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Reprendran amb georadar
la recerca de Piedad Moya

 
Un nou centre de FP 
al costat del TecnoCampus?

 Cavalcada renovada, 
més llarga i més mestissa

Albert Lladó, 
cinema i acció!

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

L’Auto Net&Oil Boet, campió  
de la Copa Federació

Montse Morón és la nova  
secretària general de Podem Mataró
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Voluntariat

Integració laboral

Malalts terminals

Pobresa infantil

Gent gran

Als voluntaris, col·laboradors,
empleats, clients i accionistes, que
ajuden la Fundació Bancària ”la Caixa”
a construir una societat més justa i
amb més oportunitats per a tothom.
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Amida reforma el seu habitatge amb personal qualificat, que pertany 
a l’empresa i amb un sol interlocutor, sense intermediaris.
Que la seva reforma sigui més còmode, pràctica i econòmica.

Preu del mobiliari instal·lat  3.381€
Pack electrodomèstics  2.590€

1.032€

Promoció
25% de descompte -1.751€ 5.252€
Caldria l’acceptació del pressupust abans del 31/01/2015

Total cuina: 7.003€

Si creus que tens el millor pressupost,

posa’ns a prova!

www.amidacocinas.com EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT

Inclou: forn multifunció Nodor, placa inducció Nodor, 
campana 90 cm Nodor, miroones integrat Nodor, fregadera 
sota encimera cuadrada 50x40 Nodor, griferia exclusive, 
rentavaixelles integrat AEG, frigorífic integrat Balay.
Tots els electrodomèstics amb 5 anys de garantia.

Encimera Silestone de 2 cm de gruix amb faldó a ingletejat 
fins a 6 cm d’alçada + forat fregadera sota encimera. Preu:

cuines, banys i reformes integrals
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Promoció Grup Amida
Per totes les reformes

contractades abans del
31/01/2015

25% de dte.
addicional

Els preus corresponen a la cuina de les imatges

EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret) Sortida c-32 Mataró Parc · 93 799 99 95
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h. PÀRQUING GRATUÏT P

Finançament

0% d’interès
o des de 39€/mes
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Quina nota poses al 
2014?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Comença un any nou i és un moment ideal per 
comprometre’ns amb nosaltres mateixos d’allò que prete-
nem incorporar a les nostres rutines o aquells objectius que 
vulguem assolir a mitjà termini. Per trencar amb l’època 
d’excessos alimentaris que va començar fa un parell de set-
manes, és possible que el menys original sigui proposar-se 
iniciar alguna dieta o emprendre de nou aquell esport que 
havíem practicat i que, per falta de temps i constància, 
vam abandonar la seva pràctica.

A continuació dels hàbits saludables segurament es 
troben propòsits d’un àmbit més cultural-recreatiu, com 
apuntar-se a classes d’anglès o d’una altra llengua estran-
gera, de ball, de cant coral o qualsevol altra activitat que 
cultivi el nostre coneixement.

Més enllà de promeses que ens puguem fer a nosaltres 
mateixos, hi ha els compromisos que haurem de plantejar-
nos conjuntament com a ciutadans. No és fàcil posar-nos 
d’acord, per això, encara que el sistema sigui discutible, 
escollim representants dels quals esperem que ho facin 
pel bé de tots. 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Creus necessari un nou 
centre de FP?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

Els propòsits pel 2015
www.totmataro.cat
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MASSA “BOTELLÓN” AL
VOLTANT DE L’OCA

LA CARPA DE LA PLAÇA DE 
SANTA ANNA

Si la tardor del 2014 es presentava interessant pel 
desenvolupament d’un procés que planteja el canvi de 
relació de Catalunya amb la resta d’Espanya, aquest 2015 
comença sense res de nou, de moment. Per tant, abans 
de proposar-nos res en aquest sentit potser caldria tenir 
més clars els fets que succeiran al llarg de l’any. El que 
sí que sabem és que al maig estem convocats a eleccions 
municipals i a la tardor ho estarem a eleccions a les Corts 
espanyoles, si és que no hi ha canvis pel que fa la nostra 
condició d’electors en aquests últims comicis. 

Sabem que els dos eixos de la nostra política estan 
remoguts, que hi ha factors com la suposada sortida de 
la crisi que hi infl ueixen tant o més que la mateixa crisi. 
Desconeixem per complet el resultat de tot plegat i és una 
sensació que potser no es vivia en anys. Potser per això, 
el millor propòsit que podríem fer-nos col·lectivament al 
respecte és el de ser coherents amb nosaltres mateixos 
i evitar que el vertigen del moment ens aboqui a deci-
sions precipitades.

40,5%  Insufi cient.

21,1%  Bé

18,4%  Sufi cient

13,2%  Notable.

7,9%  Excel·lent

 A LA CARPA DE LA PLAÇA DE SANTA ANNA ES VA REPARTIR CALDO CALENT  A LA CARPA DE LA PLAÇA DE SANTA ANNA ES VA REPARTIR CALDO CALENT  A LA CARPA DE LA PLAÇA DE SANTA ANNA ES VA REPARTIR CALDO CALENT  A LA CARPA DE LA PLAÇA DE SANTA ANNA ES VA REPARTIR CALDO CALENT 
PEL FRED DURANT ELS TRES DIES EN QUÈ ELS MISSATGERS RECOLLIEN CARTES PEL FRED DURANT ELS TRES DIES EN QUÈ ELS MISSATGERS RECOLLIEN CARTES 
PELS REISPELS REIS

ANNA ALUART

CASTIGAT  Va ser la creu d’una nit de 
Cap d’Any molt celebrada al cor de 
la ciutat: massa gent massa jove fent 
“botellón”. 

APLAUDIT  Tot i que en alguns moments 
va quedar petita, la instal·lació es va 
amortitzar entre Oca, Missatgers i 
Cavalcada. 

tot davant 1657.indd   1 8/1/15   9:07



- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

GL4767 - CENTRO   
Gran ático de 100 m², 
4 habitaciones (1 tipo estudio), 
cocina de 9m², comedor de 22 
m², 2 baños, galería, balcón, 
calefacción y ascensor. Piso
muy luminoso. Con gran 
terraza de 40m². 
Precio: 179.000€

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

GL11798 - CENTRO 
Ático duplex 3 habitaciones + 
estudio, sala de estar con balcón/
terraza, cocina independiente con 
galería, 2 baños (1suite). En 2ª 
planta, hay un amplio estudio 
con 2 terrazas de 30 m² cada 
una. Con parking y trastero 
en el mismo edifi cio. 
Precio: 199.000€

GL11534 - Z.VIA EUROPA 
Mejor que nuevo. Piso de 3 
habitaciones, todo exterior, muy 
luminoso y tranquilo. Comunidad 
reducida, ascensor. Gran salón 
2 ambientes, 2 baños (1 suitte), 
cocina offi ce de roble con 
galería de servicio anexa. 
Impecable. 
Precio: 138.500€

EXCLUSIVA

GL10996 - CERDANYOLA  
Piso de 3 habitaciones, 
totalmente reformado salón
con salida a balcón, cocina, 
baño completo con bañera 
y suelos de gres. 
Excelente ocasión. 
Precio: 56.000€

GL11711 - CERDANYOLA 
SUR Gran piso de 80m² de 
superficie, dispone de 
3 habitaciones (2 dobles), 
cocina y baño completo. 
Primer piso sin ascensor, 
conservado y está listo 
para entrar a vivir. 
Precio: 48.000€€

GL11615 - CERDANYOLA 
Gran piso de 120 m² completa-
mente reformado con acabados 
de 1ª calidad, 3 habitaciones 
(1 con vestidor), baño completo 
y aseo, gran salón de 35 m², 
cocina equipada, espacios 
abiertos y diáfanos. Piso único 
en características por 
la zona. Gran ocasión. 
Precio: 86.000€

GL11887 -ARGENTONA 
Casa como nueva en enclave 
histórico. 120 m²  dos plantas 
+ buhardilla. 3 habitaciones 
+ estudio. Suelos gres rústico, 
puertas sapelly, ventanas 
aluminio y galería. Patio de 25 
m². Atención al súper precio. 
Posibilidad de fi nanciación 
100 %. 
Precio: 195.900€

Posibilidad de fi nanciación 

GL7500 - Z. AVDA. VELÓ-
DROMO Planta baja seminueva 
70 m², 2 habit., baño completo, 
cocina postformato equipada, 
salón a calle y galería tipo patio. 
Carpintería haya, ventanas de 
aluminio, calefacción, suelos de 
gres. Entrada independiente y 
para entrar a vivir. 
Precio: 99.900€

ZONA CERDANYOLA
Local de 70 m² de superfi cie 
aproximadamente preparado 
para realizar cambio de uso y 
transformarlo en una vivienda. 
Es ideal para reformar y vender! 
Oportunidad!!
Precio: 55.000€

GL11778 - ZONA PARQUE 
CAN TUÑÍ  Piso alto con 
ascensor, listo para entrar a vivir. 
Cocina y baño actualizados, 
salón con salida a pequeño 
balcón, 3 habitaciones. Ventanas 
de aluminio y calefacción. 
Oportunidad. 
Precio: 66.000€
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Nens i joves han jugat a futbol du-
rant molts i molts anys. Un exemple 
ben clar és l’equip Semar Mataró, 
que es va crear l’any 1985. La foto 
que aquesta setmana cedeix José 
Alberto Zafra mostra aquest equip, 
que segons explica, “va començar 
sent un grup de nois d’entre 15 i 
16 anys que disputaven tornejos 
d’estiu”. Kiko Prados els va reunir 
i va formar Semar Mataró, a qui va 
patrocinar dos anys. 

