Serra el dissabte dia 6 a les 12 hores, amb un 
equip potentíssim format per Zhiwen Hi, Lei 
Kou i Karakasevic. Tot un espectacle. 

El masculí aquest cap de setmana descansa 
i no tornarà a competir fi ns al 14 de desembre 
qua rebrà a casa el TM Oroso Deporte Galego, 
un dels equips de la zona baixa.  

FUTSAL 
ALIANÇA

ARENYS DE 
MUNT2 1

El juvenil cau 
derrotat a Palma

TT    
BALAGUER

CN MATARÓ 
QUADIS3 4

Derroten a la seva 
“bèstia negra”
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11A JORNADA 29 NOVEMBRE

Barça - Reus Deportiu . . . . . 5-1
Igualada - Liceo  . . . . . . . . . . 0-3
Alcoi - Vic. . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Lleida - Noia . . . . . . . . . . . . . 6-1
Tordera - CH MATARÓ . . . . . 3-3
Manlleu - Vendrell  . . . . . . . . 2-3
Voltregà - Calafell . . . . . . . . . 9-2
Cerceda - Vilafranca . . . . . . . 5-5
CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 

33; Liceo 30; Vic 26; Reus 
Deportiu 19; Cerceda 18; Alcoi 
17; Voltregà i Igualada 16; Noia 
15; Lleida 13; Vilafranca, Calafell 
i Vendrell 11; Tordera 7; Manlleu 
5; CH MATARÓ 4.

12A JORNADA 6 DESEMBRE

CH MATARÓ - Lleida
A continuar sumant
Dissabte a les 20:30 hores el CH 
Mataró rep la visita del Lleida, 
un rival que té 9 punts més i 
que ve de guanyar a casa amb 
facilitat el Noia. Tot i això, els 
mataronins, que porten dos par-
tits seguits puntuant, afronten el 
matx amb l’objectiu de sumar 
els tres punts i abandonar la 
cua de la classifi cació. 

El Mis Ibérica treu un punt del derbi El Mis Ibérica treu un punt del derbi El Mis Ibérica treu un punt del derbi 

CP TORDER.  López, Garcia, Bernabé, Martos, Her-
nández, Aldrich, Serra i Cuenca.

CH MATARÓ.  Jordi Esteve, Èric Serra, Èric Florenza, 
Marc Povedano, Martí Casas, Oriol Parera, Marçal 
Oliana i Aniol Mangas.

MARCADOR.  5’ SERRA (0-1); 7’ Garcia (1-1); 12’ 
Hernández (2-1); 30’ Garcia de penal (3-1); 38’ 
POVEDANO (3-2); 48’ POVEDANO (3-3).

Segon partit consecutiu del Mis Ibèrica CH 
Mataró puntuant, dissabte passat sumant un 
punt a la pista del Tordera, un rival directe en la 
lluita per evitar el descens, en el sempre vibrant 
derbi comarcal. El desencert a pilota parada, 

OK LLIGA 

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

Segon partit seguit puntuant del 
CH Mataró que va empatar en un 
fi nal dramàtic

desaprofi tant dos penals i dues faltes directes, 
van evitar que els de Vadillo poguessin endur-
se els tres punts, quan tenien als locals contra 
les cordes en el tram fi nal del matx.

El partit va començar bé pel Mataró, ja que 
Èric Serra va fer el 0-1 al minut cinc, però els 
locals no van trigar gaire a igualar de nou el 
marcador, i a mitja part ja guanyaven per 2-1. 
A la represa el Tordera va agafar dos gols de 
renda de seguida, fent el 3-1 de penal, però els 
visitants es van refer i amb dos gols de Marc 
Povedano acabaven empatant quan faltaven 
tres minuts pel fi nal. Els locals van notar més 
el cansament que els mataronins, i al fi nal van 
acabar patint per conservar un punt, ja que a 
la segona meitat el porter local López va aturar 
dos penals i una falta directa.

Tot i el resultat, l’equip de Vadillo continua 
en darrera posició però amb esperances d’anar 
pujant a la taula.  

Segona jornada 
seguida sumant

CP   
TORDERA

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ3 3

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

4A JORNADA 29 NOVEMBRE

Voltregà - Manlleu . . . . . . . . . 1-0
Gijón - CH MATARÓ . . . . . . . 3-1
Alcorcón - Igualada . . . . . . . . 3-0
Santa Maria - Terrassa . . . . . 2-1
Girona - Vilanova . . . . . . . . . . 5-5
Palau - Bigues i Riells . . . . . . 5-3

CLASSIFICACIÓ. Alcorcón 10; 
Palau Plegamans i Voltregà 
9; Manlleu 6; Gijón 4; Terrasa, 
Santa Maria del Pilar, Vilanova, 
Bigues i Riells i CH MATA-
RÓ 3; Girona 1; Sant Cugat i 
Igualada 0.

Aquest dissabte a les 18:15 
hores el CH Mataró rep la visita 
de l’Alcorcón, actual líder de 
la categoria. 

CH MATARÓ. Èrika Arellano (Portera), Xantal Pi-
qué, Marta Soler, Laura Manzanares, Júlia Canal, 
Carla Fontdegloria (1), Ona Castellví, Ariadna Escalas 
(Portera suplent).

El femení del Club Hoquei Mataró va patir la 
seva segona derrota a l’OK Lliga Femenina 
després de perdre 3-1 a la pista del Gijón. Les 
asturianes, empeses pel nombrós públic que 
hi havia a la grada, van fer valer la seva major 
experiència a la categoria per emportar-se la 
victòria davant un Mataró que va estar molt 
desencertat de cara a porteria i que per joc i 
ocasions va merèixer l’empat.

Després d’un inici de partit molt igualat, el 
Gijón es va avançar en el marcador en el minut 

OK LLIGA FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

16’ de joc. Abans del descans les mataronines 
van tenir diverses ocasions per empatar, però 
va mancar sort i encert i amb aquest marcador 
es va arribar al descans. 

L’alegria de l’empat va durar res
Només començar la segona part Carla Fontde-
glòria va fer l’empat mataroní. Però tot seguit, 
quan a la banqueta mataronina s’estava cele-
brant l’empat, el Gijón, en una ràpida acció, 
va fer el 2-1. 

Minuts més tard el conjunt entrenat per 
Oriol Feliu va disposar d’un penal per igualar 
novament el matx, però el va errar i a la jugada 
següent les locals van fer el 3-1. Tot i això les 
mataronines no es va rendir i van lluitar fi ns 
al fi nal enviant dues pilotes al pal que haurien 
donat el més que merescut empat. 

Hem de destacar la bona imatge que va 
donar l’equip en una de les pistes més com-
plicades de l’OK Lliga Femenina on es respira 
un ambient d’hoquei de primera divisió.  

HC        
GIJÓN

CH       
MATARÓ3 1

El femení perd a Gijón
Tot i la derrota l’equip va donar una 
molt bona imatge en una de les pistes 
més complicades de la categoria

Reben la visita 
del líder

Cop d’autoritat a Girona

PLATGES 
MATARÓ

ONE         
CESET
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Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a 
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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

    5 2   3 1 

  7 9 3    2 4 

   3 4   6   

 9     1  4  

 8  5   4   7 

  4     2  3 

 4  8  9 3  5  

      5 3   

 3  1  8 2 4   

sudokusudoku www.totmataro.cat

NÚM. 1652
DEL 5 A L’11 DE DESEMBRE DE 2014

 Solució d’aquesta revista 1652  6 8 4 5 2 9 7 3 1 

 5 7 9 3 1 6 8 2 4 

 2 1 3 4 7 8 6 9 5 

 9 2 7 8 3 1 5 4 6 

 8 3 5 2 6 4 9 1 7 

 1 4 6 9 5 7 2 8 3 

 4 6 8 7 9 3 1 5 2 

 7 9 2 1 4 5 3 6 8 

 3 5 1 6 8 2 4 7 9

sudoku

El Servei d’Espais Públics ha co-
mençat els treballs de poda de 
l’arbrat viari, previstos per a la cam-
panya 2014-2015. L’arbrat viari 
està format per 28.850 exemplars. 
Els ajuts de la Xarxa de Governs 
Locals de la Diputació de Barcelo-
na van permetre dur a terme entre 
el 2013 i el 2014 una campanya 
extraordinària per solucionar in-
cidències a causa del creixement 
excessiu de l’arbrat.  

En aquesta ocasió es disposa ex-
clusivament del personal i recursos 
propis de l’Ajuntament, per la qual 
cosa es calcula que es podaran 
prop de 1.500 arbres. S’actuarà 
en aquells punts on s’ha detectat 
un major nombre d’incidències i es 
considera que la poda és més neces-
sària, com per exemple l’Escorxador, 
on s’està actuant aquests dies, i la 
carretera de Cirera. 

ciutat

L’Ajuntament comença 
la campanya de poda de 
l’arbrat

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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11A JORNADA 30 NOVEMBRE

PLATGES - Cerdanyola . . .76-87
Ceset - BOET . . . . . . . . . . . .73-76
Vic - ARGENTONA . . . . . . .87-89
Mollet - Artés . . . . . . . . . . . . 84-81
Catsellar - Barberà. . . . . . . 66-77
Granollers - Onyar . . . . . . . .72-64
MASNOU - Sabadell . . . . . .79-65
Manresa - Sant Cugat. . . . .73-78

CLASSIFICACIÓ. MASNOU 20; 
BOET i Barberà 19; Mollet, Ce-
set i Sant Cugat 18; PLATGES 
i ARGENTONA 17; Artñes 16; 
Onyar, Salle Manresa, Cerdan-
yola i Granollers 15; Natació 
Sabadell, Vic i Castellar.

12A JORNADA 14 DESEMBRE

ARGENTONA - PLATGES
BOET - Castellar

Aquesta setmana hi ha des-
cans. Hem de destacar que el 
Boet continua segon i que ara 
mateix jugaria la Copa Fede-
ració els dies 3 i 4 de gener, 
competició que juguen els 
dos primers classificats dels 
dos grups de Copa Catalunya 
després de la jornada tretze 
de lliga. 

11A JORNADA 30 NOVEMBRE

PLATGES - ARENYS . . . . 59-36
Lima Horta - Barna . . . . . . 49-54
Cerdanyola -Reus Ploms . 54-59
Gramenet - Reus . . . . . . . . 80-52
Lleida - Sese . . . . . . . . . . . . 33-60
CLASSIFICACIÓ. Gramenet 21; 

Lima Horta i Sese 19; Cerdan-
yola 18; PLATGES i Reus Ploms 
17; Grup Barna 16; ARENYS 
14; Lleida i Reus Deportiu 12.

12A JORNADA 14 DESEMBRE

Sese - PLATGES
ARENYS - Gramenet

Aquesta setmana no hi ha lliga 
pel pont, però a la setmana 
vinent el Platges tindrà una 
sortida complicada a la pista 
del tercer classifi cat.  

Cop d’autoritat a Girona

PLATGES. Sergi Ventura, Nacho Ariño (10), David 
Romero (14), Marc Coll (14), Ibe Oji (4) cinc inicial; 
Jordi Serra (4), Rafa Prats (4), Ferran Tardio (9), 
Eric Mañès (17).

MARCADOR. 18-19, 39-42, 58-58, 76-87.

El Platges de Mataró va veure trencada la seva 
ratxa de victòries diumenge, després de perdre 
a casa 76-87 davant el Cerdanyola. Després de 
tres triomfs seguits, els grocs esperaven sumar 
una nova victòria a casa davant un dels equips 
de la zona baixa, però els mataronins es van 
enfonsar en el darrer quart i van acabar cedint 
davant l’encert dels visitants.

La primera part va ser molt igualada i va aca-
bar amb els visitants guanyant de tres punts (39-
42) davant un Platges que es mantenia correcte. 
En el tercer període els grocs van començar a 
defensar amb més intensitat i van igualar el 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Platges de Mataró va veure 
trencada la seva bona ratxa davant un 
dels equips de la zona baixa

partit al fi nal del quart (58-58). S’esperava 
uns darrers deu minuts apassionants i igua-
lats fi ns al fi nal, però la igualtat va durar poc, 
ja que la defensa groga no va existir i es va 
encaixar un parcial de 18-29 que va donar el 
triomf al Cerdanyola que en aquest tram fi nal 
va estar molt més encertat. En aquest tram 
fi nal el conjunt mataroní va estar molt tou en 
defensa, donant massa facilitats a un rival que 
va aprofi tar la situació per sumar la seva quarta 
victòria de la temporada.   

BOET. Marc Hermoso (11), Quim Franch (10), Carles 
Canals (15), Sergi Homs (11) i Albert Llanos (8) 
cinc inicial; Marc Arnau (2), Marc Forcada (10) i 
Joan Carceller (9).

MARCADOR. 18-17, 39-40, 59-62, 73-76.

Gran victòria i gran partit de l’Auto Net&Oil 
Boet Mataró que va guanyar 73-76 a la pista 
del Ceset de Girona. Els taronges, conduits per 
un gran Carles Canals que va anotar 15 punts 
(5 triples), van aconseguir el triomf a una de 
les pistes més complicades de la categoria on 
encara ningú hi havia guanyat.

Després d’un primer temps igualat (39-40), 
a l’inici de la segona part dos triples mataronins 
van obrir un petit forat en el marcador. Però els 
locals van empatar el partit quan només restava 
un minut pel fi nal. En els darrers minuts dues 
bones defenses mataronines i un triple de Carles 
Canals van donar-los la victòria.  

El Boet continua 
segon

 El Platges 5è

El Boet va guanyar al Ceset que 
estava invicte a casa

PLATGES 
MATARÓ

CB 
CERDANYOLA76 87

COPA CATALUNYA MASCULINA

Guanyen el derbi

PLATGES. Sandra López, Carlo del Santo (4), Núria 
Talavera (19), Brandi Thomas (12), Gianna Wood 
(14) cinc inicial; Teresa Gómez (1), Laia Rubio (2), 
Helena Esteve (2), Laura Rovira (5).

ARENYS. Carla Gibert (11), Susana De Miguel (3), 
Núria Gímenez (12), Mariel López (5), Claudia del 
Moral (1) cinc inicial; Miriam Balmes, Marta Jou, 
Laura Caballero, Cristina Tarridas (2).

MARCADOR. 15-15, 31-21, 45-30, 59-36.

El femení del Platges de Mataró va guanyar el 
derbi maresmenc de Copa Catalunya, després 
de derrotar al Palau Josep Mora l’Arenys Bàs-
quet per un contundent 59-36.

Després d’un primer quart molt igualat 
(15-15), en el segon període el Platges va 
aturar l’atac visitant i amb un parcial de 16-6 
va encarrilar la victòria. A la represa les noies 
d’Adrià Castejón van mantenir a ratlla a l’Arenys 
que va ser incapaç de reaccionar i va veure com 
les locals seguien ampliant diferències.   

El Platges es va mostrar molt 
superior

PLATGES 
MATARÓ

ARENYS 
BÀSQUET59 36

Condemnats per un 
mal darrer quart

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

ONE         
CESET 73 76 AUTO NET&OIL 

BOET
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El triomf queda ajornatEl triomf queda ajornatEl triomf queda ajornatEl triomf queda ajornat

Per fi  s’exhibeixen a camp propi 

CE MATARO EF. Joel Garzón, Isma, Antonio, Pintor, 
Willy, Parri, Fiti, Baba, Cristian, Uri i Marc Aranyó 
(Dídac 60’).

GOLS. 32’ URI (1-0); 45’ URI (2-0).

La forta tempesta que va descarregar sobre el 
Municipal del Mataró a partir dels 20 minuts de 
la segona meitat, va acabar amb una inevitable 
suspensió quan el camp es va tornar impracti-
cable deu minuts més tard.  Els groc i negres, 
que abans de jugar sabien que passés el que 
passés continuarien com a líders, a causa de les 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre guanyava quan el 
partit va quedar suspès per l’enorme 
xàfec que va caure

La velocitat dels davanters mataronins  
va ser clau

ensopegades dels seus rivals directes, guan-
yaven 2 a 0 amb dos gols d’un Uri Martínez 
en ratxa, a la primera meitat. El joc, davant 
el cuer del grup, havia estat discret, amb el 
Mataró buscant superar amb pilotes llargues la 
defensa avançada dels visitants, i no acabaven 
d’arribar ocasions de gol ni per a l’equip local, 
ni tampoc per als visitants que van mostrar 
poqueta qualitat en el seu joc.

Al voltant de la mitja hora de joc Uri va 
rematar una centrada de Cristian per fer el 
primer gol que obria la llauna. I ja sobre el 
temps reglamentari Cristian va estavellar un 
molt bon xut al travesser, i el rebot a peus va 
anar a parar a peus d’Uri que no va fallar i va 
marcar el segon gol, l’onzè en cinc partits i el 
dotzè de la temporada. Després, a la represa, 
només un xut d’Aranyó que va aturar el porter 
i després aigua, molta aigua...  

UD CIRERA.  Carlos Carrión, Fran Carrasco (Cristian 
Romero 83’), Albert Sànchez, Óscar Castillo, Isaac 
Ramos (Rafa Auñón 76’), Remo, Alberto Rubio, Àn-
gel Vega (Pau Hernàndez 63’), Ibu Baldeh, Demba 
Traoré i Joel Pérez

.GOLS.  24’ IBU (1-0); 37’ RUBIO (2-0); 43’ Ce-
laya (2-1); 57’ IBU (3-1); 62’ DEMBA (4-1); 75’ 
DEMBA (5-1).

La UD Cirera per fi  va tenir un partit plàcid a 
casa seva i va aconseguir guanyar per golejada 
l’Olímpic Can Fatjó equip rubinenc que entrena 
l’exentrenador del CE Mataró Juan Moscoso.

El partit, jugat sota la pluja, també va tenir-
pluja de gols. Els cirerencs van anar sempre per 
davant al marcador, i dos gols d’Ibu Baldeh i 
Alberto Rubio van fer pujar el 2-0 al marcador 
poc després de la mitja hora i només hi va 
haver una lleugera angoixa quan al fi nal de la 

El Mataró es 
manté líder

primera part els visitants en una acció aïllada 
van fer el 2-1.

A la represa, a poc a poc, el Cirera va tornar 
a treure el millor de si mateix, defensant molt 
bé, i aprofi tant el seu joc rapidíssim en les 
transicions, novament Ibu i després Demba, 
en dues ocasions, van materialitzar un triomf 
que va ser el just premi al bon joc de l’equip 
groc, que escala posicions i s’allunya força de 
la zona de descens.  

CE      
MATARÓ

DINAMIC CAN 
BATLLÓ2 0

UD      
CIRERA

OLIMPIC CAN 
FATJÓ5 1

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

13A JORNADA 30 NOVEMBRE

Canyelles - Catalonia . . . . . . 3-2
Carmelo - Sarrià . . . . . . . . . . . 3-1
CE MATARÓ - Din. Batlló  . . sus.
UD CIRERA - Ol. Can Fatjó   5-1
SJ Montcada - Catalana  . . . 6-2
Lloreda - Guineueta  . . . . . . . 1-1
Equipo Ja - SANT POL . . . . 2-1
Ripollet - Singuerlín . . . . . . . . 0-1
PREMIA - Llefi à  . . . . . . . . . . 1-2
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 

27 (un partit pendent); Llore-
da 26; Llefi à 25; Ripollet 24; 
PREMIA MAR i Guineueta 21, 
Singuerlín, SJ Montcada 20; 
CIRERA i Equipo Ja 18;  SAN 
POL 17; Canyelles 16; Olímpic 
Can Fatjó 12;  Catalònia 11; 
Catalana, Sarrià, Carmelo 10; 
Dinàmic Batlló 8.

14A JORNADA 14 DESEMBRE

Olímpic Can Fatjó - CE MATARÓ
Catalana - CIRERA

Aturada pel Pont
El CE Mataró arriba a l’aturada 
del Pont en una immillorable 
situació, ja que si acaba, com 
és d’esperar, amb victòria el seu 
partit suspès, estaria en primer 
lloc amb 4 punts d’avantatge i 
amb dos partits per davant que 
semblen força assequibles per 
a un equip carregat de moral.
També el Cirera està eufòric i ja 
goleja a casa i està en situació 
còmoda, havent superat el Sant 
Pol i a només tres punts del 
Premià. 

CE MATARO - Vila Olímpica 1-1
El Mataró no va poder amb el 
penúltim i continua 12è.

Altres resultats
Pref. juvenil: Cardedeu - CEM 
B 1-2. Escalen fi ns la 7a plaça 
de la taula. Cadet (Div.Honor): 
Espanyol - CEM 1-0. Gran paper 
davant el líder. Infantil (Pref.): 
CEM - Gironès 8-1. Ja són nou 
victòries en nou partits i natu-
ralment són líders. 
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MATARONESA. Pedro, Kiko, Navarro, Palanco, 
Simon, Zaka (Omar, 65’), Carlos (Othman 85’), 
Soufi ane, Said (Elias, 82’), Manolo (Oussama, 
46’), J oel, J urado M iguel.                                                                                           

La Mataronesa va guanyar 0-3 al camp 
del Tiana i continua líder del grup IV 
de Tercera Catalana. A més el conjunt 
mataroní és l’únic equip invicte de la 
categoria, després de 13 jornades de lliga 
porta 9 victòries i 4 empats. Els gols del 
triomf van ser obra de Palanco (2) i Joel. 

Llàntia - Gramenet B 4-2
La Llàntia continua en estat de gràcia 
i aquesta setmana va guanyar a casa al 
cuer de la categoria, això sí, amb més 
problemes dels esperats. Al minut 85’ 
de joc el resultat era de 3-2 i el darrer 
gol mataroní va arribar gràcies a un penal 
transformat per Israel Martínez. 

La Mataronesa és líder i La Llàntia 
segon

CE      
TIANA

UD MATA- 
RONESA0 3

Victòries de Mataronesa i Llàntia que 
encapçalen la classifi cació

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Vuitè triomf consecutiu 
del Molinos que 
continua líder

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

El Molinos va guanyar a casa 3-1 a 
l’Arenys de Mar B, un rival directe pels 
llocs d’ascens a Tercera Catalana. Aques-
ta és la vuitena victòria consecutiva del 
conjunt blanc i blau que una setmana 
més continua líder amb tres punts 
d’avantatge sobre el segon classifi cat, el 
Susannenc que també va guanyar aquesta 
setmana.

El Salesians va guanyar el derbi mata-
roní de la jornada després d’imposar-se 
per 2-3 al camp del Rocafonda. L’altre 
equip de Mataró que va puntuar va ser 
l’Iluro que va empatar a Sant Pol.     

JORNADA 11
Llavaneres- Pla d’en Boet . . . . . . . . .susp
Sant Pol B - ILURO . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
VALLDEMIA - Masnou B . . . . . . . . . .susp
JUVESPORT - Santvicentí . . . . . . . . .1-3
MOLINOS - Arenys B . . . . . . . . . . . . . .3-1
Canet - Vilassar B . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
ATHLETIC - Sussannenc . . . . . . . . . . .2-3
ROCAFONDA -SALESIANS  . . . . . . .2-3

CLASSIFICACIÓ. MOLINOS 28; Susannenc 
25; Vilassar de Dalt B 21; Arenys de Mar 
B 20; Canet i Santvicentí 19; Sant Pol B 
18; PLA D’EN BOET 16; ILURO 13; SA-
LESIANS 12; Llavaneres B, Masnou Atlètic 
B i ROCAFONDA 10; ATHLETIC MATARÓ i 
JUVESPORT 9; VALLDEMIA 5.

Fa dues setmanes el Pavelló de la Mar 
Bella de Barcelona va acollir el Campionat 
de Catalunya infantil de Taekwondo en la 
modalitat de combat. Allà hi va participar 
el gimnàs mataroní del CD Tonbal del 
mestre Toni Moreno amb 20 alumnes, 
aconseguint un total de 14 medalles.

El CD Tonbal va aconseguir 4 ors: 
Carla Bernaola, Ramon Corbacho, Imanol 
Martin i Toni Cruz; 4 plates: Laura Para, 

Alvaro Serrano, Niko Romero i Moisès 
Martínez; 6 bronzes: Abril Martin, Lucia 
Larrosa, Julen Borrego, Alex Mencia, 
Yeray Garcia i Pol Torres. 

També van participar en el campio-
nat: Maria Jaen, Carlota Hidalgo, Manel 
Fernàndez, Marta Montoro, Victor Rillo i 
Eric Castro.   

Un empat i una derrota
El Liverpool no va poder passar de l’empat 
al camp del Premià de Dalt, un equip 
que es troba en descens i que  només ha 
estat capaç de sumar fi ns ara 4 punts. Els 
mataronins continuen a mitja taula amb 
la permanència encarrilada. El Juventus 
va perdre a Llavaneres 0-3 i continua molt 
a prop dels llocs de descens.   

JORNADA 13
Tiana - MATARONESA . . . . . . . . . . . . 0-3
Cabrera - Poble Nou . . . . . . . . . . . . . . .6.1
Bufalà - Alella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Arenys Mar - Argentona . . . . . . . . . . . 3-1
LLÀNTIA - Gramenet B . . . . . . . . . . . 4-2
Pineda - Cabrils . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
JUVENTUS - Llavaneres . . . . . . . . . . 0-3
Premià Dalt - LIVERPOOL . . . . . . . . 1-1

CLASSIFICACIÓ. MATARONESA 31; LLÀN-
TIA 29; Alella 27; Cabrils i BUfalà 25; Pineda 
24; Llavaneres i Cabrils 22; LIVERPOOL i 
Arenys de Mar 21; Argentona 20; Turó Peira 
18; Empenta 12; Poble Nou 9; JUVENTUS 8; 
Premià Dalt i Tiana 4; Gramenet B 1. 

Catorze medalles del CD 
Tonbal al Campionat de 
Catalunya Infantil

TAEKWONDO
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ
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Dissabte passat el CA Laietània va cele-
brar la 50a edició de la Festa dels Atletes 
com la coneixem avui dia, i la 62a edició 
de la festa que celebra aquesta entitat 
mataronina que té 89 anys de vida.

Més d’un centenar de persones van 
assistir a aquest acte, que serveix per 
retre homenatges als millors atletes de 
la temporada, i que va estar presidit pel 
president del CA Laietània, Carmel Come-
ron. A l’acte també hi van assistir l’alcalde 
de Mataró, Joan Mora i el marxador Jesús 
Ángel García Bragado, fl amant fi txatge del 
club mataroní per a la propera campanya. 

Pel que fa als premis més importants, 
Marc Roig va obtenir el seu segon Trofeu 
al Mèrit en quatre anys, mentre que la rei-
na de la nit va ser Mari Carmen Gonzàlez 
que obtenia el seu 5è Trofeu al Mèrit.   

Marc Roig i Mari Carmen 
González guanyen el 
“Mèrit 2014”

ATLETISME
FESTA DELS ATLETES REDACCIÓ

Aquest diumenge 7 de desembre se cele-
brarà a la ciutat de Mataró la 17a edició 
de la Mitja Marató Ciutat de Mataró Gran 
Premi Diputació. La prova començarà a 
les 10 hores des de la Plaça d’Espanya. 
Deu minuts més tard de l’inici de la prova 
es donarà el tret de sortida de la 21a 
Marató Escolar.

Fira del Corredor
Aquesta és la primera edició de la pro-
va que està organitzada i gestionada 
per l’empresa Gesport, amb l’objectiu 
de donar-li un nou impuls, fer-la créi-
xer i millorar la seva difusió. La prova 
d’enguany presenta diferents novetats, 
com l’augment de corredors i la Fira del 
corredor. La Fira s’instal·larà el dissabte 
6 de desembre a La Riera de 10 a 20 h.

Èxit de participació
Diumenge participaran en la prova 3.000 
esportistes mentre que en l’edició de l’any 
passat en van ser 2.500. Finalitzada la 
prova es farà l’entrega de premis, en 
aquesta ocasió es farà en un camió podi 
que donarà més rellevància a l’acte. Cada 
corredor rebrà una samarreta tècnica 
commemorativa de la marca Taymory 
a més de la bossa amb obsequis dels 
espònsors.

La Mitja Marató està organitzada 
per la Direcció d’Esports conjuntament 
amb el Centre Atlètic Laietània, el Grup 
d’Atletisme Lluïsos Mataró, el Grup 
Maratonià Mataró i la Colla Maimakan-
su amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. La cursa està patrocinada 
per Procter&Gamble i compta amb 
una trentena més de patrocinadors i 
col·laboradors.    

Diumenge 17a edició de 
la Mitja Marató Ciutat 
de Mataró

ATLETISME
MITJA MARATÓ REDACCIÓ

Hwarang Mataró guanya 
quatre medalles al 
Campionat de Catalunya

TAEKWONDO
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El passat diumenge 23 de novembre es 
va celebrar el Campionat de Catalunya 
Infantil de combat de Taekwondo a Bar-
celona amb més de 1000 participants. 

Sis mataronins de l’escola d’arts 
marcials Hwarang Mataró van competir 
i van aconseguir quatre medalles. Àlex 
Vàzquez i Max Soriano es van penjar la 
medalla d’argent i Isaac Megias i Saul 
Avellaneda la medalla de bronze. Nil 
Casabella i Anouk Salles es van quedar 
a les portes de semifi nals fent una bona  
competició.   

El CD Oleguer guanya 
sis medalles al 
Campionat de Catalunya

TAEKWONDO
CAMPIONAT DE CATALUNYA REDACCIÓ

El gimnàs del CD Oleguer es va emportar 
sis medalles al Campionat de Catalunya 
Infantil de Taekwondo. Unes medalles 
que engreixen encarra més la llista de les 
més de 300 que ha aconseguit el gimnàs 
mataroní en aquesta prova al llarg de la 
seva història. Van aconseguir l’or Ivan 
López i Eduard López, la plata Marc Vila, 
i el bronze Emilia Ingrid, Ferran Quintana 
i Daniel Sànchez.    

Grans resultats del Club 
Gimnàstic Mataró

GIMNÀSTICA
COPA CATALANA REDACCIÓ

Diumenge passat la secció rítmica del CG 
Mataró va competir amb dos equips a la 
Fase Final de la Copa Catalana. L’equip 
aleví, dirigit per Maria Cuesta, va guanyar 
l’argent en mans lliures i el bronze en 
pilota. El conjunt està format per Lucía 
Valencia, Montserrat Monsálvez, Xènia 
Aragón, Sonia Chacón i Águeda Surós.    
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FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
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L’Ajuntament comença 
la campanya de poda de 
l’arbrat

Si convides a les teves amistats tindràs més opcions de guanyar!

la fosbury regala un ipad 
o una tauleta samsung!

Facebook.cat/LaFosburywww.fosbury.cat/concurs

participa-hi!
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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
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

Pintura
impermeabilizante 
con fi bras especial 
terrazas
Por sólo

impermeabilizante impermeabilizante impermeabilizante impermeabilizante impermeabilizante 
con fi bras especial con fi bras especial con fi bras especial con fi bras especial con fi bras especial 

OFERTA

33€
Bote de 20Kg

2P GRESS ARGENTONA 1640.indd   2 03/12/14   19:25
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OFERTA
AZULEJOS DE 1ª CALIDAD

1,61€/m2

OFERTA EN MALLAS PARA SUELO Y PARED

MALLAS 30X30
PORCELÁNICO 1ª

MÁS MODELOS EN 
NUESTRAS TIENDAS2,48 €

161,16 €

/pieza

Conjunto
100cm
blanco 

Mueble
+ pica porcelana

+ espejo liso 

OFERTA Gran variedad en 
suelos para exterior

Fusta ceniza
31,6x45

Canteras beig
 20x45

AZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDADAZULEJOS DE 1ª CALIDAD

Canteras beigCanteras beig
 20x45 20x45

AZULEJOS DE 1ª CALIDAD
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Éxodus: Dioses y Reyes 

Mágia a la luz de la luna 

Los pingüinos de Madagascar

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo

Ràstres de Sàndal

Diplomacia

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1)

French Women

Perdida

El corredor del laberinto

Byzantium (vo)

16:00   17:30   18:00   19:00   19:30   20:30   21:00   22:00   22:30   00:00

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

16:00   18:00   20:00   00:30

16:00   17:35   18:00   19:10

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

16:00   18:00   20:15

20:00   22:15   00:30

22:30   00:30

22:00   00:40

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

18:00   20:15   22:30 (10 desembre)

Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris defi nitius.

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Natasha

Dos a la carta

18:00   20:15 (6 des.)              20:15 (7 des.)

18:00 (7 des.)              18:00   20:15 (8 des.)

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

Cinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Oioja 

Éxodus: Dioses y Reyes 

Mágia a la luz de la luna 

Los pingüinos de Madagascar

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo

Trash

Los juegos del hambre: Sinsajo 

Escobar: Paraíso perdido

Dos tontos todavía más tontos

Matar al mensajero

Interestelar

Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso

Los Boxtrolls

The equalizer

Relatos salvajes

Un viaje de diez metros

12:15   16:00   18:05   20:10   22:15   00:20

[dv.-dll.+dmc.] 18:00   21:15   00:30
12:00   12:30   16:00   17:00   19:05   20:10   22:10   23:20

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

12:00   12:30   16:00   18:10   20:20
[En català] 12:15   17:00

12:00   16:00   17:10   18:00   20:00
[En català] 12:30   19:15

[dv.+dll.-dj.] 16:00   18:15   20:30   22:45 
[ds.-diu.] 16:00   20:05   22:30   00:50

12:00   16:45   19:25   22:05   00:45

22:25

19:15   22:00

22:30

16:00   19:15   22:00   00:15

12:15   16:10                    [ds.-diu.] 18:10

12:15

00:45

00:50

[dm. i dj.] 19:15   22:00
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Quina cinta d’animació explica la 
mateixa història que Exodus?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1650
‘Philip Seymour Hoffman’

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 
Cristina Martos Casado,
Marisol García Ferrer.