“El 1987 Semar Mataró es va 
convertir en un equip federat i pa-

trocinat gràcies als germans Pepe i 
Sebastián, que treballaven en l’àm-
bit del tèxtil”, recorda Zafra. 

Bons resultats
L’equip va començar jugant a pri-
mera catalana i de mica en mica, 
gràcies als bons resultats, va anar 
ascendint. “Semar Mataró va arribar 
a guanyar la Copa Federació l’any 
1991”, fent créixer encara més 
l’equip “i enfortint l’amistat que 
molts de nosaltres encara compar-
tim”, segons Zafra.  

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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El futbol fa amistat
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Cinc mesos de pre-campanya electoral

Passades les festes nadalenques i 
defi nitivament instal·lats en l’any 
i 15, la ciutat inicia aquest gener 
cinc mesos de frenetisme polític 
amb l’horitzó situat en la data del 
24 de maig, eleccions munici-
pals. La televisió comarcal cada 
cop més municipal, que és m1tv 
emetia la setmana passada un de-
bat de valoració de l’any 2014 que 
escenifi cava ja la pulsió entre els 
candidats dels partits amb repre-
sentació a l’Alcaldia. S’hi absentava 
Plataforma per Catalunya, que en-
cara no ha confi rmat a una Mònica 
Lora de recent baixa per maternitat 
com a candidata, però seien arren-
glerats segons els seients que tenen 

a l’Ajuntament Quim Fernàndez de 
CiU, David Bote del PSC, José Ma-
nuel López del PP, Esteve Martínez 
d’ICV-EUiA i Juli Cuéllar de la CUP. 
A aquests actors caldria sumar-
hi tres forces extraparlamentàries 
que l’aritmètica nacional i estatal 
té números de situar dins del Saló 
de Sessions, com són ERC, Ciuta-
dans i Podem. Ja fa mesos que els 
analistes locals alerten del què pot 
ser l’Ajuntament més atomitzat de 
tota la democràcia. I amb aquest 
horitzó s’ha encès la metxa de la 
traca: l’últim espetec el dia de les 
eleccions.

Els moviments de tots els par-
tits i la seva gent –cap formació 

POLÍTICA
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

va sobrada de recursos humans ni 
econòmics– s’encaminaran a ges-
tionar els temps i propostes des 
d’ara i fi ns al dia de refl exió. Els 
qui s’han començat a moure són 
els que, per representació, menys 
quota tindran durant la campanya. 
Podem Mataró ha escollit un equip 
amb noms històrics barrejats amb 
noves cares, confi ant la seva línia 
política a l’equip que encapçala 
Montse Morón i compta amb noms 
com Jordi Merino o Sebastià Tenés, 
d’indubtable transcendència social. 
ERC, per la seva banda, s’encomana 
al seu paper nacional per retornar a 
l’Ajuntament i ja aquesta setmana 
convocava els mitjans a l’inici del 

Els partits comencen els moviments per a les municipals, pendents de les llistes

Es noticia 1657.indd   2 8/1/15   16:40
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 actes vandàlics contra les seus del PSC i el PP
La nit del 4 al 5 de gener es van produir una sèrie d’atacs vandàlics amb 
pedres i pintures contra les seus del Partit Popular a Mataró, a l’Avinguda 
Puig i Cadafalch i del PSC de Mataró al Camí de la Geganta. Tots dos 
partits van fer públic, a través de les xarxes socials, tant la denúncia 
dels fets com la condemna dels mateixos. Aquest tipus d’atacs s’han 
anat repetint, en els darrers temps, sobretot contra la seu popular. Les 
mostres de suport als partits i de condemnes dels atacs es van succeir 
durant el mateix dia. 

què podria ser la seva pre-cam-
panya. Francesc Teixidó hi torna 
però haurà de ser precís i curós en 
l’elaboració de la seva llista.

Pendents de les llistes
Les llistes són, portes endins, 
el cavall de batalla dels partits. 
Desgastada la imatge pública de 
“l’antiga política” i sabent de la 
dificultat d’articular enteses en un 
Ajuntament amb possibilitat de fins 
a nou forces polítiques s’ha de ser 
més destre que mai en escollir qui 
acompanyarà el cap de cartell. En 
el cas de CiU es dóna per fet que 
part de l’actual grup governamen-
tal acompanyarà Fernàndez a la 
pole d’una llista que vol mantenir 
l’alcaldia en mans convergents. El 
PSC tira de moment de Bote i Bote 
tira de moment del PSC. Iniciativa 
ha vist com el seu intent de crear 
un Guanyem Mataró no tenia per 
resposta cap concreció en forma de 
candidatura i el PP té planter pro-
pi. Les llistes no fan guanyar grans 
suports però poden ser vectors de 
mobilització o desmotivació de certs 
sectors d’electors. 

Com influenciaran els nous per-
sonatges és l’altra gran incògnita. 
Una aparició forta de Podem a qui 
pot treure vots? Ciutadans entrarà, 
sense tenir massa estructura local 
més enllà del veterà Juan Carlos 
Ferrando? I una ERC nacionalment 
antagonista de CiU amb qui es pot 
entendre dins l’Ajuntament.

Els pròxims 5 mesos no serviran 
per respondre totes les preguntes, 
però caldrà estar atents per enten-
dre i conèixer quins seran els 27 
regidors mataronins fins al 2019. 

 Correcció: Mora no va cobrar 
de forma fraudulenta de la FMC
En el resum de l’any de l’apartat 
Ciutat del Tot Mataró núme-
ro 1657 s’informava de forma 
equívoca de la imputació de 
Joan Mora i Joan Antoni Baron 
pels cobraments provinents de 
la Federació de Municipis de 
Catalunya. El redactat induïa 
a error, ja que s’informava que 
aquests cobraments –ja retor-
nats– s’havien produït de forma 
fraudulenta quan el procés judi-
cial no ha finalitzat i per tant no 
es pot afirmar que aquests co-
braments constituïssin un frau 
de llei. 

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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Montse Morón és escollida 
secretària general de PodeMataró 

Podem ja té, a Mataró, el seu Consell 
Ciutadà i la seva secretària general. 
Montse Morón, que encapçalava la 
candidatura denominada VoleMata-
ró va ser la candidata més votada 
en una elecció per via telemàtica 
de la qual van prendre part 348 de 
les 491 persones inscrites al Cercle 
local de la formació que encapçala a 
nivell estatal Pablo Iglesias. L’elecció 
del grup que liderarà la formació 
política a la ciutat es va fer a Ma-
taró en paral·lel a la resta de l’estat 
espanyol en més de 700 municipis. 
L’estructura interna del partit que-

da, així, constituïda a la capital del 
Maresme amb Morón com a secre-
tària general havent rebut el 61 per 
cent dels vots i un Consell Ciutadà 
format per Jordi Merino, Sarai Mar-
tínez, Anna Jiménez, Marc Jiménez, 
Miguel García, Gemma Romero, 
Miquel Enric Díaz, Sebastià Tenés, 
David Lloveras i Isabel Fuentes. Els 
altres dos candidats a secretari ge-
neral eren Lluís Perlafi a i Acaci Días.

Des de Podem Mataró es valora 
“molt positivament la participació 
ciutadana que ha optat per a deci-
dir primer el format de partit, qui 
el representarà i per a ser activa en 
els nous reptes que es plantegen”. 
La formació es presentarà a les mu-
nicipals. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

S’endú el 61 per cent dels 
vots en una votació de 348 
persones   

32 punts a tota la ciutat 
per recollir avets de 
Nadal 

Les restes dels arbres es 
trituren i s’utilitzen com a 
adob orgànic     

El Servei d’Espais Públics de 
l’Ajuntament posava en marxa di-
lluns 5 la campanya de recollida 
d’arbres de Nadal. Tots els arbres 
que es recullin es portaran al Viver 
Municipal per tal de triturar-los i fer-
ne adob orgànic per al manteniment 
dels parterres de la ciutat. Aquesta 
campanya fi nalitzarà el 15 de gener, 
i concretament les recollides es faran 
el divendres 9 i el dijous 15 de gener. 

Els arbres també es poden por-
tar a les deixalleries municipals, 
durant l’horari d’obertura de les 
instal·lacions. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Vols alliberar del dolor, les contractures?
Recupera l'harmonia, el moviment, l'energia, una respiració més àmplia, natural i conscient, coneix el 
teu cos, reduint les tensions i els mals hàbits posturals.
Per a totes les edats, per a persones amb estrès, dolors d'esquena, contractures, ciàtica, lumbàlgies, 
artrosi, fibromiàlgia, vertígens, cefalees...o amb ganes de sentir-se millor i experimentar.

Camí Ral nº 377 3º2º · MATARÓ
+34 93 016 46 81 · +34 640 68 60 39
www.espaivitruvi.com
espaivitruvi@espaivitruvi.com

MICROGIMNÀSTICA

EQUILIBRI EMOCIONAL ·  EQUILIBRI ENERGÈTIC ·  ORIENTACIÓ ·  SALUT / BENESTAR 
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L’atur baixa al desembre a Mataró 
en 178 persones 

El 2015 ha començat amb bones 
notícies en l’àmbit de l’ocupació 
a Mataró, ja que les dades a fi nals 
de desembre eren de 178 persones 
menys a l’atur respecte del mes 
anterior. La baixada de l’1,33 per 
cent és menor que en els dos darrers 
anys, ja que el 2012 i el 2013 les 
baixades van ser de 224 i 314 per-
sones, respectivament. La baixada 
de l’atur deixa la taxa mataronina 
superant per poques centèsimes el 
llindar del 20 per cent. Aquesta taxa 
segueix deixant Mataró com la ciutat 
mitjana de Catalunya amb la taxa 

més alta. El mes de desembre, amb 
la campanya comercial de Nadal, és 
un mes que amb l’adveniment de la 
crisi ha canviat de tendència. Així, 
si històricament era un mes en què 
es destruïen llocs de treball, des del 
2010 se’n creen i cada any ha anat 
baixant l’atur, segurament pels llocs 
de treball temporals.