El Foment estrena ‘Natasha’, pel·lícula amb 
la mataronina Anna Piqué com a protagonista

L’actriu mataronina Anna Piqué pro-
tagonitza la seva primera pel·lícula. 
Amb el títol de ‘Natasha’, aquesta 
comèdia dramàtica de caràcter inde-
pendent es podrà veure en un únic 
passi aquest dissabte 6 a les 18h 
al Cinema Foment en una projecció 
que comptarà amb una presentació 
per part de l’equip de la pel·lícula.

Dirigida per Sandeep Raisingha-
ni, la cinta s’estrena ofi cialment 
avui divendres a diferents cinemes 
de Barcelona, Palma de Mallorca i 
Madrid. A ‘Natasha’, una jove fotò-

CINEMA
NOTICIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1652
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grafa que navega en el món de les 
relacions amb exemples com els de 
la seva cap, obsessionada amb els 
homes, o la seva mare, que viu en 
una trista relació.

La mataronina, lligada a la Sala 
Cabanyes des de ben petita tant dalt 
l’escenari en obres com ‘ER-Actrius’ 
com entre bambolines, està acom-
panyada en aquesta proposta per 
altres joves actors com Konstantina 
Titkova, Pasión Guerrero, Ricard 
Balada, Francesc Gomar, Ruben 
Pellicer o Albert Green.

cinemes critica 1652.indd   1 2/12/14   18:20
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Les estrenes
Exodus: Dioses y Reyes

La història de Moisès i la seva revol-
ta contra el totpoderós faraó Ramsès, 
alliberant 600.000 esclaus en una 
èpica fugida a través d’Egipte, plena 
de plagues i perills, buscant la Terra 
Promesa.
Direcció: Ridley Scott
Intèrprets: Christian Bale, Joel 
Edgerton, Ben Kingsley
151min

Mortadelo y Filemón con-
tra Jimmy el Cachondo

La humanitat està en perill. Les ins-
titucions han estat atacades amb 
riures i l’única organització capaç de 
posar ordre i serietat és la T.I.A. Els 
dos millors agents de l’organització 
seran els encarregats de lluitar con-
tra el culpable: Mortadelo i Filemón.
Direcció: Javier Fesser
Animació.
90min

Magia a la luz de la luna

A la França dels anys 20, època 
daurada del jazz, un mag anglès 
està decidit a desemmascarar 
una falsa mèdium. Això provo-
carà una sèrie de fets màgics 
que transformaran la vida dels 
protagonistes.
Direcció: Woody Allen
Intèrprets: Emma Stone, Colin Firth, 
Marcia Gay Harden, Jacki Weaver
97min

Los pingüinos

Després de les seves aventures a la 
saga Madagascar i a la seva pròpia 
sèrie de televisió, els pingüins Ca-
pità, Kowalski, Rico i Soldat han 
d’unir esforços amb l’organització 
d’espies Vent Nord per impedir la 
dominació mundial del malvat Oc-
tavius Brine.
Direcció: Simon J.Smith
Animació.
93min

Ouija

Un grup de joves fa servir una Oui-
ja per intentar contactar amb un 
amic que acaba de morir. Els pro-
blemes comencem quan, sense 
voler, convoquen una fosca presèn-
cia.
Direcció: Stiles White
Intèrprets: Olivia Cooke, Ana Coto, 
Daren Kagasoff.
89min

Trash

Tres nens de les faveles de Rio tro-
ben una cartera a l’abocador on 
busquen cada dia. Quan la policia 
apareix oferint una recompensa per 
a cartera, s’adonen que és important 
i comencen una aventura per des-
cobrir el secret que amaga.
Direcció: Stephen Daldry
Intèrprets: Rooney Mara, Martin 
Sheen.
115min

http://www.totmataro.cat/oci/cinemes
https://www.youtube.com/embed/s55w_PnQw1s
https://www.youtube.com/embed/y2_wbsLQtoQ
https://www.youtube.com/embed/X5sfRRIoW0A
https://www.youtube.com/embed/xr_Ef1D-Uls
https://www.youtube.com/embed/rUD1zmwuUgc


MENÚ DIARI MIGDIA 

ENTRANTS
A escollir entre tres plats

PLAT PRINCIPAL
A escollir entre tres plats

POSTRES
A escollir entre 3 postres 

Aigua, refresc, vi o cervesa
Pa

12€ IVA inclòs

MENÚ NIT

ENTRANTS
A escollir entre dos plats

PLAT PRINCIPAL
A escollir entre dos plats

POSTRES
A escollir entre 2 postres 

Aigua, refresc, vi o cervesa
Pa 

16,50€ IVA inclòs

Menú divendres nit i cap de setmana  16,50€

MENÚS PER A GRUPS NADAL
PICA-PICA

· Amanida mixta 

· Wrap  de salmó

· Les nostres patates braves

· Aletes de pollastre 

· Croquetes d’espinacs, pinyons i bacó

· Qiche Lorraine  (Bacó, xampinyons i emmental) 

· Ous trencats amb pernil serrà

PLAT PRINCIPAL

(A escollir)

· Secret Ibèric amb Ximi-Xurri i patata al caliu

· Lluç amb salsa verda amb timbal d’arròs 

POSTRES

· Amanida de fruita amb sorbet de llimona 

· Tarta Sacher 

(Pa, olives, Aigua, refresc  o vi i cafè)

23€ 
IVA Inclòs

Disposem de 3 menús més a escollir

MENÚ NADAL 
· Escudella

· Carn d´Olla
· Pit de Pollastre de Pagès Farcit a l´antiga

· Sorbet Mandarina
· Neules i Torrons

· Vi Negre Dinarells D.O. Empordà
· Vi Blanc Casa Verde D.O. Rueda

· Cava Mas Pujadó D.O. CAVA
· Aigües i cafès 

28€
 IVA Inclòs 

MENÚ SANT ESTEVE
· Amanida Verda típica per compartir

· Canelons de Sant Esteve
· Ternasco d´Aragó al Forn

O
· Suprema de Turbot amb

· Base de Patata, porros i tomaquets
· Amanida de Fuita amb Sorbet de Llimona

O
· Brownie de Xocolata Blanca amb Pistatxos,

· Nous, Escuma de Maracuià i Cremós
de Xocolata Blanca al Rom

· Vi Negre Dinarells D.O. Empordà
· Vi Blanc Casa Verde D.O. Rueda

· Cava Mas Pujadó D.O. CAVA
· Aigües i cafès

28€
 IVA Inclòs

C/ Colón 6-8 · Mataró
T. 931 785 839
www.newhotelcolon.com
info@newhotelcolon.com

New
Hotel Colón

RESTAURANT
PUNT 6
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Sal & Menta

PRÒXIMA INAUGURACIÓ DIJOUS, 11 DE DESEMBRE

OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC

A PARTIR DE LES 18H

PUBLI REPORTATGE

Sal & Menta

Avda. Maresme 26-28
Mataró

Tel. 677 567 345

Facebook: sal&Menta

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Arriba a Mataró un nou concepte 
de Restaurant & Lounge. Un espai 
per a tu, per als teus amics i per 
a la teva família. Sal&Menta és el 
teu restaurant, perquè a més a més 
de gaudir d’una bona i excel·lent 
gastronomia, puguis gaudir de la 
companyia, d’un espai acollidor i 
el caliu dels seus salons. A més a 
més de poder prendre un aperitiu 
en una de les seves terrasses, com 
una copa “premium” o cocktail, 
escoltant la millor música.

El pròxim divendres dia 12, 
obrim les portes perquè puguis 
delectar-te amb la cuina medite-
rrània i de mercat que et volem 
oferir, així mateix amb un toc 
sempre especial del nostre xef. 
Podràs gaudir de plats típics i tra-
dicionals, sempre amb productes 

de primera qualitat, com poden 
ser uns arrossos o fi deuàs, pasta 
fresca, farcida o no, unes gambes 
a la planxa...i plats ja més per a 
un bouquet gurmet com poden 
ser uns daus de salmó marinats, 
un tataki de tonyina amb emulsió 
d’alvocat, uns ous estrellats amb 
foie, passant per una espatlleta de 
xai al forn o un steak tartar. 

Volem que vinguis, però treba-
llem perquè repeteixis.

Diuen que per tenir un bon dinar 
has de gaudir d’una bona compan-
yia, tu porta la companyia, de la 
resta ens encarreguem nosaltres.

Entre setmana tindrem un menú 
diari, així com un menú gurmet 
per als caps de setmana. Amb 
l’opció de poder triar sempre de 
la nostra carta.

Per a les celebracions sempre gau-
direm d’uns menús de grup fets per 
gaudir de les festes i esdeveniments 
dels que vulgueu gaudir.

La nostra bodega donarà satisfac-
ció als bouquets més exigents, ja que 
disposarem d’un ventall d’opcions de 
vins de denominació d’origen de di-
versos territoris.

La nostra cocteleria sempre serà 
acurada, fresca i innovadora, sense 
deixar de poder oferir els millors còc-
tels i begudes “prèmium” 

PRÒXIMA INAUGURACIÓ DIJOUS, 11 DE DESEMBRE
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reportatgereportatge

A principis del mes de juliol passat 
es posava sobre la taula una rehabili-
tació integral del Port de Mataró. En 
roda de premsa l’aleshores secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat i pre-
sident del Consorci Port de Mataró, 
Ricard Font, va assegurar que ca-
lia “posar el Port al servei del país 

i de la ciutat”, tenint en compte 
que es tracta d’un dels ports més 
importants a nivell de Catalun-
ya. En aquell moment es parlava 
d’una inversió total de 12 milions 
d’euros per refl otar l’equipament. 
Milions que invertirà la Generalitat 
i l’Ajuntament de Mataró a partir 

URBANISME
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART - CEDIDES

TEXT: MARTA GÓMEZ

L’avançament de la licitació de les concessions del Port de 
Mataró, anunciat el juliol passat, porta problemes al Consorci del 
mateix port. L’Associació d’Usuaris ha presentat un contenciós 
administratiu –que ha estat admès a tràmit- per “manca de 
diàleg”, però també per creure que hi ha punts irregulars a la 
proposta. De moment no es coneix cap usuari que hagi renovat 
la concessió tot i estar a meitat de preu i davant la possibilitat 
de renovar-la per 10, 15 o 30 anys (mai abans es podia tenir 
a menys de 30 anys). Parlem amb l’Associació d’Usuaris del 
Port de Mataró.

www.totmataro.cat/reportatge
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del 2015 amb la intenció de can-
viar el rumb del port de la capital 
del Maresme. 

La proposta de les quatre 
puntes

Cinc mesos enrere, doncs, es planteja-
va una aposta clara pel Port de Mataró 
com a motor econòmic amb 12 milions 
d’euros d’inversió que, segons sembla, 
podrien generar-ne més de 100 per 
a la ciutat. Sobre la taula també hi 
havia la renovació de la imatge i les 
instal·lacions sense afectació en la part 
nàutica ni comercial i l’avançament de 
la licitació de noves concessions per-
què arribés la inversió privada que ha 
de complementar la pública. Tot ple-
gat segueix sobre la taula, la taula del 
Consorci Port de Mataró. De moment, 
les concessions, tot i estar a meitat de 
preu, són el què a hores d’ara es-
tan creant més controvèrsia. 

L’Associació d’Usuaris allarga la mà al Consorci tot i haver presentat un contenciós 
administratiu ja admès a tràmit

Malestar amb les   
noves concessions del Port

Tot repor 1652.indd   1 3/12/14   11:55
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Noves concessions

Si ara tot corre pressa és perquè al 
gener de 2015 s’acaben les con-
dicions “avantatjoses” per renovar 
aquestes concessions. De fet, la 
seva fi nalització no és fi ns al 2018 
però això no és un impediment per 
a l’alcalde de la ciutat, Joan Mora, 
que avança per primera vegada un 
període de licitació de concessions 
abans que fi nalitzin les anteriors i 
que el mateix juliol confessava ha-
ver de “corregir errors de concepció 
i donar la volta al projecte per dis-
senyar-ne un de nou obert a preus 
populars”. I, com que a tot plegat 
s’hi suma que no hi ha inversors pri-
vats que vulguin arriscar-se per un 
període tan curt, els preus d’aquests 

sis mesos (fi ns al gener 2015) són 
d’un “50 per cent més barats que a 
la resta de Catalunya”, segons ja es 
va explicar, gràcies a “les bonifi ca-
cions per la bona gestió del Port”. 
Així doncs, tot i tenir en compte 
que fi ns ara només s’adjudicaven 
concessions per 30 anys, ara són a 
10, 15 i 30 anys. 

Contenciós administratiu per 
anul·lar la proposta

Mesos després d’aquell planteja-
ment, el Consorci Port de Mataró 
ha de veure ara com l’Associació 
d’Usuaris del Port de Mataró 
(AUPM) ha presentat un conten-
ciós administratiu –que ja ha estat 
admès a tràmit- per anul·lar el pro-
jecte. Des de l’AUPM no només 
reivindiquen “manca de diàleg” 
amb el Consorci sinó també creuen 
que hi ha elements irregulars en la 
proposta i punts poc convincents. 
A l’AUPM s’hi sumen titulars d’ús 
d’amarradors, locals comercials, 
pàrquings i pallols, i tots ells fan 
una “valoració molt negativa” de la 
licitació de les noves concessions. 
El president de l’AUPM, Guillermo 
Londner, assegura en declaracions 

al Tot Mataró que els “volen impo-
sar unes condicions com si fos un 
port totalment nou, quan en realitat 
estem parlant d’una infraestructura 
que va ser construïda fa gairebé 25 
anys i que està totalment amortit-
zada”. Per a ells un dels punts més 
greus és el de la manca de detalls. 
La inversió de 12 milions la veuen 
confusa i busquen explicacions con-
cretes, tant en el projecte com en el 
pressupost que, a més, creuen que 
no avala “cap compromís, ni cap 
garantia de què aquesta inversió es 
portarà a terme”. 

Finançament

Els 12 milions que es començaran a 
invertir a partir del gener del 2015 
es graduaran en cinc anys. Genera-
litat i Ajuntament creuen que per 
cada euro que s’inverteixi se’n ge-
neraran 9 de privats, arribant així a 
una inversió privada fi nal de 100 
milions d’euros. Com que això serà 
progressiu, les adequacions també 
ho han de ser i per tant, tots els 
canvis que començaran d’aquí a un 
mes es preveu que acabin el 2024. 
En declaracions als mitjans locals, 
Guillermo Londner en representació 

AUPM: Esperem que 
el Consorci del Port 
de Mataró replantegi 
la situació i accedeixi 
a establir una taula de 
negociació
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de l’AUPM, destaca que “tal com 
està plantejat, serem els usuaris qui 
fi nançarem la renovació, pel que se-
ria lògic tenir accés al pressupost i 
poder donar la nostra opinió i poder 
plantejar si potser es pot fer amb sis 
milions, per dir una xifra”. 

La negociació

De moment, no es coneix cap usuari 
que s’hagi adherit al projecte i hagi 
renovat la concessió. “No coneixem 
cap usuari que estigui content o ho 
vegi amb bons ulls”, diu Londner. 
Per això també els sobta que el 
Consorci no s’hagi assegut a parlar 
amb ells: “Precisament el que més 
hem trobat a faltar ha estat una 
taula de negociació en la qual ens 
hagués agradat exposar les nostres 
idees i punts de vista dels diferents 
temes abans de treure el concurs de 
la manera que s’ha fet”, recalca el 
president de l’AUPM.

Estesa de mans

Per part de l’AUPM asseguren ha-
ver demanat una còpia del projecte 
complet al Consorci del Port de 
Mataró. Amb el projecte a les mans 

pretenen poder analitzar-lo a fons i 
poder establir “el que creiem que 
són les necessitats reals d’inversió”, 
segons Guillermo Londner. Segons 
expliquen però, el Consorci ha res-
post negativament a aquesta petició. 
Tot i això l’AUPM allarga la mà al 
Consorci i assegura que “encara 

som a temps de refer aquesta ma-
lifeta”. Volen “intentar plantejar 
una solució que pugui benefi ciar i 
satisfer el major nombre de gent” i 
per això estan treballant-hi. “Estem 
desenvolupant idees, propostes i 
d’altres actuacions paral·leles de 
manera que, almenys, els membres 
de l’AUPM, surtin el menys perjudi-
cats possible amb les renovacions de 
les concessions”, explica Londner 
que afegeix: “Esperem que el Con-
sorci del Port de Mataró replantegi 
la situació i accedeixi a establir una 
taula de negociació per redissenyar 
la renovació de les concessions”. 