La variació interanual de l’atur 
mataroní segueix anant a la baixa, 
en un 7,39 per cent i 1.051 aturats 
mataronins menys a fi nals de 2014 
que respecte de l’acabament del 
2013. La tendència interanual a la 
baixa es manté des del mes de juny 
del 2013. Amb tot, però, la taxa 
superior al 20 per cent segueix sent 
la gran taca de l’economia local. 

ECONOMIA
NOTÍCIA

La taxa segueix sent la més 
alta de Catalunya, per sobre 
del 20 per cent 

En Leo, el primer 
nadó mataroní 
del 2015 

Va néixer a l’Hospital de 
Mataró a les 8:37h del dia de 
Cap d’Any      

El primer nadó mataroní nascut a la 
ciutat aquest 2015 va ser un nen de 
nom Leo, que va néixer l’1 de gener 
de 2015 a les 8.37 h a l’Hospital de 
Mataró. El primer tinent d’alcalde, 
Joaquim Fernàndez, va visitar el 
nadó i els seus pares poques hores 
més tard.

 
Tercer nen consecutiu
L’any passat el primer nadó va ser 
també un nen, l’Imran, i el 2013 un 
altre nen, en Jan. El 2012 i el 2011 
les primers criatures a néixer a Ma-
taró van ser nenes. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Vols alliberar del dolor, les contractures?
Recupera l'harmonia, el moviment, l'energia, una respiració més àmplia, natural i conscient, coneix el 
teu cos, reduint les tensions i els mals hàbits posturals.
Per a totes les edats, per a persones amb estrès, dolors d'esquena, contractures, ciàtica, lumbàlgies, 
artrosi, fibromiàlgia, vertígens, cefalees...o amb ganes de sentir-se millor i experimentar.
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terrenys. Tot i la recerca que va dur 
a terme la Unitat Canina dels Mos-
sos d’Esquadra i les també batudes 
ciutadanes sobre el terreny, el cos 
encara no ha aparegut.

Sospites d’un pou
És per això que la família ha 
sol·licitat ampliar la investigació. 
Segons avançava dimecres La Van-
guàrdia, la recerca es reprendrà per 
un sistema de georadar i també se 
sotmetrà el detingut a un ‘test de la 
veritat’, dues proves que l’acusació 
hauria sol·licitat i que poc abans de 
les festes nadalenques la jutgessa 
que instrueix el cas hauria acceptat. 
Fonts de la família han explicat que 
el georadar permetrà determinar si 

Nou mesos després de la desapa-
rició a Mataró de Piedad Moya, la 
família continua esperançada amb 
trobar el cos. L’exparella de la víc-
tima està empresonat des del mes 
de maig davant les evidències de la 
investigació, que van dur la jutgessa 
a concloure que Mohamed T. hauria 
mort i enterrat la dona en un bosc 
de Dosrius, on la família té uns te-
rrenys. Davant la manca de resultats 
de la recerca de la Unitat Canina 
dels Mossos d’Esquadra, la família 
ha sol·licitat la recerca per georadar, 
un sistema tecnològic per detectar 
la presència de restes humanes en 
qualsevol indret. També se sotmetrà 
el detingut a la prova P300, un test 
neurològic amb el qual es pretén es-
brinar què va passar el dia dels fets.

Piedad Moya va desaparèixer el 
4 d’abril de 2014. Es tracta d’una 
veïna de 44 anys del barri de Cer-
danyola de Mataró i que tenia dues 
fi lles d’11 i 17 anys.

Des del primer moment totes les 
investigacions es van centrar en 
l’exparella de la víctima, Mohamed 
T, de 47 anys, que va ser detingut 
i empresonat un mes després de la 
desaparició de la dona.Segons con-
clouen les investigacions policials, 
l’home hauria mort i enterrat la dona 
en una zona boscosa del municipi 
de Dosrius, on la família tenia uns 

Georadar per localitzar el cos de Piedad Moya
L’exparella, empresonat per la presumpta mort de la dona, se sotmetrà a un test neurològic

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ciutatciutat

hi ha presència de restes humanes 
en un dels pous de la fi nca familiar.  
Segons han explicat, el pou, de vuit 
metres, té el fons tapat amb formigó 
al fons i “en els darrers nou mesos 
només ha pujat l’aigua quinze cen-
tímetres”. La família sospita que el 
cos pugui estar enterrat allà.

D’altra banda, el detingut serà so-
tmès a un test neurològic, el P300. 
A través de la resposta dels senyals 
del cervell davant diverses imat-
ges, la prova pretén esbrinar què va 
passar aquell 4 d’abril i el lloc on 
s’hauria enterrat el cos. Aquestes 
dues proves van ser utilitzades en 
el cas de la jove sevillana Marta del 
Castillo, desapareguda el 2009 i de 
qui mai s’ha trobat el cos. 

www.totmataro.cat
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ACN

 Gran repercussió

La desaparició de Piedad Moya 
va tenir una gran repercussió i va 
ser una de les notícies que van 
marcar el 2014 a la ciutat. Dies 
després que la família denunciés 
la desaparició es va convocar una 
batuda per buscar el cos de la 
mataronina a la fi nca familiar i 
també hi va haver manifestacions 
per demanar que es busqués i 
trobés el seu cos. 

tot ciutat piedad moya.indd   1 8/1/15   12:00
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l’inici d’una nova etapa a una sèrie 
de reptes i volem millorar com a 

persones, com a treballadors, com 
a familiars i com a tals ens propo-
sem uns nous propòsits en pro d’una 
manera de viure més motivada, més 
relaxada o amb un altre sentit.

En moltes cultures i tradicions 
s’associa el canvi d’any, el punt 

d’inflexió del calendari, el canvi 
de xifres, amb l’obertura de nous 
horitzons, noves etapes. Insatis-
fets i perfeccionables com som de 
mena, a més, acostumem a adornar 
aquests punts de canvi que depara 
el calendari amb una sèrie de reptes 
personals o col·lectius que volem 
complir. Passa cada any després de 
Nadal i en certa manera també cada 
setembre amb l’inici del curs lectiu 
i la rutina laboral general. Associem 

l’exemple de dia 1

Un exemple que no tots els nous 
propòsits d’any nou es perden al cap 
de poques setmanes és el bloc ‘Dia 
1’ que s’ha publicat durant tot el 
2014 a totmataro.cat i a Instagram. 
Es tractava d’una inciativa de Tàctic 
per la qual durant tot un any es feia 
una fotografi a de l’alba, la sortida 
del sol, amb perspectives i des de 
diferents localitzacions locals. Tot 
un any llevant-se a trenc d’alba: els 
propòsits es poden complir! 

l’exemple de ‘dia 1’ demostra 

que amb voluntat es poden 

mantenir els propòsits

nous

propÒsits

2015
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aliments adequats, així com te-
nir cura de la seva manipulació i 
conservació un cop a casa. Quan 
es fan dietes molt severes no 
s’obtenen tots els nutrients neces-
saris per a l’organisme, per això cal 
assegurar-se el consum d’energia 
diari adequat per mantenir el pes 
correcte i aportar prou nutrients.

És recomanable fer quatre àpats 
diaris però si no es té prou gana es 

El s  hàb i t s  a l imenta r i s  de 
la gent gran i d’altres fac-

to rs  es tan  re lac ionats  amb 
certes malalties cròniques, com les 
cardiovasculars, les neurodegenera-
tives, l’osteoporosi, el càncer, etc. 
Per això és important que la gent 
gran pari especial atenció a la 
seva alimentació, però també que 
cuidin la seva higiene bucal i que 
deixin de fumar. És important es-
collir correctament al mercat els 

poden dividir els àpats en sis amb 
quantitats menors de menjar. S’ha 
de menjar amb moderació i incloure 
aliments variats a cada àpat, a més, 
cal menjar cada dia fruita, hortalis-
ses i productes lactis descremats.

També és recomanable la ingesta 
de carns blanques i vermelles, però 
sense greix. S’han d’evitar els men-
jars saltejats i fregits, i disminuir el 
consum de sucre i de sal. 

MENJAR bé

nous

propÒsits
2015

anar més en bicicleta

dedicar temps a la parella
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anar al gimnàs, deixar de fumar, 
estalviar o aprendre una altra llen-
gua. Però en la regularitat hi haurà 
la clau de l’èxit de tots els reptes 
i objectius que ens marquem ara  

S  egurament aquest “ser regu-
lars!” passi desapercebut com 

a nou propòsit per aquest any aca-
bat d’estrenar al costat d’altres més 
tòpics i més fàcils d’entendre com 

i per ser perseverants passarà tota 
opció que aquella meta que ara ens 
marquem encara tingui vigència al 
cap de dos o tres mesos. Si sabem el 
que volem, busquem-ho cada dia. 

ser regulars

nous

propÒsits
2015

conèixer món

dormir més hores
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Després de festes amb els ex-
cessos dels dinars, reunions 

familiars, sopars, vacances dels 
nens, hem de posar el nostre cos a 
punt, tornar a la normalitat i com 
sempre els bons propòsits d’any nou: 
menjar sà, fer esport i cuidar la salut.

A Iluro Quiropractic t’ajuden per-

què puguis complir les 3. Si tenim 
bona salut, ens trobarem millor 
anímicament. Volem gent opti-
mista, feliç i sobretot gent sana.

Si vols formar part d’aquest grup, 
t’ajuden a complir els propòsits que 
t’has marcat. Aprofi ta l’oferta per 
fer un tastet de la Quiropràctica. 

QUIROPRÀCTICA 
D’AJUDA

aprofita la quiropràctica 

per aconseguir els teus 

propòsits de menjar sa, fer 

esport i cuidar la salut. 

QUEDARÀS SORPRÈS AMB ELS 

RESULTATS.

anar a la platja cada dia

passejar més

fer els deures amb els fi 
lls

llegir cada dia una estona
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Gran part dels canvis que es pro-
posen no donen resultats, i la 
persona acostuma a pensar que no 
té cap responsabilitat en el fet de 
no aconseguir-ho, però per abastar 
els reptes cal prendre consciència 
de la responsabilitat d’un mateix.

les raons

Les principals raons per les quals 
una persona no abasta els seus ob-
jectius són:

• Moltes vegades viu la vida però 
s’oblida de fi xar-se un rumb.
• Té un objectiu però no actua per 
abastar-lo. 
• Té un objectiu i actua, però da-
vant un petit problema abandona.
• Té poca motivació o energia.

Cada any nou, milions de perso-
nes es proposen iniciar algun 

canvi en les seves vides. Millorar 
professionalment, sentir-se millor, 
perdre pes, trobar l’amor, saber 
aprofi tar millor el temps i gaudir 
més de la família, acostumen a 
ser alguns dels propòsits més co-
muns. Per aconseguir les metes 
fi xades és elemental que l’individu 
busqui la seva veritable motivació.

Tanmateix, s’ha de saber si acon-
seguir aquest objectiu és important 
o superficial i preguntar-se com 
ens sentirem si no ho aconse-
guim i si no fem res per començar 
a fer-ho realitat. Per als reptes 
considerats inabastables, el més 
recomanable és dividir-los en ob-
jectius més petits que ajudin a 
anar aconseguint-los pas a pas.

aquest any 
compliré!

el que és realment 
important, més que el 
propòsit, és que la motivació 
per dur-lo a terme sigui 
ferma i realment nostra

nous

propÒsits
2015

calcular millor les despeses

fer meditació

reciclar i s
er sostenible
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aprendre 
anglès
des de 
la llar 
d’infants 

La Llar d’Infants Anca és l’única 
a Mataró que treballa amb an-

glès a partir d’aquella edat, de 0 
a 3 anys, en què els infants més i 
millor poden conèixer una llengua 
diferent de la materna. Els seus 
alumnes aprenen la llengua re-
ferència mundial des de ben petits.

Anca té més de 10 anys d’experiència 
en la docència per a infants en 
edat preescolar, amb un programa 
d’aprenentatge personalitzat a cada 
infant, molt familiar, que prioritza 
un bon domini de la llengua anglesa. 
D’aquesta llar d’infants els alumnes 
en surten perfectament prepa-
rats per a una educació trilingüe.

En els 10 anys de vigència del pro-
grama educatiu de la Llar d’Infants 
d’aprenentatge anglès Anca, s’ha 
anat perfeccionant tot el mètode, 
que abasta àmbits com la psico-
logia, la intel·ligència emocional 
o la psicomotricitat. Les activitats 
d’aprenentatge són les habituals 
d’una llar d’infants, amb jocs i 
dinàmiques, però tot en anglès. El 
programa inclou treball musical.

TAMBÉ EN FRANCÈS

La Llar d’Infants Anca també incor-
pora l’aprenentatge en una quarta 
llengua com és el francès. D’aquesta 
manera el seu programa pedagògic 
també pot incloure aquesta llengua.

nous

propÒsits 2015

aprendre anglès
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Segons les dades de Rastreator.
com, mentre per un 34 per cent 
dels espanyols és gairebé impossi-
ble, un 66 per cent dels espanyols 
són capaços de guardar una mica 
de diners a fi nal de mes. La qües-
tió està clara: saber quins són els 
seus trucs per no quedar-se a zero 
o en números vermells. Les respos-
tes recollides en l’esmentat estudi 
recullen alguns dels nous hàbits 
que han adquirit els ciutadans per 
aconseguir estalviar. Entre els més 
importants, la disminució de la des-

d es que va començar la crisi, 
l’estalvi s’ha convertit en una 

màxima per a govern, empreses i, 
per descomptat, economies domès-
tiques. Afrontar les despeses sense 
quedar-nos a zero i mantenir un 
coixinet que pugui treure’ns d’una 
difi cultat si, per exemple, puja de nou 
la factura de la llum és per a molts 
una completa odissea. Però cada cop 
hi ha més gent que torna a estalviar.

estalviar, 
com?

les vacances, sopars. com-
pres i sortides concentren 
gran part de l’estalvi 

pesa en oci o productes de consum 
accessoris, entesos com aquells que 
no són de primera necessitat.

Les vacances, les sortides noctur-
nes, els sopars en restaurants o 
la compra de roba i complements 
fora de temporada de rebaixes, són 
alguns dels “capritxos” als quals 
almenys un 70 per cent dels enques-
tats ha renunciat per aconseguir 
estalviar. L’espectacular pujada dels 
preus en la factura de la llum, la ga-
solina i l’alimentació, són, en gran 
manera, responsables que s’hagi 
reduït el consum d’altres béns i ser-
veis. Situació que, a llarg termini, 
repercutirà en el sistema econòmic 
de manera negativa.

fer petites sortides, m
és sovintnous

propÒsits
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calcular millor les despeses

fer meditació

reciclar i s
er sostenible
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cal deixar 
de fumar 

ció més jove ja que constata que 
la prevalença de consum de tabac 
entre els universitaris (25,6%) és 
molt semblant a la de la població 
en general de Catalunya (28,5%), 
segons dades de 2012 del Depar-
tament de Salut de la Generalitat.

La majoria de joves enquestats, amb 
una edat mitjana de 22 anys, consi-
deren que les amistats són el factor 
més important a l’hora d’iniciar-se 
en el consum del tabac, mentre que 
només el 9,8% creu que es comença 
a fumar pel sabor o l’olor del tabac. 
De fet, el 91,4% asseguren tenir 
amics fumadors, un 39% té altres 
persones fumadores a casa seva i 
només el 12,8% afi rma tenir una 
parella fumadora. Només el 34,2% 
dels universitaris catalans considera 
que l’addició és el factor principal 
a l’hora de mantenir l’hàbit de fu-
mar. El 45,6% creu que els que no 
deixen de fumar és perquè gaudei-

cal deixar de fumar i com més 
aviat millor. Fumar mata i és 

una evidència estadística encara 
que l’estudi de l’aeec-Catalunya 
contra el Càncer constata que la 
majoria dels universitaris catalans 
no relacionen l’hàbit de fumar 
com una causa clara de mortalitat. 
Tot i que són molt conscients dels 
perills del tabac, ja que més del 
92% relacionen aquesta addicció 
amb problemes del sistema car-
diovascular, cerebral, infeccions 
respiratòries i envelliment de la pell. 
No obstant això, segons l’estudi, 
més de la meitat dels joves consi-
deren que les possibilitats de morir 
a causa del tabac no superen el 
30% i només el 27% creu que els 
fumadors tenen un 50% més de 
possibilitats que els no fumadors 
de morir pels efectes del tabac.

Aquestes són algunes de les prin-
cipals conclusions d’un estudi 
realitzat per l’aecc-Catalunya con-
tra el Càncer entre 2013 i 2014, 
entre estudiants universitaris de 
Catalunya. Un estudi que també 
posa de manifest la necessitat de 
conscienciar sobre la prevenció del 
càncer de pulmó entre la pobla-

xen del tabac i el 20,1% perquè 
els ajuda a controlar l’ansietat.

Quant als factors decisius per deixar 
de fumar, el 70% assegura que el 
principal és que el tabac afecti la sa-
lut, mentre que només el 13% creu 
que es deixa de fumar per estalviar.

Respira app, l’aplicació per 
deixar de fumar

Per ajudar a tots aquells que han 
decidit deixar de fumar, l’aecc ha 
desenvolupat una aplicació mò-
bil anomenada Respira app. Es 
tracta d’una guia d’orientació i de 
suport dividida en quatre fases en 
les que la persona haurà de seguir 
una sèrie d’indicacions per avançar 
cap al seu objectiu: trencar amb 
el tabac defi nitivament. A banda, 
l’aplicació compta amb diferents 
apartats d’ajuda per aprendre a re-
duir l’ansietat, a relaxar-se, evitar les 
ganes de fumar, controlar l’augment 
de pes, prevenir les recaigudes, etc. 
I per a aquelles persones que neces-
sitin una atenció més personalitzada, 
Respira app disposa d’accés directe 
al consultori de l’aecc, on un profes-
sional donarà resposta als dubtes. 

la majoria de joves encara 

no associen el fumar a una 

causa clara de mortalitat

nous

propÒsits
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fer petites sortides, m
és sovint

formar part d’una ong

beure menys i n
omés de forma excepcional
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Dates: 
Diumenge 11 gener

Hora: 
19h

Lloc: 
Teatre Monumental 
(La Riera, 169. 
Mataró)

Entrada: 
Anticipada: 12€.
Taquilla: 15€.