El nou impuls del Port

“El nou impuls del Port ha de ser realista, just, raonable i, el més impor-
tant, pactat entre totes les parts”, assegura el president de l’Associació 
d’Usuaris del Port de Mataró (AUPM). “Per això –afegeix la mateixa font- 
s’han de tenir en compte les necessitats reals de reparació i millora de la 
infraestructura, sense caure a la temptació d’engegar obres faraòniques 
i innecessàries”. En aquests moments el Port de Mataró dóna feina a 40 
persones directament i a 348 indirectament. Amb les obres es preveu que 
es creïn 120 llocs de treball temporal i fi ns a 36 d’estables. A més de 
l’àmbit ocupacional, l’impacte de les obres preveu que millori l’efi ciència 
energètica, la reducció del consum de l’aigua i les emissions de gasos 
contaminants de tot l’espai portuari. 

El nou impuls del Port 
ha de ser realista, 
just, raonable i, el més 
important, pactat entre 
totes les parts
important, pactat entre important, pactat entre 
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Setmanes després de l’èxit espate-
rrant de la ruta de cerveses i tapes 
celebrada el mes anterior, Mataró 
entra aquest desembre en una nova 
iniciativa del Gremi d’Hostaleria de 
Mataró i el Maresme, aquest cop 
consagrada al gintònic. Gin Tour és 
el nom de la ruta de 28 bars de la 
ciutat que oferiran gintònics espe-
cials a 5 euros cadascun, gràcies 
a la involucració de dues marques 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Gin Tour: una ruta de gintònics a 
5 euros per 28 bars de la ciutat 

1

com són Schweppes i les ginebres 
5th de Destil·leries del Maresme, a 
Arenys de Munt. 

En la presentació del Gin Tour es va 
absentar l’Ajuntament que en prime-
ra instància havia donat suport a la 
iniciativa. El representant del gremi 
va assegurar que “amb aquesta ruta 
no incentivem l’alcoholisme sinó 
que oferim a la gent l’oportunitat 

de degustar amb control la cocte-
leria que no deixa de ser part de la 
gastronomia”. 

A ningú escapa que el gintònic és, 
des de fa temps, el gran combinat 
de moda. A la manera habitual de 
mesclar ginebra i tònica li han anat 
apareixent, i s’han anat popularit-
zant, variants i complements per a 
tots els gustos. Les jornades ‘Gin 

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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amb empenta 2

El Gremi repeteix la 
fórmula del ‘Mataró 
va de tapes’ amb 
el combinat de 
moda de la mà de 
Scweppes i 5th

Tour Mataró’ oferiran la possibilitat 
d’assaborir, per un preu unitari de 
cinc euros cadascun, una sèrie de 
gintònics creatius i selectes, confi -
gurats a partir de les tres varietats de 
ginebres 5th –una de més seca i tra-
dicional, una de cítrica i una darrera 
de fruits del bosc– i les diferents 
schweppes especials i aromatitza-
des que permeten combinacions 
molt diferents. Precisament en la 
diferència entre els diferents gintò-
nics que se serviran en aquest Gin 
Tour hi ha l’al·licient de fer la ruta 
i tastar les diferents propostes. És 
en aquest sentit que la ruta també 
fomenta la comparació i es farà un 
sorteig amb diferents premis entre 

tots aquells que votin el millor gin-
tònic que hagin pogut tastar entre 
els establiments participants. La 
ruta s’allarga fi ns al pròxim 21 de 
desembre.

Participen en el Gin Tour Mataró 
l’Auto d’Ara, el Caminetto, Casa 
Pepe, Dehesa Santa Maria, Desig, 
El Montadito del Centre, El Petit 
Racó, El Públic, El Restaurant del 

Centre, Frankfurt La Plaça, Iluro, La 
morera, La Reforma, La Selva Cafè, 
La Toneta, Las Vegas, Mil 848, Mo-
lly Mallone’s, Mooï Mataró, Mundial, 
Nou Valencia, Nuus, Pecats 9 21, 
Pintxao, Pool Las Vegas, Skiros, 
Sp9rt House i Toni 3. Els fl yers de 
votació permeten ubicar els dife-
rents locals participants, que també 
s’identifi caran amb un roll-up al seu 
interior o a la porta.

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE, 31 - 08301 - MATARÓ

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE

VOLS_QUE_ET

DISSENYEM_

SAMARRETES 

PEl_COMIAT_DE
_ 

SOLTER_O_SOLT
ERA

que_prepares?

TENS_UNA_IDEA

I_VOLS_QUE_CR
EEM  

LES_SAMARRETE
S?

US_CASEU_I

ENCARA_NO_SA
beu

QUE_REGALAR

als_convidats
?

WWW.IDEALA.CAT

ideala
la teva botiga 
de samarretes
93 790 97 73 - 620 00 72 71
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sense construir res nou.

Dediquem uns minuts a pensar en 
la Gestió del NOSTRE temps, en 
MAJÚSCULES, perquè NOMÉS és 
responsabilitat nostra com el ges-
tionem.

Quin és el nostre estil d’organització? 
Per què sempre quan me’n vaig a 
dormir tinc la sensació que em fal-
ten hores? Els errors més comuns 
són els següents:

· Planifi cació inadequada
· Fer moltes coses alhora
· Prioritats espontànies

Sé dir que NO als altres? Quan per 
fi , tinc el MEU moment i algú em 

demana alguna cosa, sé dir que NO? 
O deixo el que estic fent per com-
plaure l’altre?

Posposo i posposo el que vull o 
el que estic fent… fi ns que eter-
nament està a la llista de COSES 
PENDENTS.

I segueixo dient: És que no tinc 
temps? És la por potser a afrontar-
nos a les nostres passions? A la 
nostra essència? O és tan sols que 
hem acceptat aquest ritme de vida 
sense protestar-nos a nosaltres ma-
teixos?

Gestionar-nos, establir-nos prioritats 
i no “enganxar-nos” a les interrup-
cions, al que no ens interessa i al 
que “ens fa perdre el temps”. Saber 
dir que NO. Un dels principals han-
dicaps que tenim per fer el que ens 
proposem és el nostre dia a dia, la 
quotidianitat que ens absorbeix de 
tal manera que ens OBLIGA a deixar 
per mes endavant el que volem. 

Això és el que durant uns mesos em 
va passar, el mesos en què no em 
llegíeu vaig ser literalment “segres-
tada” pel dia a dia, pel que sembla 
prioritari i urgent, però que en defi -
nitiva només fa que passem pàgina 

OLGA LORENTE
ARTICLE OPINIÓ

PSICÒLOGA SOCIO- LABORAL

Autogestió
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Ainails Extreem: el millor 
per a les teves ungles

Aquesta setmana ha obert a 
l’Avinguda Puig i Cadafalch un nou 
centre especialitzat en tot el que 
fa falta per tenir les teves ungles 
en perfecte estat de revisió. Ainails 
Extreem ofereix serveis integrals en 
manicura, pedicura, ungles de gel, 
de porcellana, depilació, celles o  
llavis superiors. També té previst, 
en un futur, oferir serveis de pe-
rruqueria. 

Ainails ofereix una àmplia gamma de 
colors en gel i també amb gelac. El 
gelac és un esmalt permanent, i en 
general la carta de colors és petita 
però en aquest centre tenen un sis-
tema que és una base normal amb 
molts colors i després se’ls aplica un 
gel permament i és el mateix siste-
ma que el gelac.

Es tracta de la primera aventura 

personal de la Mari, amb àmplia 
experiència en el sector i que té en 
la política de preus la seva principal 
novetat. Els tractaments d’ungles 
són sovint un maldecap econòmic 
en molts centres d’estètica que apli-
quen tarifes clarament abusives. No 
és el cas d’Ainails Extreem on els 
preus són ajustats i pagues exacta-
ment pel servei rebut, amb una gran 
relació entre qualitat i preu.

L’altra característica important 
d’aquest nou centre són els seus 
horaris amplis i emmotllables a les 
necessitats concretes, amb un servei 
que també s’ofereix a domicili, una 
oportunitat única, per exemple, per 
a gent gran en residències o en ca-
ses particulars que necessitin servei 
de pedicura. 

Tots els serveis estan pensats per 
a la fi delització dels clients, amb 
una Targeta fi delitat al client que 
incorpora descomptes del 15 i el 
20 per cent, així com la possibilitat 
de gaudir d’un 10 per cent de des-
compte assegurant que s’ha llegit 
aquest reportatge.

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES

SERVEI A DOMICILI

Ungles de porcellana • Ungles de gel
Manicures • Pedicures (amb cita prèvia
Depilació celles • Esmaltat permanent

Avda. Puig i Cadafalch, 180-182 · Local 1Mataró. Telf. 93 002 76 55
Dilluns a divendres: de 9:15 a 13:15 h i de 16:00 a 20:30 h  · Dissabtes: de 9:15 a 19:00 h
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

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
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

COMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82 
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o 
garajes, locales, pequeños solares, etc. 
No importa estado. Buscamos cualquier 
sup. edifi cable para promoción de vi-
viendas. Permutas, buscando la mejor 
rentabilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inmediato 
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
ES LLOGA PIS DE 2H. Tot exterior. Al 
centre de Llavaneres. Un pis per plan-
ta. Preu: 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins, o 658.908.773
CENTRO. Piso tercero, 1h.+despacho, 
cocina y baño con ducha, económico, 
350€. 651.862.517
CENTRO JUNTO C/ARGENTONA. Piso pri-
mero tipo duplex, comedor con cocina 
americana, balcón, 1 habitación arri-
ba, 2 baños, terraza de 14m2. 510€. 
651.862.517
CERDANYOLA. Piso tercero, 2h. bal-
cón, cocina y baño de origen, 375€. 
626.529.009
AV. ROCABLANCA. Piso tercero, 80mts. 
3h. baño completo, cocina de roble, 
balcón y galería, buen piso, 600€. 
626.529.009
PARA FIN DE AÑO, Se alquila local. 
605.897.493 
OPORTUNITAT. ES TRASPASSA botiga 
alimentació al centre de Mataró. Telf. 
616.961.151 Pepe Ponce o escriure a 
meatcarns@gmail.com 
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519 
SE TRASPASA BAR  en  Mata ró . 
652.577.371 

ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
EN ZONA CÉNTRICA de Argentona (Bcn), 
se traspasa minimarket de alimentaciòn 
que incluye expositor de embutidos y 
quesos. 645.882.419 

TREBALL

BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
CUIDO PERSONAS MAYORES, limpie-
za. Por horas o jornada completa. 
688.477.659 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado per-
sonas mayores. 673.956.175 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
plancha, ay. cocina, fregaplatos... 
664.812.202 
SEÑORA, EXPERIENCIA, CUIDA mayores, 
niños, tareas domésticas. Buenas re-
ferencias. Fija / interina, por horas. 
628.879.557
CUIDO PERSONAS MAYORES, limpio. Re-
ferencias. 632.539.792
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA mañanas /
tardes. 6€/h. 631.331.317 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado ma-
yores, niños. Seriedad. 648.514.358 
PRECISAMOS COMERCIAL INMOBILIARIO 
para Mataró. Sueldo fi jo más comisio-
nes. Interesados enviar C.V. a: dnq23@
hotmail.es 

SE PRECISAN OPERADORAS telefónicas 
para venta. No necesaria experiencia. 
Sra. Rosa. Teléfono: 615.029.727 
MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL joven 
para incorporación inmediata a jornada 
completa. Se ofrece contrato laboral 
indefi nido 40h., salario fi jo 943€ más 
comisiones y desplazamientos. Impres-
cindible coche propio, buena presencia. 
Tel. 634.207.672 
NECESITAMOS AGENTES COMERCIALES 
para Centro Médico. Contrato Mercantil. 
615.029.727 
SEÑORA BUSCA FAENA para limpiar. 
666.452.894

TRASPASSOS 
LLOGUERS

Expertos 
en
rehabilitación 
de edificios

SE PRECISA OFICIALA 
DE 1ª - PELUQUERIA 

A MEDIA JORNADA
Interesadas:  93 536 25 90

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

  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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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
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
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628
MASAJES  CON  P IES  r e l a j an t e . 
688.357.053
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, electrici-
dad, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
P I N T O R ,  F R A N C I S C O  G Ó M E Z . 
676.528.483 
MASAJES ORIENTALES 688.009.231 
NATALIA, MASAJE CON pies 622.640.875 
MASAJES PROFESIONALES PARTICULAR 
662.257.120 
MONTAJES PLADUR. Tabiquería, te-
chos, aislamientos termoacústicos. 
644.392.226 
IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS con 
20 años de garantía (sistema Socytec 
top sin obras) 620.502.893 Jose 

T.653 750 356
Avda. Jaume Recoder, 88. Mataró

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

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

36 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromis

Finançament en 12 mesos sense interessos

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1652
DEL 5 A L’11 DE DESEMBRE 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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REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
MUDANCES ECONÒMIQUES DAVID 
639.312.848 
PINTOR ECONOMICO, EXPERIENCIA, res-
ponsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
PINTOR ECONÓMICO. 677.731.668 
PALETA ECONÓMICO 697.685.580 
PA L E TA ,  P I N T O R .  E c o n ó m i c o . 
653.796.506 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679
LIMPIAMOS TU CASA en un día. 
666.452.894

CLASSES

REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065
REFORÇ ESO, BATXILLERAT científic. 
650.960.680  

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), revo-
lució solar (predicció anual), orientació 
sentimental... 652.716.155
VIDENTE TAROTISTA nombre y fe-
cha. Respuestas claras, rápidas. 
806.474.861 VISA 93.122.00.96 
TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

PARA FIN DE AÑO, Se alquila local. 
605.897.493 
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 

CONTACTES

LAIA  42 CATALANA .  Besucona . 
687.072.165 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964 
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 

PROFESSIONALS   
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¿se plantea cambiar de vivienda?

www.studi.cat     T. 93 755 60 47

Mataró ha estat reconeguda com a 
fi nalista en la dotzena edició dels 
Premis Ciutat Sostenible en la ca-
tegoria d’educació ambiental. Es 
tracta d’un reconeixement als mu-
nicipis i ens locals que han apostat 
per projectes i actuacions adreçades 
a potenciar la sostenibilitat.

Aquest any Pamplona ha estat la 
ciutat guanyadora en la categoria 
més important, la de Ciutat Sos-
tenible. En el cas de Mataró, els 
premis la reconeixen fi nalista en la 
categoria d’educació ambiental pel 
projecte de la Casa Capell com a 
equipament municipal de referèn-
cia en matèria de desenvolupament 
sostenible a la ciutat.

Els Premis, que es van lliurar 
dilluns dia 1 a la tarda a l’auditori 
del Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient a Madrid en un 
acte presidit per la ministra Isabel 
García Tejerina, són atorgats per la 
Fundació Fòrum Ambiental, amb el 
suport del ministeri i el patrocini 
d’Ecoembes.

L’entitat organitzadora, la Fun-
dació Fòrum Ambiental, té per 
objectiu crear una plataforma de 
diàleg i col·laboració entre empreses, 
administracions i la resta de la so-
cietat, amb la fi nalitat d’aconseguir 
conjuntament un model de des-
envolupament més sostenible que 
l’actual. 

ciutat

Mataró, fi nalista als 
Premis Ciutat Sostenible 
en la categoria d’Educació 
Ambiental

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Weekend Challenge es 
consolida com a punt de 
trobada d’universitaris i 
emprenedors

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-1179 Z. CENTRO-HABANA, 105M2, 3 hab., cocina independ.y galería anexa.........................560€ T.I.
REF. A-4280 Z. CERDANYOLA ALTA, excelente piso  3 hab. dobles con terraza de 8m2.....................575€ T.I.
REF. A-1367 Z. CENTRO,  Loft de 40m2  amueblado y con electrodomésticos...................................450€ T.I.
REF. A-4276 CERDANYOLA ALTA,  piso de  3 hab., cocina independiente y balcón exterior..............480€ T.I.
REF. A-1417 CENTRO, pl. baja, 1 hab., baño con ducha, cocina americana, patio................................480€ T.I.
REF. A-2318 VIA EUROPA, piso de 1 hab., con pk incluido, cocina independ. con electrodomest.......500€ T.I. 
REF. A-1411 Z. ESTACION, 90M2, 3 hab., 2 baños, galeria y balcón exterior........................................600€ T.I.
REF. A-2314 PARQUE CENTRAL,  70m2, 2 hab. cocina independ, pk opcional..................................600€ T.I.
REF. A-4284 ROCABLANCA, pl.baja 2 ahb., baño con ducha, pk, opcional, calefacciòn.....................510€ T.I.
REF. A-1414 Z. JUZGADOS, piso de 80M2, 3 hab., baño y aseo, pk incluido.......................................650€ T.I.
REF. A-1415 Z. ESTACION, piso 2hab. terraza de 40m2, cocina office, baño compl...........................650€ T.I.
REF. A-2317 Z. VIA EUROPA. Dúplex con terraza 65m2., 4 hab., 1 suite, 2 baños, pk. incl..............1.000€ T.I.
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segons els experts, deixa veure tota 
l’arquitectura de Gaudí que vindria 
després: “Feia les coses pràctiques 
i funcionals amb materials que no 
eren cars, com la fusta, el totxo o 
les teules, però no d’una mane-
ra convencional, sinó fent que els 
espais siguin útils i pràctics”. La 
voluntat de tota la família gaudinia-
na, explica Giralt-Miracle, ha estat 
posar l’edifi ci de Mataró al servei 
de la cultura. “L’edifi ci més petit 
ha estat rebut per la porta gran”, 
celebra. L’historiador comenta que 
les distàncies mentals amb Barce-
lona estan superades i espera que 
la Nau Gaudí esdevingui també una 
referència dins el món de la cultura 
com la resta de les seves obres. 

l’edifi ci i que es va presentar dijous 
passat en una Nau Gaudí vestida de 
gala per l’ocasió.

‘El Primer Gaudí. La Nau de Ma-
taró’ és el títol de la primera història 
escrita sobre la Nau Gaudí, que es 
va presentar dijous al mateix edifi -
ci. L’obra pretén relatar el pas de 
l’edifi ci de “nau oblidada i menys-
tinguda” a considerar-se el ‘km.0’ 
de tota l’obra d’Antoni Gaudí. “És 
un germà perdut que hem retrobat, 
restaurat i obert al servei de la cul-
tura”, celebra Giralt-Miracle.

“El Gaudí abans de Gaudí”
Segons l’historiador gaudinià, la 
Nau Gaudí mostra “el Gaudí abans 
de Gaudí”. Una construcció que, 

Mataró tanca les celebracions del 
130è aniversari de la construcció 
de la Nau Gaudí, edifi ci considerat 
com el ‘km 0’ de l’obra gaudiniana. 
Construït el 1883, va ser projectat 
per un jove Antoni Gaudí, encara 
estudiant d’arquitectura, per en-
càrrec d’una cooperativa obrera 
per allotjar-hi una residència per a 
treballadors i nau de blanqueig de 
cotó. Aquest fet va convertir l’obra 
en una revolució des del punt de 
vista arquitectònic i sociològic. “Va 
ser el germen de la seva manera 
d’entendre l’arquitectura i en ella 
s’hi poden trobar tots els ‘Gaudís’ 
posteriors”, afi rma l’historiador i 
crític d’art, Daniel Giralt-Miracle, 
autor de la primera monografi a sobre 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

culturacultura www.totmataro.cat

NÚM. 1652
DEL 5 A L’11 DE DESEMBRE DE 2014

El germen de tots els ‘Gaudís’ 
L’historiador Daniel Giralt-Miracle presenta la primera monografi a sobre la Nau Gaudí

ARXIU

 “S’ha polit el diamant”

En aquest sentit, Giralt-Miracle destaca el “prodigi” que ha suposat 
poder recuperar l’obra i reconstruir un edifi ci que durant molts anys 
ha estat molt oblidat. “Es va desconstruir tot, les fustes, els cargols... 
sempre seguint les pautes gaudinianes. Es van fer rèpliques idènti-
ques de les teules”, detalla. En defi nitiva, comenta Giralt-Miracle, 
“s’ha polit un diamant perquè llueixi”. La història de la nau comença 
quan la Cooperativa Obrera Mataronense li encarrega una “utopia”: fer 
una residència per a treballadors i una nau al servei de la cooperativa. 
L’edifi ci es va construir el 1883 i va allotjar una nau de blanqueig de 
cotó i el que destaca és un element determinant en la seva arquitectura 
posterior, l’arc parabòlic. 
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Una seixantena d’estudiants uni-
versitaris han participat enguany 
en el Weekend Challenge del Tec-
noCampus, una iniciativa en la qual 
estudiants de diversos estudis de 
grau comparteixen idees de negoci, 
formen equips, ideen productes i 
simulen negocis que es poden aca-
bar convertint en empreses. Tot, en 
només tres dies intensos de treball, 
en el qual compten amb el suport 
d’empresaris que actuen com a 
mentors.

És el segon any que es du a terme 
aquesta iniciativa, que es consolida 
com a punt de trobada per als estu-
diants dels centres universitaris amb 
vocació de, a la llarga, crear una em-
presa. A més, enguany han respost 
a la crida universitaris d’altres cen-
tres catalans, cosa que ha permès 
crear equips multidisciplinars. Així, 
Elisava ha estat el centre universi-
tari convidat en l’edició d’enguany.

El Weekend Challenge segueix 
la metodologia d’aprendre creant, 
desenvolupada per Startup Wee-
kend, una iniciativa impulsada per 
la Kauffman Foundation en la qual 
des del 2007 han participat més de 
100.000 emprenedors de 108 paï-
sos. El Weekend Challenge mataroní 
va durar 54 hores i, entre altres, va 
comptar amb tallers de creativitat 
i de tècniques de presentació de 
projectes. 

ciutat

El Weekend Challenge es 
consolida com a punt de 
trobada d’universitaris i 
emprenedors

EMPRENEDORIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

lliberia de
menjador
mod. 
VILANOVA
(color a escollir)

Sofà chaise longue 
Mod. SABADELL
(teles a escollir)

llitera tren
mod.  BCN
(color a 
escollir)

Mossèn Fornells, 34  MATARÓ
Darrera Valldemia      a 25 m. Pl. Espanya

www.mobiprix.com
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di Brau i Rosa Novell. És una història 
d’amistat i lleialtat entre dos amics 
que es retroben després de 41 anys 
en un petit castell d’Hongria.

Torna Vilarasau
El març arribarà a Mataró “Fedra” 
dirigida per Sergi Belbel. L’obra su-
posarà el retorn d’Emma Vilarasau a 
Mataró, posant-se a la pell d’un dels 
personatges femenins més atractius 
de la història del teatre, una dona 
independent, forta i que acaba sent 
víctima de la seva passió humana. 
Mercè Sampietro, Lluís Soler i Jordi 
Banacolocha completen un reparti-
ment de luxe. 

Pel 12 d’abril es podrà veure 
“Prendre partit”, l’espectacle dirigit 
i interpretat per Josep Maria Pou que 
s’havia de veure a la passada tempo-
rada de teatre i que es va anul·lar per 
baixa de Joel Joan, que és substituït 
per Andrés Herrera. 

celona i gran triomfador de la darrera 
edició dels Premis Butaca, amb sis 
premis. Es tracta de “L’orfe del clan 
dels Zhao”, dirigit per Oriol Broggi. 
Amb música en directe a càrrec de 
Joan Garriga –cantant de La Troba 
Kung Fu i ex Dusminguet–, és una 
obra xinesa del segle XIII que re-
corda a les tragèdies de Sòfocles o 
Shakespeare. 

L’espectacle ha estat un dels més 
aclamats pel públic, cosa que ho de-
mostra els sis premis Butaca 2014 
aconseguits.

El 7 de febrer es podrà veure 
l’espectacle “Constelaciones” de 
la companyia de dansa madrilen-
ya Aracaladanza que representa un 
homenatge al pintor Joan Miró. El 
tercer espectacle serà ”L’última tro-
bada”, una de les millors novel·les 
de Sándor Márai, dirigida per Abel 
Folk. El mateix director forma part 
d’un repartiment que completen Jor-

El 25 de gener començarà una nova 
temporada de teatre al Teatre Monu-
mental que ja té els seus abonats i 
a tots els mataronins acostumats 
a una desfi lada de reconeguts ac-
tors i directors. La primera meitat 
de 2015 no trencarà aquesta bona 
tradició i veurà passar per l’escenari 
mataroní noms com els de Mercè 
Sampietro, Emma Vilarasau, Josep 
M. Pou, Lluís Marco, Jordi Bosch, 
Jordi Boixaderas, Pablo Derqui, 
Rosa Novell, Oriol Broggi, Sergi Be-
lbel i Abel Folk. En aquesta ocasió 
el leitmotiv que uneix tots els es-
pectacles és el de “Teatre i ètica”. 
A través de sis espectacles, asse-
guren a Cultura que es “mostra el 
paper ètic i de conscienciació del 
teatre, es refl exiona sobre l’amistat 
i la lleialtat i sobre posicionaments 
morals i ètics en la societat”.

El primer espectacle serà un dels 
èxits de la temporada passada a Bar-

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ - B. REVERT
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Vilarasau, El Crèdit, Folk i Pou, al Monumental  
Presentada la temporada de la primera meitat de 2015 amb sis espectacles amb nom propi

CEDIDA

 El Crèdit, per partida doble

El programa es tancarà el 24 d’abril amb “El 
crèdit”, el darrer èxit de Jordi Galcerán que 
ha aconseguit dur a més de 100.000 espec-
tadors al teatre. Dirigit per Sergi Belbel, “El 
crèdit” és una comèdia sobre l’economia, 
la crisi, la desesperació i la fragilitat de les 
relacions humanes que compta amb Jordi 
Boixaderas i el mataroní Jordi Bosch en el 
repartiment. D’aquest espectacle se’n faran 
dues funcions, com a novetat. 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Ja sabem que Àries és autosu-
fi cient però parlar del teu món 
interior, de les teves pors, pot 
ajudar-te a adquirir més seguretat 
personal. Pressions familiars. 
T’agradaria poder fer un viatge 
ben aviat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Moment creatiu, estàs molt ins-
pirat. En l’amor tindràs diverses 
possibilitats per triar. Preocupació 
per la teva economia futura. Sor-
tiràs de compres, i amb ganes de 
gastar en productes decoratius.

Bessons (22/5 al 21/6)

Estaràs força comunicatiu aquests 
dies però vés amb compte amb el 
que dius doncs podries barrejar 
assumptes poc recomanables i 
provocar un confl icte. Dies de reu-
nions a casa o de visites familiars.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pots experimentar certa confusió 
i l’intent de tancar-te en el teu 
món. Escriure t’ajudarà a posar 
en ordre el que sents. T’agradaria 
fer alguns canvis en el sector 
professional però encara no tens 
clar com fer-ho.

Lleó (Del 23/7 al 23/8)

Moment de sort en el joc. Estàs 
vital i amb ganes fer coses. En 
l’àmbit laboral experimentes 
canvis importants, alguns d’arrel 
i potser poc còmodes, però 
necessaris per poder avançar.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estàs enfocat en temes domèstics 
o familiars però el sector profes-
sional demana la teva atenció. 
Tensió amb la parella o mal ente-
sos amb algunes persones del teu 
entorn. Presta atenció a la salut, 
perquè t’estàs sobrecarregant.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Dies de gestions administratives 
relacionades amb la llar o patrimoni 
familiar que se’t poden fer una 
mica feixugues. Algunes persones 
d’aquest signe estan pensant serio-
sament en el divorci o en trencar la 
relació de parella i assolir la llibertat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

En els darrers mesos t’has sentit 
frenat per les circumstàncies i no 
estaves de molt bon humor però 
ara les coses comencen a moure’s. 
Podràs gestionar la teva economia 
i guanyaràs en seguretat. Penses 
en canvis professionals.

Sagitari (Del 23/10 al 21/11)

Estàs imparable. Tens una empen-
ta enorme per dur endavant el que 
et proposis. Moment perfecte per 
fer-te escoltar i lluitar pels teus 
objectius. El teu únic enemic pots 
ser tu mateix, treballa la paciència 
i aquesta treballarà a favor teu.

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

Estàs molt enfocat en arribar a 
on la teva ambició et porti però 
podries tenir una mica d’estrès i 
insomni. Recorda que a la vida 
no tot és treballar, sortir a fer 
activitats plaents, serà un bàlsam 
per tu i ells ho agrairan.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et sents ple d’energia que 
t’impulsa a trencar barreres i a 
obrir camins de manera original. 
Una persona, fi ns ara amiga, pot 
esdevenir alguna cosa més. Bon 
moment per fer un sopar a casa 
amb amics i gaudir-ne.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Neptú al teu signe segueix empen-
yent-te a la línia mística i a tenir 
fe però també et proporciona una 
bona dosi de confusió en alguns 
moments. En la professió tindràs 
bona inspiració, fort impuls i 
ajudes providencials.

Sagitari 
Estàs imparable. Tens una empen-
ta enorme per dur endavant el que 

Lleó 
Moment de sort en el joc. Estàs 
vital i amb ganes fer coses. En 

L’hi ofereix els serveis de carta astral, revolució solar, sinastria
(comparativa de temes natals per a parelles) i orientació sentimental.

T. 652 716 155
Hores a convenir
Consulta a Barcelonawww.facebook.com/dhannaastro · dhannaastro@hotmail.com

www.korrmataro.cat Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers
C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

Pack de Luxe
Microdermabrasió

amb puntes de diamant
+ Tractament d’or.Pots comprar-los a la nostra

pàgina web o al nostre centre!

Regala
bellesa i benestar

Si vols fer un regal de Nadal original, 
informa’t sobre els nostres packs!

65€!
Per només

Regala
bellesa i benestar

Regala
bellesa i benestar

Regala
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Toti Soler: “Sóc un etern 
aprenent”

Toti Soler és història viva de la mú-
sica moderna catalana. Guitarrista 
de reconegut prestigi i una autèntica 
celebritat que abarca des de la nova 
cançó fi ns a la fusió més actual. El 
prestigiós músic oferirà una actua-
ció a l’espai cultural El Públic de 
Can Xammar dins del circuit Folc 
d’Enderrock i el Centre Artesà Tra-
dicionàrius. Les entrades es poden 
comprar a través de Codetickets per 
12 euros. L’aforament és limitat a 
70 persones.

Es tracta del concert més destacat 
de la temporada de directes del Pú-
blic i, a la vegada, un dels concerts 
més esperats d’aquest desembre a 
Mataró. Clack ha pogut entrevistar 
Toti Soler en vigílies del seu concert.

El 2015 se celebren els 20 anys de 
la mort d’Ovidi Montllor, amb qui 
vas actuar en múltiples ocasions 
acompanyant-lo en la guitarra. Què 
creus que diria si veiés com estem 
actualment?
No fa massa, en un concert, vaig 
trobar a la fi lla del Pere Quart, i em 
va comentar -”sort que el meu pare 
no hi és, perquè veient les coses 
que estan passant, s’enfi laria per 
les parets!”- i això em va fer pensar 
que a l’Ovidi li passaria una cosa 

semblant, encara que tant l’un com 
l’altre sempre van conservar un ta-
rannà positiu i sabrien valorar també 
les coses bones que succeeixen, o 
que poden succeir.
 
Diuen que ets un mestre de la gui-
tarra catalana. Qui més veus dins 
aquest grup de grans guitarristes? 
Jo sóc un etern aprenent; sempre hi 
ha coses noves que es poden apren-
dre de la guitarra i de la música, i 
de guitarristes amb qualitat n’hi ha 
uns quants, però m’abstindré de 
dir noms perquè segurament me 
n’oblidaria algun i no vull quedar 
malament amb ningú.
 
Més de 40 anys tocant la guitarra 
i al peu del canó. Què et continua 
empenyent a tocar la guitarra?
Perdó, fa més de 50 anys que toco 
la guitarra, als quinze anys vaig gra-
var el meu primer disc, i quan un és 
músic, mentre no hi hagi un proble-
ma greu, és músic tota la vida... fi ns 
que s’acabin les forces.
 
El privilegi de veure’t tocar en un 
auditori de 70 persones... què po-
drem veure aquest pròxim diumenge 
14 de desembre? 
Doncs un concert més, amb temes 
de diferents èpoques, alguns del 
disc Lydda que va ser Disc Català 
de l’any 1995 i que reeditem aquest 
hivern, i també alguna cançó. 

MÚSICA
ENTREVISTA CLACK

Els Gospelsons 
entusiasmen al Palau de 
la Música catalana 

Que els Gospelsons són sinònim de 
festa, de diversió i que entusiasmen 
el seu públic és una realitat força 
coneguda a Mataró. Cada vegada 
que es programa un concert del cor 
de gòspel mataroní s’exhaureixen les 
entrades i encara es recorda com, 
durant la passada edició de la Fes-
ta Major de Les Santes, es va haver 
de tancar l’accés al Pati del Cafè 
Nou durant el concert de la coral, 
deixant centenars de persones fora. 
La festa i el ritme encomanadís del 
grup va cobrar-se el passat dimarts 
25 de novembre una nova “vícti-
ma” il·lustre: el Palau de la Música 
Catalana.

El Palau ple ballant
Els Gospelsons van encendre el Pa-
lau, que va acabar amb tot el públic 
dret i ballant i picant de mans en 
el marc de la celebració dels 100 
anys del Grup Mémora, l’empresa 
adjudicatària dels Serveis Funeraris 
de Barcelona.