LLIBERT FORTUNY I LA BIG BAND MARESME, 
TRIBUT A OLIVER NELSON

La celebració del desè aniversari de 
la Big Band del Maresme comença 
tot just estrenat el 2015, puntuals 
a la tradició que serveix d’epíleg 
musical de les festes per la qual 
aquest conjunt s’acompanya d’al-
guna primera espasa per oferir a la 
ciutat la primera cita musical d’en-
vergadura de la nova anyada. Molts 
factors se sumen aquest diumen-
ge amb el concert de la Big Band 
Jazz Maresme. Al desè aniversari 
i la tradició d’aquesta cita, cal 
sumar-hi que el convidat de luxe 
per a aquesta edició serà ni més 
ni menys que Llibert Fortuny, el 
virtuós saxofonista convertit en un 
dels rostres més coneguts del jazz a 
casa nostra. I el motiu que uneix a 
Big Band i al músic també afegeix 
al·licients al concert: serà un tribut 
a Oliver Nelson, nom indispensable 
i llegenda de la música de la sego-
na meitat del segle XX.

Quan es va crear fa 10 anys, la 
Big Band Jazz Maresme havia de ser 
una orquestra de jazz professional, 
capaç d’assolir qualsevol reperto-
ri o projecte. Aquest objectiu s’ha 
aconseguit gràcies a l’esforç de tots 
els músics que han passat per la 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Jove Orquestra Iluro
Concert de Reis a càrrec de la Jove 
Orquestra Iluro. 
Diumenge 11 gener l 12h l Les 
Esmandies Casal de barri (Rda. O’Don-
nell, 94. Mataró) l Gratuït

Disconcert: ‘Sundays’
Banda de versions formada especial-
ment per l’ocasió, amb tot tipus d’es-
tils, des de l’indie fi ns al rock passant 
pel soul o el funk. Espai de lleure per 
a persones amb i sense discapacitat. 
Organitza: Taller d’Idees. 
Diumenge 11 gener l 17:30h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
Preu: 3€. 

TEATRE I DANSA

‘Els Pastorets’ de Mataró
Espectacle musical nadalenc ‘Els 
Pastorets de Mataró’, un punt de 
referència obligat quan es parla de 
Pastorets al nostre país. Enguany, 
direcció de Marc Abril. 
Dies 10 i 11 gener l 17h l Sala Caba-
nyes (La Riera, 110. Mataró) l Platea i 
llotges: 15€. Amfi teatre: 13€. També: 
17, 18 i 25 gener. 

Acte de cloenda: ‘Mataró, 
Ciutat de Valors’
Amb diverses actuacions i intervenci-
ons. Organitza: Ajuntament de Mataró.
Divendres 16 gener l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada lliure amb invitació

“Anguilas”
Monòleg a càrrec de Andrés Cavallin.   
Divendres 16 gener l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Gratuït.

INFANTIL

‘1714, obrim panys!’
Activitat a partir de 5 anys. 
Diumenge 11 gener l 18h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

Districte Bib
Tertúlia juvenil dirigida a nois i noies 
de 9 a 12 anys.
Dilluns 12 gener l 18h l Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró)

www.totmataro.cat/agenda   

formació, sota la direcció de Gerard 
Nieto. La perseverança i l’exigència 
han estat les dues coordenades que 
s’han seguit sempre perquè el grup 
sigui capaç de comparèixer davant 
del seu públic, cada vegada, amb la 
qualitat per bandera. Homenatjar un 
saxofonista com Oliver Nelson de la 
mà del seu homòleg més conegut a 
casa nostra hauria de ser mo-
tiu de sobres per omplir el 
Monumental. 10 anys 
no se celebren cada 
dia. 

qualitat per bandera. Homenatjar un 
saxofonista com Oliver Nelson de la 
mà del seu homòleg més conegut a 
casa nostra hauria de ser mo-
tiu de sobres per omplir el 
Monumental. 10 anys 
no se celebren cada 
dia. 

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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Hora del conte especial: 
Contes per despertar l’any
Narració del conte “El viatge imagina-
ri”, a càrrec de Gina Martí. 
Dimarts 13 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Llegim!
Tertúlia literària destinada a joves bons 
lectors. A partir d’11 anys. Activitat 
conduïda per l’escriptora Lola Casas.
Dimecres 14 gener l 17h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. Occitània, 
s/n. Mataró).

L’hora del conte
Narració del conte “El regal perfecte”, 
de Gillian Shields. A càrrec de Sílvia 
Barragán.
Dimecres 14 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró)

Club gomet blau
“ L’hort màgic de la Marta”, d’Anna 
Obiols. Activitat dirigida a infants a 
partir de 5 i 6 anys.
Dimecres 14 gener | 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. Occitània, 
s/n. Mataró)

Dijous a la biblio
Narració i taller de manualitats infantils. 
Amb el conte: “La caputxeta forçuda”, 
de Vivim del Cuentu.
Dijous 15 gener l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18. Mataró)

Club gomet vermell
Lectura del conte “La buscadora 
d’històries”, de Care Santos. Club de 
lectura per a nens/es entre 7 i 10 anys.
Dijous 15 gener | 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Hora del conte a Arenys
Narració a càrrec d’Anna Danés.
Dijous 15 gener | 18h l Sala d’Actes 
Biblioteca (C. Bonaire, 2. Arenys de Mar)

Club dels Setciències
“Les religions”. Club de coneixements 
de l’àrea infantil. De 8 a 12 anys.
Divendres 16 gener l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

 
XERRADES I LLIBRES  

‘Descobrir les tècniques del 
gravat: xilografi a i aiguafort’
A càrrec de la gravadora Margarida 
March. Acte de cloenda de l’exposició 
“Llum”, de la mateixa artista.
Dissabte 10 gener l 19h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) 

Espai patrocinat per

SORTIM EN FAMÍLIA 

Espectacle de titelles multidisciplinari 
amb música en directe i dansa, amb 
contes tradicionals que serviran per 
animar a la protagonista a conèixer 
cultures.  
A càrrec de la companyia madrilenya 
“La Mar de Marionetas”. 

“‘Habla, no estás sola”

Diumenge 11 de gener l 12h l 
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Preu: 7€. Organitza: AACC 
Maresme Titelles.

Primera edició a Mataró d’aquest 
projecte: una cantata amb les corals 
dels casals de gent gran: 
l’Arquera (del casal Jaume Terradas), 
del casal del Parc i del casal de la 
Gatassa de Mataró. 

CONCERT

Cantagrans: 
Cantàvia 

Dissabte 10 gener l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
l Gratuït amb invitació (a recollir a les 
ofi cines de Cultura).
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Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “La fondalada”, 
de Jhumpa Lahiri. Activitat moderada 
per Cristina Valls.
Dimarts 13 gener l 19h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró)

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià sobre el llibre 
“Il giardino dei Finzi-Contini”, de 
Giorgio Bassani. Activitat conduïda per 
Nicola Giuliano.
Dimarts 13 gener l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

El meu fi ll/a té problemes 
psicològics o difi cultats 
d’aprenentatge
Xerrada i pautes d’actuació pels pares.  
Dimarts 13 gener l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Presentació publicació
Presentació del llibre “Santiago 
Martínez Saurí, advocat, mataroní, na-
cionalista, democristià”. A càrrec del 
M. Hble. Sr. Joan Rigol i Roig. Edita: 
Club d’Opinió Jaume Llavina.
Dimecres 14 gener l 19:30h l Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61. Mataró)

Llegeix amb nosaltres!
Tertúlies de lectura fàcil. Amb el llibre 
“La meva família i altres animals”, de 
Gerald Durrell.
Dimecres 14 gener l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

“El calaix de sastre del Baró 
de Maldà”
Conferència a càrrec de Margarida 
Aritzeta, professora de la Universitat 
Rovira i Virgili.
Dijous 15 gener l 19:30h l Òmnium 
Cultural (C. d’Argentona, 59. Mataró)

FESTES I FIRES

Festa Major d’hivern 
d’Argentona
Dissabte 10: 10,30h davant l’Ajunta-
ment: Concentració per anar a ofi ci. 
11h, a l’Església Parroquial, Ofi ci en 
honor a Sant Julià. Tot seguit, des de 
l’Ésglésia de Sant Julià, baixant pel 
carrer Gran fi ns a la Pl. Nova Cercavila 
de gegants. De les 11 a les 15h a 
l’Espai Can Doro: Campionat d’Escacs 
Infantil. 12,30h a la Pl. Nova: Sarda-
nes amb la Cobla Selvatana. 17,30 i 

19,30h a La Sala: Concert de Festa 
Major amb l’Orquestra Selvatana. Preu: 
3€. 17,30h a la Pl. de Vendre: 7a 
Mostra de Bestiari de Foc. 19h, tabala-
da de les colles participants. 19,30h, 
Cercavila de Bèsties de Foc. 22,30h a 
l’Espai Can Doro: Nit de festa. Concert 
amb el grup La Colònia. A continuació, 
sessió de música amb DJ Albert Teje-
do. 23h a La Sala: Ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Selvatana. Preu: 3€.
Diumenge 11: 9h a la Pl. del  Ge-
ganter Joan Padrós: Plantada de 
gegants. 9.30 fi ns les 14h a la Pl. de 
Vendre: Trobada de plaques de cava. 
10h al Bar de Can Tomàs (C/ Gran, 
24): Tradicional concurs de dòmino. 
11h al Saló de Can Calopa: col·loqui 
‘Aproximació a la personalitat de Josep 
Puig i Cadafalch’. 11h, des de la Pl. 
del Geganter Joan Padrós: Cercavila 
de gegants. 12,30h pels carrers de la 
Vila: Tradicional Tres Tombs. 13,30h a  
l’Espai Can Doro: Vermut Jazz a càrrec 
de Maria Lamata Quartet. 14,30h: Di-
nar de Festa Major. Preu: 6€. 18h a la 
Sala: Espectacle “Un món (i un munt) 
de Dracs”. a càrrec de Tanaka Teatre. 
Preu: 7€. 19,30h a l’Ajuntament: 
Piromusical a càrrec de Pirotècnia 
Tomàs. Fira d’Artesania i d’Alimentació: 
dissabte i diumenge de 10 a 14,30h i 
de 17,30 a 21h a la Plaça Nova. 

Fira de Brocanters i 
col·leccionisme
Organitza: Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 11 gener l De 9 a 15h l La 
Riera (Arenys de Mar)

guia culturalguia cultural NÚM. 1657
DEL 10 AL 15 DE GENER DE 2015

 Per enviar informació 

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

Primera sessió del cicle de conferèn-
cies “Tutankhamon i la seva època. 
L’Egipte llegendari” a càrrec de Marta 
Villanueva, egiptòloga. Organitza: Locus 
Amoenus.

XERRADA

‘El regne nou. L’esplendor 
de l’Imperi Egipci’

Dimarts 13 gener l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

PRESENTACIÓ LLIBRE

Presentació de la novel·la sobre la 
creació de la Biblioteca de Catalunya 
a càrrec de l’autora, Núria Pradas. 
Narra la història d’una noia de classe 
obrera a principis del s. XX que lluita 
per aconseguir formar-se. 

“La noia de la biblioteca”

Dijous 15 de gener l 19:30h l 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Plaça Occitània, s/n. Mataró)

Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar
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exposicionsexposicions

‘Resistents i Deportades’
Exposició de l’Associació Amical 
Mauthausen. 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Inaguració i conferència: 
divendres 9 de gener a les 20h. Fins el 
8 de febrer.

Museu del Càntir
· Diàlegs de fang 2015: Obres dels 
alumnes adults de l’Escola Taller de 
Ceràmica d’Argentona.
Inaguració: dissabte 10 de gener a les 
19h. Fins al 8 de febrer.
· Càntirs d’arreu del món: exposició 
temàtica anual. 
Inaguració: dissabte 10 de gener a les 
19h. Fins al gener 2016. 

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.
Pur eclèctic (1959-1967): Supervivèn-
cia i resistència.
Sala 1 l Fins al 8 febrer.
Lluís Güell: camins de compromís i
transgressió.
Sala 2 i Galeria l Fins al 8 de febrer.

Motografi es
Recull de fotografi es de David Lafuente 
del món Harley.
Biblioteca Antoni Comas (Mataró) l Del 
8 al 31 de gener.

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

‘Mercat d’art’
Exposició i venda d’obres d’art de 
diversos artistes.
Estudi Aurum (C. Montserrat 33. Mata-
ró). Fins el 30 de gener.

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

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

‘Hàlit’
Pintures de la vilassarenca Teresa Pera.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 5 de febrer.

Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). 
Octavi Comeron. Contracte comú.
Fins a l’1 de març.
‘Tots els artistes catalans vius?’ de 
Jordi Boldú.
Fins a l’1 de març.

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.  

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 
Sagrat Cor de Jesús.
Ateneu Fundació Iluro. La Riera, 92. 
Mataró. Fins l’11 de gener.

Col·lecció Bassat. 
Quatre dècades, cinquanta artistes. 
1940 - 1979.
Museu d’Art Contemporani- Nau Gaudí 
(c/ Cooperativa, 47. Mataró) l Fins al 
22 març.

Mataró fa recerca sobre
el canvi climàtic 
Seguiment dades de l’estació meteoro-
lògica i mesurador del CO2 atmosfèric.
Can Serra. Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Exposició permanent.

www.totmataro.cat/exposicions
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M|A|C Espai. Can Palauet (C. d’en 
Palau, 32. Mataró) l Presentació: 
dimecres 14 de gener a les 21h. Del 
14 al 18 de gener. 

PRESENTACIÓ

“CAPS.A. 12 / Souvenir”
El col·lectiu CAPS.A. (J.M. Calleja, 
Jordi Cuyàs i Jaume Simon) presenta 
“CAPS.A. 12 / Souvenir”: 12 fotografi es 
en 3D de 12 personatges mataronins a 
12 indrets de la ciutat.

Exposicions 1657.indd   2 8/1/15   13:08



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
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mataroní de l’anymataroní de l’any www.totmataro.cat

De Ramon i Espígul no seran Mataroní de l’any 14

La fase de votació acumulada pels 
quatre sistemes habilitats es cobra, 
sigui dit amablement, les seves 
primeres dues víctimes aquesta 
setmana. Josep Maria De Ramon i 
Sara Espígul queden descartats de 
la cursa que acabarà el pròxim 9 
de febrer amb l’acte de lliurament 
del guardó. És curiós que tots dos 
candidats comparteixen l’afi ció pel 
teatre i la relació amb la Sala Ca-

MATARONÍ DE L’ANY
NOTÍCIA

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

A. SMS
Es pot votar el Mataroní de l’any a través del telèfon 
mòbil escrivint un missatge de text SMS amb la paraula 
MATARONI, un espai, i el nom del candidat, al número 
25024. Servei prestat per QTEL, SL sms@qtis.es 902044010 PVP/SMS 1,45eur imp. inc.

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

Un cop per persona i dia es pot votar el candidat 
preferit a través de Facebook amb l’aplicació de vot 
específi ca que trobareu al nostre perfi l de Facebook.
facebook.com/mataronidelany 

Quatre sistemes per votar el Mataroní de l’any 2014

banyes. Josep Maria De Ramon és 
un home molt vinculat a la cultura, 
les entitats i les festes mataronines 
mentre que Sara Espígul s’ha con-
vertit, durant el 2014, en una actriu 
molt coneguda gràcies a la seva par-
ticipació a la sèrie de Televisió de 
Catalunya ‘El Crac’.

De Ramon i Espígul, amb 79 i 49 
vots cadascun, no poden igualar la 

resta de candidats que segueixen en 
competència almenys una setmana 
més. Fins al passat dijous, 1.924 
persones han votat el seu preferit per 
ser Mataroní de l’Any 2014.

Cal recordar que el sistema de vot 
del certamen premia la regularitat i 
el votar un cop per dia i de forma 
insistent. La setmana que ve cauran 
dos candidats més de la cursa.
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Julio Rondón
Tot un referent de Roca-
fonda, on és un dels veïns 
amb més coneixement del 
barri, conegut per tothom 
i impulsor del progra-
ma ‘Rocafondeños por el 
mundo’.________________
ENVIA: 

MATARONÍ RONDON

Montse Chiva
És l’ànima de l’entitat Ma-
resme Oncològic, sempre 
pro-activa en la lluita i 
conscienciació en contra 
del càncer organitzant di-
ferents actes.________________
ENVIA: 

MATARONÍ CHIVA

Miquel Aliberas
Membre de la Comissió 
de Les Santes des de la 
seva creació i momeroter 
des del primer dia a més 
de col·laborar amb enti-
tats i festes de la ciutat.________________
ENVIA: 

MATARONÍ ALIBERAS

Lara Sànchez
La ninotaire mataronina 
ha consolidat un estil 
propi amb cada cop més 
seguidors. Fa un dibuixos 
detallistes i humorístics. 
Ha fet el torró d’autor 
d’aquest Nadal.________________
ENVIA: 

MATARONÍ SANCHEZ

Núria Martínez
La jugadora de bàsquet ja 
va ser fi nalista a la prime-
ra edició del Mataroní de 
l’Any i aquest 2014 ho 
torna a ser gràcies a la 
plata amb gust d’or del 
Mundial.________________
ENVIA: 

MATARONÍ MARTÍNEZ

Pedro Barroso
Una de les persones sen-
se les quals és impossible 
entendre el barri de Cer-
danyola, les seves festes, 
les seves entitats i les se-
ves lluites.________________
ENVIA: 

MATARONÍ BARROSO

Antoni Vilà
És el President de Càri-
tas Interparroquial més 
necessària que mai en 
els actuals moments, que 
ajuda a centenars de ma-
taronins amb totes les 
seves________________
ENVIA

MATARONÍ VILA

Pere Llerena
En “Pere de la piscina” 
és tota una institució a 
la Piscina Municipal on 
ha ensenyat a nedar a 
generacions senceres de 
mataronins.________________
ENVIA: 

MATARONI LLERENA

www.mataronidelany.cat
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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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  PRIMER TÍTOL DEL 2015 
L’’ Auto Net&Oil Boet Mataró guanya la 

Copa Federació
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Dolores García
De 76 anys va ser el participant 
de més edat a la Copa Nadal del 
CN Mataró i es va imposar a la 
categoria Veterans X Femení.

Visita a l’hospital
El mateix matí de Reis una 
representació del CE Mataró va 
repartir regals pels més petits a 
l’Hospital de Mataró.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Mataró tornarà a tenir ciclisme de 
primer nivell. Després de la grata sen-
sació que va deixar el doble pas de la 
Volta Ciclista a Catalunya l’any pas-
sat, l’organització va fer públiques les 
etapes d’aquest any i la capital del Ma-
resme torna a ser punt de partida de la 
segona etapa. És d’esperar que el Camí 
de la Geganta i el denominat espai fi ral 
del Parc Nou tornin a estar tallats tot 
un matí perquè els mataronins vegin de 
prop tota la parafernàlia que comporta 
una prova com aquesta. Els autobusos i 
cotxes dels equips, el control de fi rmes, 
els mitjans, el públic, els corredors. 
Una mena de circ que l’any passat 
va fer les delícies a moltíssima gent. 
Periodistes €€€€€€€ a seguir carre-
res arreu escrivien que poques vegades 
havien vist el clima i l’expectació que 
Mataró va saber transmetre a un pilot 
excepcional. Sembla que repetirem. I 
n’hem d’estar contents.

Si l’any passat era novetat, aquest 
any caldrà aprofi tar que es torna a tenir 

la carrera per casa per mirar d’anar més 
enllà. Si Calella ha sabut jugar les seves 
cartes i ja és indiscutible com a seu de 
la primera etapa per què no pot Mataró 
consolidar-se com a punt de partida de 
la segona?