Després d’uns parlaments i una 
actuació prèvia del grup Kiku Mis-
tu, Gospelsons van interpretar les 
cançons Tears in Heaven i la cèle-
bre Oh Happy Day –que dóna nom 
al conegut programa de TV3–com a 
rúbrica fi nal a l’actuació. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Van actuar en la celebració 
dels 100 anys del Grup 
Mémora 

El prestigiós guitarrista actua 
a El Públic el diumenge dia 14 
a les 20.30 hores
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JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

Una emoció bàsica: La venjança

La venjança és la re-acció (efec-
te) d’una acció o atac (causa) viscut 
com ofensa, real o imaginària. I la 
reacció venjativa pulsional no és 
mai proporcional a l’ofensa, a l’atac. 
Així tenim: “Tu me n’has matat un, 
jo te’n mataré mil”. “Matarem deu 
civil per cada soldat mort.” “Tu 
m’has fet mal, jo te’n faré més”. I 
així de forma desproporcionada fins 
a arribar a la Llei del Talió. Va ser un 
progrés. “Ull per ull, dent per dent. 
Tu en mates u, jo te’n mataré també 
u”. Proporcional. Però el criteri de 
la venjança desproporcionada. I així 
fins a arribar a deixar la “venjança” a 
la llei que té en compte moltes més 
circumstàncies. Així i tot, en temps 

de guerra o triomf total o la llei dels 
vencedors absoluts o la llei del més 
fort o poderós, la venjança es porta 
a terme de forma amagada i subtil. 
La venjança s’empara amb la llei.

Una forma de venjança molt ra-
cionalitzada per bé que un no en pot 
ser totalment conscient, i d’altres 
sí, és a través de lleis vigents que 
el venjatiu acut. I la llei és un gran 
escut amb aparença, a vegades, de 
democràcia.

Una llei sense context és un pre-
text per la venjança. Una venjança 
molt sofisticada... Cal veure certs 
judicis de la història d’occident. 
Àdhuc de les institucions religioses 
fetes en nom de Déu, de la llei, del 
dogma i de la Bíblia com text!!!

Tot ésser humà pot caure d’una 

forma o d’una altra en aquest pa-
rany. Per això hi ha la dita: La 
venjança, com diu un proverbi an-
glès, és un plat que s’ha de servir 
fred. A més, produeix plaer. I és cert, 
la venjança no és tant justícia sinó 
gaudir del plaer de veure l’altre en-
fonsat, destruït o mort. Però també 
és cert que la venjança mai porta a 
la pau i tranquil·litat; sempre hom 
ha d’estar alerta. En peu de guerra. 
Però no el perdó.

Hi ha una dita de la saviesa afri-
cana que diu: És molt més fort el 
plaer del perdó que el plaer de la 
venjança. I avui dia la psicologia ho 
té molt en compte no únicament 
créixer o madurar sinó també supe-
rar traumes, ferides, rancor.

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

315.000€€€

REF. 11898 JUNTO PZA. GRANOLLERS 
Atención a esta ocasión!!.Pieza realmente 

‘unica Excepcional ático de 110 m2+ 
terraza a nivel de 285 m2 perfectamente 

orientado.4 dor.Salón comedor + velalador.
Gran cocina offi ce.Varios cuartos de baño

+ aseo.Cuarto  lavanderia.
2 pl. parking incluidas.

335.000€

REF. 11923  CAMÍ SERRA/V. ALEGRE. 
Casa unifamiliar de reciente construc-
ción. Varias plantas.Garage y zona para 
clientes. varios despachos/consultas/

Sala de espera y recepción.Varios 
cuartos baño.1ª pl. vivienda,Salón com. 
cocina equipada,Dor. principal.Baño-
Terraza bien orientada.Parte superior 

abuhardillada con solarium.

320.000€

REF. 11764 CENTRE. RDA. ALFONSO XII 
Situación privilegiada junto futuro centro 

comercial.Unifamiliar  162m2 ,Pl. Baja 126m2 
con diversas dependencias, y patio de 30m2.

En la pl 1ª de 104 m2 gran Sala 42 m2+ 
comedor 20m2 ,baño, cocina 20m2.2 terrazas 

a nivel junto salón y cocina.Superficie total 
237m2 Derecho a vuelo 3 plantas + 

Informése.
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El  p lenar i  de  l ’A juntament 
d’Argentona va aprovar el passat di-
lluns, amb els vots dels quatre grups 
del govern i Agrupació d’Argentona, 
el pressupost municipal per a l’any 
2015, que serà de 13.182.570 
euros. La resta de formacions de 
l’oposició presents a la sessió – Tots 
x Argentona, PP i la CUP, van votar 
en contra.
L’alcalde Ferran Armengol va de-
fensar que la proposta era la millor 
proposta possible tenint en compte 

la llei de control de la despesa. El 
pressupost suposa un increment de 
l’1,3% en relació al del 2014, sen-

se tenir en compte les subvencions i 
altres aportacions de les administra-
cions. El capítol d’inversions, en què 
s’inclouen projectes com les obres 
de la nova Ofi cina d’Atenció al Ciu-
tadà o una important injecció per a 
l’arranjament de carrers, s’eleva fi ns 
als 750.000 euros.

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els quatre grups del govern i 
Agrupació d´Argentona voten 
a favor

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

El Ple aprova un pressupost municipal 
per al 2015 de gairebé 13,2 milions

L’oposició respon
Des de l’oposició, Tots x Argentona 
va lamentar que el pressupost no 
responia a les necessitats del poble 
i va demanar major accent de l’acció 
de govern i fi xar les prioritats. Des 
de la CUP, es va tornar a sol·licitar 
la participació ciutadana en la 
confecció dels pressupostos i va 
qualifi car d’excessivament optimis-
ta la previsió d’ingressos presentada 
pel govern.

També des del PP es va reclamar 
major preocupació per les prioritats 
d’Argentona, un major esforç per 
millorar la rendibilitat del Museu 
del Càntir o La Sala i més recursos 
per a la millora i manteniment dels 
carrers. Agrupació d’Argentona, 
per la seva banda, va justifi car el 
seu suport a la proposta del govern 
per considerar-la ben formulada 
tècnicament i per tal de garantir 
l’estabilitat.

És la millor proposta 
possible tenint en 
compte la llei de 

control de la despesa

GUANYA...
Concursos 70€ 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 envia la resposta en una carta o postal, 
o a través de la nostra web.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT: DANIEL VILLARES RUANO

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

BANNER INVERTIT:
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el 
banner invertit, fes clic sobre ell i copia l’adreça 
web i aquesta serà la resposta.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

elrecanvi.com/index.php

+

AVANÇADA
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 30 dies

35€ * 35€ *

Tot argentona 1652.indd   2 3/12/14   11:04



Des del passat dissabte està oberta, 
un any més, l’Expo Mercat d’Art de 
Nadal al Museu del Càntir. Es tracta 
de la tradicional mostra col·lectiva 
on es poden trobar i comprar petites 
obres d’art de caràcter molt variat a 
preus assequibles.

S’hi poden veure des d’objectes 
de ceràmica, passant per quadres 
elaborats amb diferents tècniques 
pictòriques, escultures de diver-
sos materials, joies, mosaics, i un 
llarg etcètera. Totes les obres que 

s’exposen són originals i compten 
amb la signatura de l’artista. En-
guany hi ha participat Miquel Arnau, 
Laia Dangla, Jordi Foz, Marc Iturri, 
Josep M. Jara, Michele Le Pape, 
Mia Llauder, Rosa Llopis, Joan An-
ton Mas, Rosa Oliver, Roser Oter, 
Joaquim Pallarès, Joan Poch, Pep 
Tregón, Lídia Tur i Esther Xandri.

Una idea original per aquestes 
properes festes, ja que com explica 
Fina Carreres, tècnica del Museu del 
Càntir, “l’expo-mercat permet fer 
un regal original amb valor afegit”.

La mostra es podrà visitar fi ns al 
5 de gener.  

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

S’hi poden trobar obres d´art 
de petit format d´artistes 
locals a preus assequibles

NÚM. 1652
DEL 5 A L’11 DE DESEMBRE DE 2014 

Torna l’Expo-mercat d’Art de 
Nadal al Museu del Càntir

La matinal de country 
recull 4.000 joguines 
noves 
 

Tot el material es destinarà a 
la campanya “Cap nen sense 
joguina”

Èxit absolut de la matinal de ball 
country que va tenir lloc el passat 
diumenge al pavelló municipal. El 
grup Cor Country i Country Line 
Dance Sense Fronteres, van recollir 
4.000 joguines noves per a la cam-
panya “Per Nadal cap nen sense 
joguina”. D’aquesta manera queden 
cobertes les necessitats que s’havia 
marcat Creu Roja d’Argentona-Dos-
rius-Òrrius, que preveia la necessitat 
de 300 joguines per a les festes que 
s’acosten. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

MATARÓ-BALANÇÓ I BOTER:
Nau industrial en lloguer de 1050m2 en 
planta baixa en ferm. Ideal per a pàdel.  
Alçada de 9m.  Pati. Diàfana, sense co-
lumnes. Dues portes TIR. Ref. 5017

MATARÓ-LES HORTES:
Nau industrial en lloguer de 338m2 fent 
cantonada. Molta llum natural. Bones co-
municacions amb autopista. Ref. 5118

ARGENTONA:
Pis en lloguer d’una habitació, en zona molt 
tranquil·la. Cuina independent i bany amb 
plat de dutxa. Terrassa a nivell de 60m2. 
Molta llum natural. Amb aparcament i tras-
ter.  Ref. 5009

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

11:00 MISSA DES DE  
 MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 HOQUEI PATINS FEMENÍ
16:00 HOQUEI PATINS MASCULÍ
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FUTBOL
23:30 EN JOC
1:30 PANTALLA OBERTA

7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 LA SETMANA RADIAL
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 CREURE AVUI
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 LA SETMANA RADIAL
14:30 ESPECIAL PRESENTACIÓ 
 LLIBRE “EL PRIMER GAUDÍ. 
 LA NAU DE MATARÓ”
16:00 CREURE AVUI
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 A PROP + QUE MAI
17:30 HOQUEI PATINS FEMENÍ
19:00 PANTALLA OBERTA
20:00 VIA EUROPA
21:00 AVENTURA’T
21:30 ESPECIAL PRESENTACIÓ 
 LLIBRE “EL PRIMER GAUDÍ. 
 LA NAU DE MATARÓ”
23:00 LA SETMANA RADIAL
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
0:30 RESUM SETMANAL

7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 DOSOS AMUNT. 
 ELS MILLORS MOMENTS
18:30 MERCAT DE MÚSICA VIVA 
 DE VIC: JOANA SERRAT I 
 JOAN CHAMORRO
19:30 RESUM DE LA GALA DELS 
 PREMIS BUTACA
20:30 FIRA DE TÀRREGA. 
 OBRA THE BLIND
22:00 PRESENTACIÓ LLIBRE 
 “EL PRIMER GAUDÍ.  
 LA NAU DE MATARÓ”
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
0:00 PANTALLA OBERTA
1:00 RESUM SETMANAL

7:00 ESPAI D’ART /  
 L’ENTREVISTA
7:30 CREURE AVUI
8:00 DE TEE A GREEN
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI

10:45 PERSONATGE VALORS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 HISTPÒRIES PARTICUL.
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 AQUA
14:45 PERSONATGE VALORS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 FUTBOL
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 DOSOS AMUNT
14:30 HISTÒRIES PARTICUlL.
15:00 DIARI DE LA MÚSICA
15:15 PERSONATGE VALORS
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H MARESME

17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 DE TEE A GREEN
13:00 HISTÒRIES PARTICUlL.
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA`T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 A PROP + QUE MAI
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 LA SETMANA RADIAL
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 A PROP + QUE MAI
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
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1:30 ESPECIAL PRESENTACIÓ 
 LLIBRE “EL PRIMER GAUDÍ. 
 LA NAU DE MATARÓ”

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 LA SETMANA RADIAL
10:30 HISTÒRIES PARTICUlL.
11:00 ÚLTIMA SESSIÓ
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 AVENTURA’T
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 LA SETMANA RADIAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 HISTÒRIES PARTICUlL.
17:00 DE TEE A GREEN
17:30 HOQUEI PATINS MASCULÍ
 CH Mis Ibérica–Lleida Llista
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 ESPAI D’ART 
21:30 PERSONATGE VALORS
21:45 GAUDEIX LA FESTA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 AQUA

dimarts

dimecres

OPORTUNITATS DEL MES

123.000€99.000€

115.000€

79.000€

CB9819-CIRERA Ocasió! 1er pis amb 
finca petita, 89m2 amb 4hab, exterior amb 
llum i sol, pati de 20m2. Molt bona compra. 

99.000€

CB6970-MOLINS. Baix 90m2 tot reformat 
impecable, entrar a viure, 4 hab (actual 3 )
molt bona zona, sense escales.Oportunitat!

96.000€

PCB8411-CENTRE PZA ESPANYA. Pis 
alt exterior, molta llum, amb ascensor, ideal 
inversió per zona, per actualitzar bany i 
deixar a gust, 75m2 amb 3 habs. 

106.000€

CB9785 COSTAT CAMI SERRA. Precios 
pis de 95m2,  4 hab (3 dob) menjador de 
27m2, cuina oficce de 10m2 , tot exterior
i reformat. Molt bo. No ho deixi perdre.

123.000€

CB9464 HABANA-FIVALLER Pl.baixa de 
90m2 amb pati de 20m2 amb sortida des 
del menjador, 3 habitacions. Amb un únic 
veí. Zona molt tranquil·la i a prop del centre. 

149.000€128.000€

CB10261 CENTRE-ALFONS XII. Pis gran 
100m2  4 habs (2 dob), saló gran de 25m2 
amb sortida balcó terrasseta, cuina office i 
bany actualitzats, ascensor. Ocasió única! 

49.000€ 79.000€

CB2350 CENTRE-EXPLANADA Pis 
gran de 90m2 4 habitacions (2 dob) 
cuina office, balcó, galeria, bany, as-
censor. Per deixar al seu gust.

CB10290-CERDANYOLA Pis de 80m2 
de 3hab (2 dobles), estat de conservació, 
saló amb sortida a balcó, primer pis, molt 
bona inversió.

CB10283-MOLINS  Pis tot exterior amb 
molt de sol i llum, 80m2 amb 3 habs, cuina 
i bany nous a estrenar, balcó i galeria, 
mitjana alçada. 

CB2798-VIA EUROPA Pis seminou + 
parking, de 65m2 amb 2 habs, menjador 
amb sortida a balcó, cuina office amb 
sortida a galeria, exterior.

128.000€

CB10338 CENTRE-EIXAMPLE. Planta 
baixa seminova de 72m2, 20m2 de pati, 
habit. suite + indiv., menjador amb pati asso-
lellat, lavabo cortesia, pàrking i traster. Únic! 

135.000€

CB10339. CIRERA Pis alt amb ascen-
sor, vistes a mar i muntanya, 3 habs, 
cuina gran, saló amb sortida a balcó, 
galeria. Molt bò.

99.000€
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mataropisos.esGRUP SOREIN JURÍDIC IMMOBILIARI

Grupo

C/ Sant Cugat, nº 2 ( jto. Pl. Cuba) - MATARÓ · info@mataropisos.es 

API Nº 3524 EXPERT IMMO. 855PERIT JUDICIAL 324

Z.CIRERA-MOLINOS: Primer piso con ascensor y 
terraza de 50m2, 3 dorm., 1 baño completo, cocina 
semi-integrada en el comedor nueva a estrenar, 
ventanas aluminio, suelos terrazo, calefacción. 
Oportunidad de mercado. Ref. 2638

Z.TIANA-MASNOU: Casa de cuerpo entero de 
170m2, en 2 plantas más 70m2 en planta sótano. 
4 dormitorios (3 dobles) 1 baño y 1 aseo, cocina 
o�  ce completamente reformada, suelos de gres 
y parket. Pequeño jardín delantero y terraza.

...CONFÍE EN LA INMOBILIARIA DE SIEMPRE, UN EQUIPO DE EXPERTOS A SU SERVICIO!

T. 93 799 42 80

ZONA AVDA. GATASSA: 1er piso de altura 
con ascensor completamente refor. y patio a 
nivel. 2 habit (actualmente 1), cocina o�  ce con 
galería, amplio salón comedor, suelos gres, 
vent. aluminio, armarios empotr.,calefacción, 
aire acondicionado. Ref. 2572.

ZONA MOLINOS-JTO. PISCINA MPAL: Piso 
de grandes dimensiones completamente 
exterior y soleado. Actualmente 3 dormit. (2 
dobles), amplio salón comedor con balcón, 
cocina o�  ce independ.,con galería, 1 baño 
completo, suelos de terrazo. Ref. 2653 

PZA.STA. ANNA: Ático dúplex con ascensor y 
terraza, de reciente construcción. 2 habitacio-
nes, 1 baño y 1 aseo. Completamente exterior y 
soleado. Suelos de gres, ventanas de aluminio, 
aire acondicionado, Oportunidad de mercado 
por precio y zona. Ref. 2650

(Sorein Jurídic): ASESORAMIENTO FISCAL, LABORAL Y CONTABLE SOLUCIONES HIPOTECARIAS.

PISOS DE 70.000€ A 99.000€

PRIMERA LÍNEA DE MAR: Piso reformado de 
2 habitaciones (antes 3), exterior y soleado. 
Amplio salón comedor con chimenea y 
balcón exterior. Cocina o�  ce independien-
te con galería. 1 baño completo. Suelos de 
gres, ventanas de aluminio, armarios em-
potrados. Espectaculares vistas. Ref. 2607

PISOS DE 100.000€ A 165.000€

ZONA CENTRO: Piso con ascensor comple-
tamente reformado, 3 habitaciones, suelos 
de parque, ventanas de aluminio, 1 baño 
y 1 aseo, cocina independiente, calefac-
ción, aire acondicionado y parking inclui-
do. Ref. 2612

ZONA CIRERA: Piso completamente reforma-
do, exterior y soleado. 3 dormitorios (2 dobles), 
cocina o�  ce independiente con galería, amplio 
salón comedor con balcón, 1 baño con ducha, 
calefacción, suelos de gres, ventanas de alumi-
nio. Ref. 2593 

ZONA MOLINOS: Planta baja completamen-
te reformada con entrada independiente, con 3 
dormitorios (dobles), cocina o�  ce independiente 
con galería anexa, 1 baño completo 4 piezas con 
ducha, amplio salón comedor, suelos de gres, 
ventanas de aluminio. Ref. 2609

ZONA EIXAMPLE: Segundo piso de altura 
completamente reformado, cocina indepen-
diente, 3 habitaciones, salón comedor con 
salida a balcón tipo terracita, 1 baño com-
pleto, los suelos de gres, ventanas de alu-
minio. Ref. 2648

ZONA RDA. ALFONSO XII:  Ático completa-
mente reformado, con ascensor, 3 dor, cocina 
independiente, amplio salón comedor, balcón, 
1 baño completo, calefacción, ventanas de 
aluminio, suelos de parque. Oportunidad de 
mercado. Ref. 2659

ZONA VIA EUROPA/PARC CENTRAL: Piso alto 
con ascensor, exterior y soleado, con piscina. 
2 habit., amplio salón comedor, balcón, cocina 
o�  ce con galería, 1 baño y 1 aseo, suelos de 
parquet, ventanas de aluminio, calefacción, aire 
acondic. Parking incluido. Ref. 2671

ZONA CIRERA/VIA EUROPA: Primer piso de 
grandes dimensiones 115m2 y terraza a nivel 
de 50m2, 3 habitaciones (2 dobles y 1 triple), 
salón comedor de 40m2, cocina o�  ce con 
galería, 1 baño completo, suelos de gres, ven-
tanas de aluminio. Ref. 2554
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El Restaurant Castell de l’Oliver va 
acollir dimecres 26 la 7a Jornada 
de l’Empresariat de la Federació 
d’Associacions i Gremis Empresa-
rials del Maresme. En el decurs d’un 
sopar, el publicista i col·leccionista 
d’art Lluís Bassat va oferir la ponèn-
cia d’obertura refl exionant, primer 
sobre el paper d’empresaris i em-
prenedors a partir de la seva pròpia 
experiència, i posteriorment sobre 
l’art català contemporani, que cen-
tra bona part de la Col·lecció que 
porta el seu nom. Prèviament, la 
presidenta de la FAGEM Roser Moré 
va animar les desenes d’empresaris 
presents assegurant que “estem 
cansats de la situació actual i els 
empresaris hi som per fer forta la 
societat, eradicar el problema de 
l’atur i fer pinya amb l’administració 
per arreglar un problema que ve de 
lluny”.

Un dels moments més esperats 
de la vetllada van ser els diferents 
premis que les associacions i gremis 
atorguen als associats. En aquest 
sentit, la FAGEM va premiar Hoko 
Esport per la seva trajectòria pro-
fessional o el gremi de perruquers 
a Felicitas Ordás. Un dels moments 
més emotius va ser quan el Gremi 
d’Hostaleria va premiar de forma 
pòstuma el seu recordat president 
Josep Navarro, la vídua del qual va 
recollir emocionada el recordatori. 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

Els gremis de la comarca 
es conjuren per superar el 
problema de l’atur

La FAGEM celebra la VII 
Jornada de l’empresariat amb 
una ponència de Lluís Bassat

Onada de robatoris en cases del 
Maresme

Diversos pobles del Maresme -entre 
Mataró i Sant Pol de Mar- han patit 
nombrosos robatoris amb força en 
les darreres setmanes. Els lladres 
assalten les cases entre sis i vuit del 
vespre, aprofi tant que no hi ha nin-
gú, i s’enduen petits botins que els 
permet actuar amb rapidesa i fugir 
del lloc de manera àgil. Els Mossos 
d’Esquadra han obert una investiga-
ció per enxampar els lladres i s’ha 
activat un dispositiu diari de vigilàn-
cia a la zona, reforçant el patrullatge 
i que compta amb el suport d’un 
helicòpter. Fonts policials comen-
ten, sense donar xifres, que s’han 
detectat “un seguit de casos con-
tinuats i concentrats en el temps”. 
Ajuntaments consultats parlen de 
mitja dotzena de casos per municipi.

El repunt del nombre de robatoris 
en cases s’ha copsat a Mataró, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç 
de Montalt, Arenys de Mar, Arenys 
de Munt, Canet de Mar o Sant Pol 
de Mar.

Tarda-vespre
Fonts policials detallen que els lla-
dres aprofi ten quan els propietaris 
no són a casa i eviten l’enfrontament 
amb veïns. Des d’alguns municipis 
consultats es parla d’una franja 

MARESME
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Casos continuats i molt 
concentrats en el temps, fi ns 
a sis per dia

horària que aniria entre sis de la 
tarda i vuit del vespre. Els assalts 
tenen lloc tant a cases aïllades de 
les urbanitzacions, com a cases del 
centre de les poblacions. Els botins 
solen ser petits: diners, joies i petits 
objectes de valor per tal d’agilitzar la 
fugida. Els Mossos d’Esquadra han 
obert una investigació per aclarir 
aquestes circumstàncies i s’ha re-
forçat el patrullatge als municipis 
afectats. Es compta també amb un 
helicòpter que pentina la zona.

Sis robatoris al dia
Segons els Mossos d’Esquadra, no hi 
ha cap detingut en relació a aquests 
assalts i tampoc s’ha xifrat el nom-
bre total de robatoris que s’haurien 
produït. Alguns Ajuntaments con-
sultats detallen que, tot i que en 
l’inici de l’onada es podien comp-
tabilitzar fi ns a tres robatoris diaris 
en alguns punts, el balanç és ara de 
mitja dotzena de casos per munici-
pi en els darrers dies. A Arenys de 
Mar i Arenys de Munt s’han donat 
sis casos en una setmana. A Sant 
Andreu de Llavaneres es compten 
catorze casos el mes de novembre, 
amb una incidència destacada el 
passat dimarts 25, quan es van 
produir quatre robatoris en un sol 
dia. En el cas de Sant Vicenç de 
Montalt las dades policials apunten 
a una desena de robatoris el mes de 
novembre. 

Tot maresme 1652.indd   1 1/12/14   17:17



paginas para pdf's.indd   2 03/12/14   18:32



“S’està precaritzant la sanitat 
perquè els usuaris marxin a la 
privada”, assegura Nieto

Hi ha altres lluites invisibles més enllà 
de les que es fan visibles als mitjans 
de comunicació. “La participació 
ciutadana fora d’organismes institu-
cionals” en la gestió i planifi cació de 
la sanitat és un aspecte clau, segons 
Nieto, que es felicita perquè “al CAP 
de Rocafonda vam aconseguir establir 
una taula tripartida on s’hi asseuen 
periòdicament usuaris, professionals 
i administració pública, un fet que 
estem intentant implantar en d’altres 
centres de la ciutat”. Segons Nieto, 
“encara tenim una qualitat sanitària 
prou bona, però des de prop de tres 
anys estem perdent personal i s’han 
reduït prestacions”. Per a Nieto, tot és 
una estratègia política: “S’està preca-
ritzant la sanitat expressament, ja que 
hi ha la voluntat de reduir al màxim 
les prestacions de la sanitat pública 
fi ns a fer-la una sanitat no operativa 
per tal que la gent, cansada d’aquests 
serveis defi cients, se’n vagin a la pri-
vada”.

Fa prop d’un any, alguns dels Cen-
tres d’Atenció Primària de Mataró 
van convertir-se en escenari de rei-
vindicacions i ocupacions. Els veïns 
van alçar-se per reclamar una sani-
tat pública digna i de qualitat. Un 
dels que va ser-hi al capdavant va 
ser el portaveu de la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública de 
Mataró i el Maresme, Jesús Nieto. 
La seva lluita, però, ve de més lluny 
i encara continua. 

Nieto va introduir-se al món dels 
moviments socials a principis de la 
dècada dels anys 70, sota el règim 
de Franco. “Vaig formar part de 
l’Assemblea Democràtica de Mata-
ró i des d’aleshores m’he involucrat 
en molts moviments socials”, ex-
plica Nieto. De fet, “les escletxes 
de l’associacionisme que el règim 
permetia”, van néixer moviments 
com el veïnal, que Nieto considera 
“una punta de llança per assolir les 
llibertats democràtiques”. Militant 
primer del PSUC i després d’ICV, 
ja fa 15 anys que és independent. 

Nieto també ha estat president 
de l’Associació de Veïns del Centre 
i de la Federació d’Associacions 
de Veïns. 

Ara fa tres anys “vam fer néixer la 
Coordinadora en Defensa de la Sani-
tat Pública del Maresme amb la qual 
hem fet actes, manifestacions i con-
centracions coordinadament amb 
la Plataforma pel Dret a la Salut”. 
Per Nieto, “cal lluitar perquè des 
que CiU va accedir a la conselleria 
de salut amb Boi Ruiz, hi ha hagut 
unes retallades i unes privatitzacions 
encobertes a les quals cal fer front”.  

Unes reivindicacions que s’han 
posat de manifest amb accions 
com les ocupacions de fa un any a 
diversos CAP. “Durant 40 dies els 
usuaris del CAP de Rocafonda van 
tancar-s’hi per aconseguir que no 
els retallessin personal”. Els èxits, 
però, van més enllà, ja que l’objectiu 
més rellevant és que la gent pren-
gui consciència que “cal bolcar-se 
per reclamar una sanitat pública de 
qualitat”. 
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Defi neix-te
D’esquerres, pacifi sta i 
anticapitalista

Un llibre
‘Victus’ d’Albert Sànchez Piñol

Una pel·lícula
‘Novecento’ de Bernardo Bertolucci

Un viatge
Grècia

Un col·lectiu
Col·lectiu de joves de les Festes 
Anticapitalistes

Un repte
La unitat de les esquerres a Mataró

Jesús Nieto,  
per una sanitat digna
PORTAVEU DE LA COORDINADORA EN 
DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)

RE
F. 

50
66

RE
F.1

23
3

ZONA MOLINOS. Piso 
de grandes dimen-
siones totalmente 
exterior muy solea-
do, dispone de 4 
habitaiones, baño y 
aseo, cocina offi ce 
de roble, tiene ca-
lefacción, con patio 
de 15m2. En co-
munidad reducida. 
OCASION

RE
F. 

60
41

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

RE
F. 

70
16

RE
F. 

22
31

LLANTIA. OPORTUNIDAD. Gran piso de 120m2, cocina offi ce de 
roble de 15m2, salon comedor con chimenea y galería anexa, 
suelos de marmol, 4 hab. 2 dobles, 2 baños completos (uno tipo 
suite), 2 balcones. 

146.000€

LLANTIA. Dúplex tipo casita sin 
vecinos, 3 hab. más estudio, 
terraza de 75m2, 2 baños com-
pletos bañera y ducha, cocina 
offi ce equipada, galería, cale-
facción.

229.000€

RE
F. 

23
41

ROCABLANCA. Piso reformado 
con terraza a nivel 20m2, 2 ba-
ños compl. con bañera y ducha, 
4 hab.2 dobles, salón comedor 
chimenea, cocina off. haya, ga-
lería,  calefacción, ascensor.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

160.000€ 

RE
F. 

21
27

VIA EUROPA-LLANTIA. PISO EX-
TERIOR CON PK Y TRASTERO. 3 
hab. 1 suite, 2 baños,  cocina 
cerezo y galería, calefacción,  
impecable. comunidad reduci-
da. OPORTUNIDAD.  

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

146.000€146.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

Z. VALLDEMIA. Piso  de 100m2 
4 hab. 2 dobles, baño y aseo, 
cocina reformada de haya, sa-
lón de 22m2 con balcón exte-
rior, ascensor. OCASIÓN.

Z. VALLDEMIA. Piso  de 100m2 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

23
42

149.900€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

13
12

137.000€
C.

E.
 en

 tr
ám

ite

126.000€

Z.ROCABLANCA. Sin vecinos, 
planta baja tipo casa, con te-
rraza independiente de 70m2 y 
patio de 12m2, 3 hab., baño y 
aseo, cocina fórmica, trastero.

RE
F. 

42
91

Ahora:

Z. CENTRO. Amplio  piso para 
acabar a su gusto con terra-
za de 15m2. Son 125m2 4 
habitaciones 2 dobles, coci-
na de 8m2, 2 baños, 2 balco-
nes, ascensor. OCASIÓN.

164.000€

RE
F. 

43
33

189.000€

RE
F. 

13
19

122.000€

LLANTIA. Dúplex tipo casita sin 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

70
52

165.000€ OCASIÓN
DEL MES

Z. CERDANYOLA. Piso exterior 
con mucha luz , reformado,  
de 3 hab. (2 dobles), 1 baño, 
cocina de roble, galería ane-
xa, a.a. con bomba de calor, 
trastero. OPORTUNIDAD.

ZONA CENTRO. Piso total. refor. y 
amuebl. 1 hab., 1 baño completo 
con ducha, balcón exterior, as-
censor directo a vivienda. comu-
nidad reducida. OCASIÓN.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

13
24

OCASIÓN
DEL MES

100.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

74.000€ 

RE
F. 

43
53

Z. MOLINOS. OCASIÓN. Piso re-
formado con terraza comunitaria 
de 45m2, 3 hab. 2 dobles,  baño 
y aseo, cocina offi ce y galería, 
COMUNIDAD REDUCIDA. SÓLO 
2 VECINOS.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

91.000€

CIRERA. OCASIÓN. En vía prin-
cipal piso de 100m2, 3 hab. 2 
dobles, salón de 30m2, balcón 
exterior, cocina formica con ga-
lería. Comunidad reducida.

RE
F. 

50
97

Z. MOLINOS. OCASIÓN. 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

134.000€

RE
F. 

60
81

ROCABLANCA. Piso reformado 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

41
88

168.000€ OCASIÓN
DEL MES
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perfilsPerfil a Jesús Nieto  
Jesús Nieto, vinculat històricament al moviment veïnal de la ciutat, encapçala 

ara la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública, un col·lectiu nascut ara fa 
tres anys per denunciar les retallade si mirar de fer front a les situacions críti-

ques que la sanitat ha patit com a conseqüència de la crisi econòmica.

La setmana anterior...