L’any passat la Volta ens va rega-
lar un cartell de ciclistes excepcional, 
un reguitzell de primeres espases que 
s’assemblava més a l’escenografi a es-
portista d’un Tour que no pas l’habitual 
de la prova catalana. Contador, Nairo 
Quintana, el nostre Purito Rodríguez i 
Chris Froome units en una fotografi a va 
ser genial però és probable que no es 
pugui repetir. 

Pel bé del ciclisme, a més, estaria bé 
que la sortida de la Volta consolidada 
fós a la vegada l’ocasió per fer créixer 
aquest esport a casa nostra. Amb un 
velòdrom, turons al voltant, serralades 
a prop i planeres ràpides pròpies del 
Maresme la nostra ho té tot per ser una 
comarca de ciclisme eminent que torni 
a donar a la Volta tot el caliu del món.

Tornarem a tenir la Volta
    El 24 de març la ciutat acollirà la segona etapa de la prova ciclista 

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

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA.  CN MATARÓ LA 

SIRENA -  MEDITERRANI. Dissabte a les 12:45 
hores al CN Mataró.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA.  CN MATARÓ- PRIEGO. 

Dissabte a les 17 hores al CN Mataró.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ MASCULINA.  CN MATARÓ- IRUN. 

Diumenge a les 11 hores al CN Mataró.

HANDBOL
1A  ESTATAL.  JOVENTUT MATARÓ - GAVÀ. Dissabte 
a les 18 hores al Teresa Maria Roca.

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT MATARÓ 

- SANT JOAN DESPÍ. Dissabte a les 20 hores al 
Teresa Maria Roca.

FUTBOL
SEGONA TERCERA CATALANA.  LIVERPOOL - 

LLÀNTIA. Dissabte a les 18 hores al Camp de 
Futbol del Camí del Mig.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA.  AUTO NET&OIL BOET - VIC. 

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

ATLETISME
LA SANSI MATARÓ.  CURSA POPULAR. Diumen-
ge a les 10 hores des de davant de l’Hotel 
Atenea-Port Mataró.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA.  CN MATARÓ 

QUADIS- CN TERRASSA. Dimecres a les 12:45 
hores al CN Mataró.

portada ete 1362.indd   2 8/1/15   16:34



handbolbàsquet 32 DEL 10 AL 15 DE GENER DE 2015
NÚM. 1657    ED. 1362esportel

STAFF    EL TOT ESPORT

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

Diumenge passat dia 4 de gener, l’Auto 
Net& Oil Boet Mataró es va proclamar 
campió de la Copa Federació, després 
de guanyar, a la fi nal disputada al Pavelló 
Eusebi Millan de Mataró, El Masnou, 
63-57. Els mataronins van fer valer el 
factor pista per emportar-se aquest títol 
que cada temporada disputen els quatre 
millors equips de Copa Catalunya durant 
l’aturada nadalenca.

Els taronges, que en el darrer partit de 
lliga havien perdut a la pista del Masnou, 
van sortir molt concentrats i al fi nal del 
primer quart guanyaven per un clar 18-
7. En el segon període els visitants van 
intentar reaccionar, però els locals, amb 
una gran defensa van contrarestar el joc 

ofensiu masnoví i van marxar al descans 
guanyant de vuit punts (31-23).

A la represa el Boet Mataró va conti-
nuar dominant la situació i al fi nal del 
tercer quart tenia el partit controlat (50-
39). Però en el darrer quart els visitants 
van demostrar perquè són líders a la lliga i 
es van acostar en el marcador. El conjunt 
entrenat per Albert Peña empès pel seu 
públic, no es va deixar sorprendre i es va 
emportar la victòria després d’un fi nal 
ajustat on els taronges van saber jugar 
millor els seus atacs.

Semifi nal d’infart
El dia abans el conjunt mataroní s’havia 
classificat per a la gran final després 
de superar 50-48 al Lluïsos de Gràcia, 
primer classificat del grup 2 de Copa 
Catalunya. En un matx d’anotació molt 
baixa, el Boet es va emportar el triomf 
en un fi nal d’infart  davant un dels grans 
favorits per aixecar la Copa Federació.

L’Auto Net&Oil Boet campió de la Copa Federació
BÀSQUET
COPA FEDERACIÓ REDACCIÓ

Els mataronins es van coronar a 
casa després de derrotar a la fi nal 
El Masnou  

AUTO 
NET&OIL 

CB EL 
MASNOU65 57

El Boet ja és un dels grans
Destacar que l’organització de la Copa 
Federació per part de l’AE Boet Mataró va 
ser tot un èxit i els amants del bàsquet de 
Mataró van poder gaudir de valent. Aquest 
títol de Copa Federació és tota una fi ta per 
aquest club de barri de Mataró que en tan 
sols dos anys ha passat de jugar a Tercera 
Catalana a proclamar-se campió de Copa 
Federació i a ser un dels ferms aspirants 
per lluitar per l’ascens a Lliga EBA.

Torna la lliga
Aquest dissabte el Boet, segon classifi cat, 
tornarà a la competició de lliga rebent 
dissabte a les 19:15 hores la visita del 
Vic, un dels equips de la zona baixa de 
la taula.

El Platges Mataró diumenge a les 
18:30 hores visita la complicada pista del 
Barberà, tercer classifi cat amb un triomf 
més que el conjunt groc que buscarà la 
victòria per continuar escalant llocs.    
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Ja ve sent habitual que Roser Tarragó 
i Marta Bach, les dues waterpolistes 
mataronines, tinguin un lloc preferent en 
el balanç esportiu de l’any a nivell indivi-
dual, perquè formant part de la selecció 
espanyola estan enfi lades en la cúpula 
d’aquest esport a nivell mundial. Aquest 
any van aconseguir el títol europeu, des-
tacant la “Ru” en ser la màxima goleja-
dora del campionat. Però aquest any s’hi 

2014: Un any marcat pels èxits internacionals
RESUM DE L’ANY
RESUM D’INDIVIDUALS 2014 REDACCIÓ

torna a afegir una esportista mataronina 
il·lustre com és Nuria Martínez que amb 
Espanya va aconseguir un éxit sense 
precedents guanyant la plata al Mundial 
només cedint davant dels Estats Units. 

I apareix un nom nou com és el de 
Xevi Blanco que va aconseguir el títol de 
campió del món d’una especialitat poc 
mediàtica, però de molta pràctica a nivell 
mundial, com és la pesca submarina. I a 

Xevi Blanco obté el títol mundial en pesca submarina, Núria Martínez la plata en bàsquet i Roser 
Tarragó i Marta Bach el títol europeu

més tenim a Pol Barbena i Marc Corbalán 
subcampions del món júniors en water-
polo, a Martí Casas subcampió del món 
sub-20 en hoquei patins, a Ariadna Pujol i 
Laia Flores medallistes als europeus sub-
20 i sub-18 en bàsquet, Marta Torrejón 
classifi cada per al Mundial absolut amb 
Espanya. I dos jugadors del Quadis con-
siderats el millor jugador i el millor porter 
de la lliga (Diakonow i Piralkov).

Gàlia Dvorak i Xavier Peral els més destacats

Un any més Gàlia Dvorak ha estat la fi gura més destacada del 
tennis taula mataroní competint amb la selecció estatal, tot i 
que a l’estatal només es va penjar una plata fent parella amb 
Paula Bueno, una palista que cada cop està més a prop de les  
jugadores Top de l’Estat. Una situació molt semblant viu el 
jove palista Xavier Peral, actual campió de Catalunya sub-23.

1327.- Gàlia Dvorak només supera una 
ronda a l’Open d’Espanya
1332.- Yordi Jason Ramos subcampió 
del Top Català Absolut
1335.- Xavier Peral i Dani Torres 
comparteixen el bronze al campionat 
de Catalunya. Paula Bueno plata 
en noies.
1337.- Xavier Peral campió de Cata-
lunya sub-21

1339.- Cinc medalles al Campionat 
d’Espanya: Gàlia Dvorak i Paula Bueno 
plata en dobles absolut, Dani Torres 
plata en dobles, Paula Bueno bronze 
individual i plata en doble sub-23, 
l’equip masculí sub-23 bronze.
1353.- Xavier Peral guanya el classifi -
catori per a l’estatal

  TENNIS TAULA TENNIS

Albert Ramos tanca l’any amb dos títols

El tennista mataroní va acabar l’any amb dos títols aconseguits 
en terres italianes. Ramos va guanyar el Challenger de Milà i 
el Challenger de Gènova. Menys sort va tenir als Challengers 
de Pàdua i de Kenitra on va perdre a la fi nal del torneig. El 
mataroní enguany no ha arribat bé a les grans cites i va quedar 
eliminat a primera ronda.

1315.- Albert Ramos cau a la primera 
ronda de l’Open d’Austràlia
1329.- Albert Ramos planta cara a 
Nadal al Godó però acaba caient 
1338.- Albert Ramos guanya el Cha-
llenger de Milà
1340.- El tennista mataroní Albert 
Ramos perd la fi nal del Challenger 
de Pàdua

1344.- Ramos cau a la primera ronda 
de l’Open USA davant l’australià Groth
1345.- Ramos guanya el Challenger de 
Gènova superant el croat Delic
1348.- Ramos perd la fi nal del Challen-
ger de Kenitra

NÚRIA MARTÍNEZ MARTA BACH ROSER TARRAGÓ XEVI BLANCO

  ATLETISME
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TENNIS

Raquel Gonzàlez (FCB) campiona de Catalunya i 
subcampiona estatal de marxa
Gran any el que s’ha acabat de la marxadora mataronina del FC 
Barcelona Raquel González. L’atleta blaugrana va iniciar el 2014 
proclamant-se campiona de Catalunya en els 20 km, després 
va acabar segona en el Campionat d’Espanya, posteriorment va 
acabar 13a a la Copa del Món i es va proclamar campiona uni-
versitària estatal. Però encara hi ha més, després es va proclamar 

campiona d’Espanya en la prova dels 5 km, i també campiona 
estatal amb la selecció catalana, juntament amb Bea Indurain 
(CAL), i per acabar l’any va ser 10a al Campionat d’Europa i 
plata al Campionat d’Espanya en els 10 km.