Perfil a Maria Català 
Maria Català acaba de publicar ‘A les fos-
ques’, un llibre de Voliana Edicions que 
narra una història de misteri i intriga ben 
a prop de casa. L’institut Damià Campeny 

és l’escenari de la narració que conjuga els 
pensaments i vivències de tres personatges: 
una professora de català, la seva filla i un 

locutor de ràdio.

perfils

https://www.youtube.com/embed/JmJnCtj2Z-0
https://www.youtube.com/embed/l3m7fvBeSRA
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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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

  
OPORTUNITAT

LLOGUER DE LA SETMANA

Lloguers

T1.09946 - Mataró. Semicentre. Piso de 78m² 
de superfi cie, dispone de 3 habitaciones. 1 Baño 
1 aseo. Cocina offi ce. Calefacción, aa/cc. Parquet. 
Cierres exteriores de aluminio. Ascensor. Parquing. 
Piso muy soleado!!!                                 675€/mes

T1.09961 - Mataró-Peramàs.  Piso de 70 m²  de 
superfi cie, consta de 3 habitaciones. 1 Baño. Co-
cina offi ce. Suelos de gres. Galeria. Ascensor. Es 
un piso muy luminoso!!!                        500€/mes

T1.01414 - Mataró. Centre. Piso de 60m2 
de superfi cie, tiene 1 habitación, 1 altillo, 
un baño completo y con una bonita terraza 
de 20 m² de superfi cie - Tiene todos los gas-
tos incluídos !!!                           580€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.09811 Mataró. El Rengle. Z. Tecnocampus. 
Apartam. 40 m² 1 habit (doble) un baño, peque-
ña cocina - amueblado y equipados - parking y 
trastero y piscina - fabulosas vistas - ideal cortas 
estancias - estudiantes, ejecutivos y adaptados 
para mayores!!!                                     470€/Mes 

T1.09953 Mataró. Els Molins. Piso duplex 70 m² 2 
habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Suelos de gres. Cie-
rres aluminio. Bonita terraza de 15 m². Ascensor. 
Muy soleado!!!!                                       500€/Mes 

T1.09970 Mataró. Escorxador. Piso 60 m² 2 
habs. 1 Baño. Cocina offi ce. Aa/cc. Parquet. Bal-
con. Ascensor. Parquing opcional!!!   500€/Mes

T1.09977 Mataró. Cerdanyola. Bonito piso de 
51 m² con 2 habs. 1 Baño, cocina offi ce, aa/cc. 
Suelos de gres, cierres de aluminio, balcon y as-
censor. Muy soleado!!                             500€/Mes

1.09982 Mataró. Els Molins. Piso amueblado de 
85 m² con 3 habs. 1 Baño, cocina offi ce, parquet, 
galeria. Bien conservado!!!                    500€/Mes

T1.01382 Mataró. Via Europa. Piso de 45 m² con 
1 hab. Doble, baño completo, salon con salida a 
terraza y trastero, amueblado con mucho gusto - 
gastos incluidos !!!                                    550€/Mes

T1.09967 Mataró. Rocafonda. Piso de 75m² con 
3 habitaciones. 1 Baño. Cocina offi ce. Aa/cc. 
Suelos de gres. Cierres de aluminio. Balcón. Piso 
muy luminoso!!!!                                     550€/Mes

T1.08102 Mataró. Cerdanyola. Piso 50m² superf. 
2 habitaciones.  Pocos vecinos !!!        575€/Mes

T1.08994 Mataró. Centro. Piso total.remodelado 
y reformado. Asc, de 2 hab, cocina con lavadora/
secadora, baño nuevos. Pocos vecinos - gastos 
incluídos , parking opcional!!!                575€/Mes

T1.09247 Dosrius. Centre. Piso nuevo sin amue-
blar, 85 m² , 3 hab., Baño compl, cocina, salón 
balcón tipo terracita - parking incl.       650€/Mes

T1.09976 Mataró. Centro. Bonita pl.baja amue-
blada, con 1 hab., Cocina americ., baño comple-
to, garaje priv, gran patio 40 m²!!        700€/Mes

T1.08565 St Andreu Llavaneres. 1º linea de mar, 
pisos obra nueva de 80m², 3 hab, 2 baños, zona 
comunit. piscina y parking opc!!!!       800€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. 1º  tocant 
el mar, espectacular baix d’obra nova 78m2 
constr. + terrassa 89,05 m2, 3 habit., 2 banys. 
Zona comunit. piscina i acabats 1a qualitat. A 
2 minuts de la platja i l’estació. Impressionants 
vistes al mar i al port.                             800€/Mes 

T1.09913 Mataró. Vallveric. Piso de 75m2. de 
superfi cie, dispone de 2 Habs. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Electrod.. Parquet. Bomba frio calor. Cale-
faccion gas. Terraza de 13m2. Toldos. Ascensor, 
zona comunitaria con piscina. Parquing para 
coche y moto. Muy luminoso!!!!           850€/MesT1.09837 - Mataró. Centre. Piso de 77m² de 

superfi cie, consta de 2 habitaciones, Baño, sa-
lón con cocina americana, dispone de galería, 
balcón y plaza de parking. Con todos los gastos 
incluídos!!!                                         585€/mes

T1.01414 - Mataró. Centre. Piso de 60m2 
de superfi cie, tiene 1 habitación, 1 altillo, 

T1.09969 - Mataró. Centre. Planta baja 60 m²  
de superfi cie, con 2 habitciones. 1 Baño, 1 
aseo, cocina americana. Calefacción, suelos 
de gres, cierres de aluminio. Patio de 20 m². 
Muy soleado!!!                                  625€/mes
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T1.07980 -Mataró. Els Molins. Pis de 90 m2 
de superfi cie, està tot reformat, disposa de 3 
dormitoris, amb 1 bany, aa/cc, amb balcó i  ga-
leria. ¡¡Oportunitat!!                             107.200€  

T1.50309 - Mataró. Centre. Loft de 40 m² 
de superfície, amb un bany complet de 
disseny,  el pis està totalment reformat 
i moblat amb electrodomèstics ¡¡Per en-
trar a viure !!                                118.000€

T1.50226 - Mataró-Cirera. Nomes té 2 veïns. 
Primer pis de 50m ² de superfi cie, disposa d’1 
habitació, 1 bany complet, la cuina totalment 
equipada, amb terrat de 47 m², està totalment 
reformat!!                                               88.000€

Vendes

T1.50224 - Mataró. Parc Central.  Pis de 90 m², 3 hab. 
Dobles, 2 banys complets, cuina office, galeria, balco, 
aa/cc, terres de parket, tancaments alumini, ascensor,  
garatge inclòs ¡¡Totalment moblat!!               179.000€

T1.09946 - Mataró. Semicentre. Piso de 78m² 
de superfi cie, dispone de 3 habitaciones. 1 Baño 
1 aseo. Cocina offi ce. Calefacción, aa/cc. Parquet. 
Cierres exteriores de aluminio. Ascensor. Parquing. 
Piso muy soleado!!!                                 675€/mes

T1.01414 - Mataró. Centre. Piso de 60m2 
de superfi cie, tiene 1 habitación, 1 altillo, 
un baño completo y con una bonita terraza 
de 20 m² de superfi cie - Tiene todos los gas-
tos incluídos !!!                           580€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.08102 Mataró. Cerdanyola. Piso 50m² superf. 
2 habitaciones.  Pocos vecinos !!!        575€/Mes

T1.08994 Mataró. Centro. Piso total.remodelado 
y reformado. Asc, de 2 hab, cocina con lavadora/
secadora, baño nuevos. Pocos vecinos - gastos 
incluídos , parking opcional!!!                575€/Mes

T1.09247 Dosrius. Centre. Piso nuevo sin amue-
blar, 85 m² , 3 hab., Baño compl, cocina, salón 
balcón tipo terracita - parking incl.       650€/Mes

T1.09976 Mataró. Centro. Bonita pl.baja amue-
blada, con 1 hab., Cocina americ., baño comple-
to, garaje priv, gran patio 40 m²!!        700€/Mes

T1.08565 St Andreu Llavaneres. 1º linea de mar, 
pisos obra nueva de 80m², 3 hab, 2 baños, zona 
comunit. piscina y parking opc!!!!       800€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. 1º  tocant 
el mar, espectacular baix d’obra nova 78m2 
constr. + terrassa 89,05 m2, 3 habit., 2 banys. 
Zona comunit. piscina i acabats 1a qualitat. A 
2 minuts de la platja i l’estació. Impressionants 
vistes al mar i al port.                             800€/Mes 

T1.09913 Mataró. Vallveric. Piso de 75m2. de 
superfi cie, dispone de 2 Habs. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Electrod.. Parquet. Bomba frio calor. Cale-
faccion gas. Terraza de 13m2. Toldos. Ascensor, 
zona comunitaria con piscina. Parquing para 
coche y moto. Muy luminoso!!!!           850€/Mes

T1.50260 - Mataró. Peramàs. Pis tot refor. 90 m², 
4 hab., 1 Bany complet, cuina gran tota equipada, 
salo-menjador 25m², aa/cc, terres parket, tanc. 
alumini, ascensor, balco amb plaça garatge op-
cional ¡¡Vistes a mar i muntanya!!       170.000€

T1.08638 - Mataró. Via Europa. Àtic de 100 
m2 de superfi cie que consta de 4 habitacions, 
2 banys, cuina offi ce i terrassa de 100m2. Pis 
molt lluminós i amb molt bones vistes. Pl. par-
king inclos!!  Abans  360.000€ Ara  260.000€

T2.02355 - Mataró. Via Europa. Impressionant 
casa de 325m² de superfi cie, total. nova, de 4 hab., 
3 Banys complets, amb gran cuina de 27m² + es-
tudi, aa/cc, porta blindada, garatge i traster, jardi 
de 70 m² !!           Abans 578.000 € Ara 367.500€

T1.50101 - Mataró. Camí Serra. Planta baixa de 
90 m² de superfi cie, amb 3 habitacions (Abans 4), 
2 banys complets, cuina offi ce, calefaccio, tanca-
ments d’alumini, ascensor, garatge i traster inclòs 
¡¡Fabulos jardi de 150 m²!!                       243.530€

T1.50224 - Mataró. Parc Central.  Pis de 90 m², 3 hab. 
Dobles, 2 banys complets, cuina office, galeria, balco, 

T1.50307 - Mataró - Centre.  Gran pis de 125 m², 
disposa de 4 habitacions, amb 2 Banys complets, 
galeria, balco, ascensor, per acabar de reformar 
¡¡Amb pati de 20 m²!!!                             138.000€

T2.50072 - Mataró. Els Molins. Casa adossa-
da exterior  de 200 m ², 4 hab. (2 dobl), 2 banys 
complets, cuina totalment equipada i reforma-
da, galeria,  saló-menjador amb llar de foc, 
balcó, terrassa de 15 m, calefacció, soterrani 
de 50 m, garatge i traster!!               295.000€

T1.50111 - Mataró. Vista Alegre. Gran pis 115m², 
4 hab., 2 Banys complets, cuina offi ce tota equip, 
galeria, balco, calefaccio, ascensor, salo-menj. 40 
m² llar de foc, traster, tota reformat, amb terrat 
priv. 80 m² ¡¡fabuloses vistes a mar!!   192.500€

T1.502589 - Mataró. Z. Hotel Ciutat de Mataró.
Dúplex de pocs anys de construcció de 100m² de 
superfi cie!! 3 Hab + estudi, calefaccio, gres, 2 
balcons i gran terrassa 22m², possibilitat de par-
king en lloguer.   Abans 342.000€  Ara 250.000€
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Pèrits Judicials

CERTIF. 
ENERG.

R.14828

Piso de 2 habitaciones (antes 3), 
comedor con balcón, a/a, calefacción, 
galería, 100% exterior y vistas sobre 
Ciudad Jardín. Comunidad tranquila!

MATARÓ| 

R.11023

Piso de 65m2, muy bien distribuido, 
mucho de sol y vistas, bien ubicado y 
cómodo. Muy interesante!

T

Piso soleado y luminoso, de 3 habs, 
baño, cocina independiente, salón con 
balcón tipo terraza. Increíbles vistas al 
mar, montaña y a toda la ciudad. ¡En 
exclusiva! 

R.1504699.000€

R.15037

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cirera| CERTIF. 

ENERG. G

49.000€ 66.000€

R.12109

Ático de 100m², 4 habitaciones (1 tipo 
estudio), cocina de 9m², comedor 22m², 
galería, balcón, calefacción, ascensor. 
¡Terraza de 40m²! 

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centro| 

194.000€R.14986

Piso de 2 habit., cocina independ., baño 
completo y salón con espectacular 
terraza. Con parking y trastero incluido. 
Zona comunitaria con piscina

CERTIF. 
ENERG. TCentroMATARÓ | 

175.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Eixample| 

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

Gran piso  de 3 habitaciones, gran salón 
comedor con terraza, cocina independ., 
baño, calefacción, suelos de parquet, 
orientado a mar y montaña. 

160.000€ R.15049

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Via Europa

Piso orientado a mar, 3 habitac., baño 
completo, cocina independ. + galería, 
salón con balcón, reformado, soleado
 y total.exterior. Buenas vistas.

79.000€

MATARÓCirera

R.14982

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Palau| 

Piso de 3 habitaciones (2 dobles), 
salón con salida a balcón, cocina 
independiente, el piso está totalmente 
reformado.

40.000€

R.14788

Piso completamente reformado, 90m2., 
4 habitaciones, gran salón con balcón, 
terraza, cocina nueva y equipada, baño, 
suelos de parquet y ascensor.

MATARÓ

123.000€

135.000€

Primer piso tipo dúplex, gran salón 
comedor, cocina independiente con patio, 
4 habitaciones, terrazas tipo solárium. 
Totalmente reformado y soleado.

R.15035

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Cerdanyola| T

148.000€

103.000€ R.30766

MATARÓ Centro| 

Estupenda planta baja como nueva. 
Dispone de 2 habitaciones, salón con 
cocina integrada, un baño completo y 
terraza de 20 m². Procedente de 
entidad bancaria. 

MATARÓ
Casa esquinera de 180m2., de 4 habit (3 
dobles), 2 baños, salón con patio, cocina 
cerrada reformada, para entrar a vivir. 
Posibilidad de ampliación.

OFERTA

MATARÓ

Amplio y luminoso piso, totalmente 
exterior, 4 habitaciones, baño completo, 
cocina independiente con galería, sala de 
estar con balcón. Totalmente reformado. 

149.000€

Piso de 3 habs, amplia sala de estar con 
balcón, cocina independiente, 2 baños 
(uno tipo suite). Totalmente exterior. Con 
parking incluido.

Edifi cio 
en venta de 

3 pisos + local.

ALTA 
RENTABILIDAD

ZONA
AYUNTAMIENTO

IDEAL 
INVERSORES

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Ctra. de Mata T

229.000€
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G

Ático de 100m², 4 habitaciones (1 tipo 
estudio), cocina de 9m², comedor 22m², 
galería, balcón, calefacción, ascensor. 
¡Terraza de 40m²! 

T

T. 93 798 01 11 | info@urbenia.es | www.urbenia.es

VENDEMOS SU VIVIENDA
EN MENOS DE 45 DÍAS

Mataró: c/Unió, 59 - bis (Ofi cina central) - c/Pl. Illa Cristina, 4
Premià de Mar: c/De la Mercè, 74

Barcelona: c/Còrsega, 605 (jto. Sagrada Familia)

Piso orientado a mar, 3 habitac., baño 
completo, cocina independ. + galería, 
salón con balcón, reformado, soleado
 y total.exterior. Buenas vistas.

R.1501579.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ T| Molinos

R.14797

Piso completamente reformado, 90m2., 
4 habitaciones, gran salón con balcón, 
terraza, cocina nueva y equipada, baño, 
suelos de parquet y ascensor.

MolinosMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

123.000€

Planta baja reformada con patio a nivel, 
balcón, 2 habit., cocina, 1 baño, muy 
buena distribución, soleado y luminoso.
A pocos minutos de centro y playa.

R.1489790.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

T

Estupenda planta baja como nueva. 
Dispone de 2 habitaciones, salón con 
cocina integrada, un baño completo y 
terraza de 20 m². Procedente de 
entidad bancaria. 

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ| Centro

¡Ocasión! Planta baja de 72m2, con 
patio de 20m2, salida desde comedor, 
2 habitaciones, baño + aseo. Finca 
reducida. Parking y trastero incluidos.

135.000€ R.15045

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

290.000€ R.40394

Casa esquinera de 180m2., de 4 habit (3 
dobles), 2 baños, salón con patio, cocina 
cerrada reformada, para entrar a vivir. 
Posibilidad de ampliación.

Espectacular casa seminueva con 
piscina privada y ducha exterior. 
Vivienda 300m2 con jardín de 200m2. 
Excelentes vistas al mar y montaña.

427.000€ R.40283

CERTIF. 
ENERG. TARGENTONA| Centro

83.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Esperanza| 

Piso de 95m2, 4 habitaciones, salón 
20m2 con balcón orientado a calle sin 
tránsito, baño nuevo + aseo, cocina 
exterior. Ideal 1ª vivienda. Oportunidad!

R.14742

OFERTA

128.000€

CERTIF. 
ENERG.Eixample| TMATARÓ

R.15008

Gran piso de 100m2, 4 habitaciones, 
baño completo, cocina independiente, 
salón con terraza orientada al mar 
y en zona tranquila. Pocos vecinos.

221.000€ R.40400

Casa en parcela de 850 m2, consta de 
gran sala de estar con terraza, amplia 
cocina, baño, estudio, 4 habitaciones, 
bodega. Bien orientada y soleada.

TCERTIF. 
ENERG.GinesteresARGENTONA| 

R.15025

Av. TornerMATARÓ CERTIF
ENERG.| 

Amplio y luminoso piso, totalmente 
exterior, 4 habitaciones, baño completo, 
cocina independiente con galería, sala de 
estar con balcón. Totalmente reformado. 

149.000€

T

OFERTA
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Promoción válida para llaves de serreta, seguridad simples y gorjas simples.
Válido hasta el 31 de diciembre del 2014

TU TIENDA DE SEGURIDAD · LLAVES Y CERRADURAS

EXPERTOS EN COMUNIDADES
VENTA DE MATERIAL DE CERRAJERIA

COPIAS DE LLAVES Y MANDOS 

NUEVA TIENDA EN EL MARESME
Ronda O’Donell 14, Mataró

CERRADURAS

CANDADOS

CAJAS FUERTES

info@superclau.com

T. 687 467 454
Promoción válida para llaves de serreta, seguridad simples y gorjas simples.

COPIAS

Paga 1 y llévate 2
LLAVES
2X1

BUZONES

VIDEO VIGILANCIAVIDEO VIGILANCIA

BOMBILLOS

REJASCOPIA DE LLAVESCOPIA DE LLAVESCOPIA DE LLAVES
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