Aquest 2014 també han estat a un gran nivell i han acon-
seguit podis catalans estatals Marta Cot (CAL) en perxa, la 
corredora de tanques Bea Indurain (CAL), la jove i prometedora 
Sara Dorda (Lluïsos) i la saltadora Viena Campos (FCB).

1316.- Marc Roig (CAL) primer estatal 
a la Marató de Santa Pola
1318.- Raquel Gonzàlez (FCB) campio-
na catalana de 20 km marxa
1318.- Mary Gonzàlez i Oriol Bonet 
(CAL) fan bones marques a Luxem-
burg
1318.- Campionat Catalunya Promesa: 
Carla Moreno (CAL) campiona en 
3.000 m.
1320.- Raquel Gonzàlez (FCB) sub-
campiona d’Espanya de 20 km marxa.
1320.- Campionats Catalunya Absoluts 
P.C.- Marta Cot (CAL) subcampiona 
en salt amb perxa.
1320.- Joaquin Joyas (GALL) rècord 
del món de veterans M55 en 800 m.
1320.- Enrique Luque (Ríos Running) 
subcampió català veterà de mitja 
marató
1321.- Mary Gonzàlez (CAL) 5a als 
estatals absoluts de pista coberta 
en 800 m.
1321.- Marc Roig (CAL) 10è al Campio-
nat d’Espanya de Mitja Marató
1322.- Campionat Catalunya Juvenil 
p.c.: Marc Merelo (CAL) 3r en llargada, 
Ayoube Sighiouri (CAL) 3r en 1.500 m.
1323.- Campionat d’Espanya juvenil 
pc: Sara Dorda (GALL) subcampiona 
en 400 m
1325.- Campionat Catalunya 10.000 m: 
Marc Roig (CAL) subcampió absolut; 
Carla Moreno (CAL) subcampiona 
absoluta i campiona en promeses; 
Yshin Ezzaydouni (CAL) campió en 
promeses.
1331.- Raquel Gonzàlez (FCB) 13a a la 
Copa del Món de marxa
1332.- Bea Indurain (CAL) competeix a 
la Lliga Universitària dels Estats Units.
1332.-  Raquel Gonzàlez (FCB) cam-
piona d’Espanya universitària.
1335.- Quatre podis als Campionats de 

Catalunya Absoluts: Raquel Gonzàlez 
(FCB) campiona en 5 km marxa; Bea 
Indurain (CAL) 2a en 100 m tanques, 
Marta Cot (CAL) 2a en perxa, Viena 
Campos (FCB) 3a en llargada.
1337.- Campionats de Catalunya 
Cadets: Marina Ballesteros (CAL) 
campiona en 100 m, Mariona Gaspar 
(CAL) campiona en perxa, Alba Rodrí-
guez (CAL) 3a en perxa.
1337.- Campionats de Catalunya 
Infantils: Carla Vilà (CAL) campiona 
en perxa; Sergi Adalid (LL) campió 
en 1.000 m obstacles i 220 m tanques; 
Àrega Puig (LL) campió en javelina 
amb rècord de Catalunya; Bet Jené 
(CAL) 2a en alçada; Marc Fernàndez 
(LL) 3r en 1.000 m.
1338.- Campionats Catalunya Prome-
ses: Virgili Cedeño (CAL) campió en 
200 m i Bea Indurain (CAL) campiona 
en 100 m tanques i 2a en llargada; 
Laura Pelegrí (LL) 3a en 800 m.
1338.-  Campionat Catalunya Juvenil: 
4x400 de Lluïsos 2n lloc, Cèlia Gaspar 
(CAL) 3a en perxa, Marc Merelo (CAL) 
3r en llargada; Biel Mayans (LL) 3r 
en 400 m.
1338.-  Campionat Catalunya Cadet: 
Maria Dièbana Badji (CAL) 3a en 
triple.
1338.-  Bet Jené guanya en alçada 
al Campionat d’Espanya Infantil per 
clubs.
1338.-  Salvador Vilà i Àngels Noell 
(CAL) campions d’Espanya veterans 
en perxa i marxa i Emma Olasz (LL) 
campiona en 80 m tanques.
1339.- Joan Planas guanya la lliga ho-
landesa amb el Phanos d’Amsterdam.
1341.- Marta Cot única victòria al Míting 
de Mataró.
1341.-  Raquel Gonzàlez i Bea Indurain 
campiones estatals amb Catalunya.

1342.- Sara Dorda (LL) subcampiona 
d’Espanya juvenil en 400 m llisos
1343.- Raquel Gonzàlez desè lloc al 
Campionat d’Europa de Zuric.
1343.- Raquel Gonzàlez (FCB) plata 
als Campionats d’Espanya Absoluts 
en 10 km marxa; Sara Dorda bronze 
en 4x400 m; Mary Gonzàlez (CAL) 
5a en 800 m.
1343.- Bilal Noual (AA Catalunya) se-
gon en javelina però fora de concurs.
1351.- Sara Dorda s’acomiada amb un 
bronze a l’estatal de clubs júnior

  ATLETISME

MARTA COTRÀQUEL GONZÁLEZ

1355.- Marc Roig cinquè a la Behovia- 
Sant Sebastià
1356.- Jesús Angel Garcia Bragado 
gran fi txatge del CA Laietània
1356.- Quatre podis a la “Jean Bouin”: 
Ibrahim Azzouz (CAL) 2n en promeses 
i Marc Fernàndez (LL) 2n en infantils
1357.- Marc Roig i Mary Gonzàlez 
guanyen el Mèrit 2014
1358.- Marc Roig millor representant 
mataroní a la Mitja Marató de Mataró

1287.- Fran Seijo nou president del 
CE Mataró
1330.- Marta Torrejón guanya la Lliga 
Estatal amb el FC Barcelona
1341.- Joel Marin (Cornellà) ha estat 
escollit dintre l’onze ideal de la 3a 
Divisió
1343.- Dídac Vilà (Milà) jugarà cedit 
a l’Eibar
1344.- Marc Torrejón fi txa pel Friburg 
de la Bundesliga
1346.- Marta Torrejón fa història amb 
la selecció estatal en classifi car-se 
per al Mundial
1356.- Uri Martínez fa el tercer “hat-
trick” en quatre jornades

FUTBOL
1334.- Marta Calzada i Hèctor Poza del 
CD Tonbal plata a l’Open Internacional 
d’Espanya
1348.- Sandra Moreno (Hwarang 
Mataró) bronze al campionat estatal 
infantil
1349.- Cinc medalles del Tonbal al 
Campionat d’Espanya de Tècnica 
i Pumse
1354.- Toni Moreno desè el Mundial de 
Taekwondo Pumse
1358.- Sandra Moreno (Hwarang 
Mataró) subcampiona d’Espanya de 
Pumse Infantil

  TAEKWONDO
MARTA TORREJÓN TONI MORENO
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Claudia Luna i Lluís Vila els gran protagonistes 
de l’any

Gran any de Claudia Luna que va guanyar el bronze en el mundial 
júnior de duatló, proclamant-se també campiona de Catalunya i 
d’Espanya júnior de duatló.  Gran 2014 també de Lluís Vila  que 
es va proclamar campió de Catalunya de Duatló i 4t a l’estatal de 
duatló i de triatló de llarga distància. Per acabar dir que Pablo 
lópez  va ser campió estatal sub-23 de duatló.                                  

Roser Tarragó, Marta Bach i Ona Meseguer 
campiones d’Europa

Novament el waterpolo femení ha estat un dels grans 
protagonistes d’aquest que ja s’ha acabat. Roser Tarragó, 
Marta Bach i Ona Meseguer es van proclamar campiones 
d’Europa amb el combinat estatal i després del Mundial 
aconseguit en el 2013, ara només els hi queda guanyar els 
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro del 2016

1321.- Pablo López campió d’Espanya 
sub-23 de duatló de llarga distància; 
Lluís Vila 4t absolut.
1325.- Claudia Luna campiona de 
Catalunya júnior de duatló
1326.- Lluís Vila campió de Catalunya 
absolut de duatló; Pablo López 2n 
en sub-23
1327.-  Clàudia Luna campiona 
d’Espanya júnior de duatló
1333.- Lluís Vila 28è a l’Ironman de 
Calella
1335.- Clàudia Luna bronze al Mundial 
júnior de Duatló
1337.- Lluís Vila 5è al Campionat 
d’Espanya de Mitja Distància

1337.- Judit Zaragoza campiona 
d’Espanya del seu grup d’edat (25-29 
anys) i Raquel Martin 2a.
1341.- David Rovira guanya  l’Altriman 
a Les Angles (França).
1346.- Eva Tomàs 3a del seu grup 
d’edat (40-44 anys) al Campionat 
d’Espanya
1349.- Bons resultats a l’Ironman de 
Barcelona
1350.- David Rovira 5è a la Half 
d’Empuriabrava. Clàudia Luna guanya 
la Triatló de Vilanova
1353.- Lluís Vila quart al campionat 
d’Espanya de llarga distància

1316.- Bach i Meseguer guanyen el 
Preeuropeu
1322.- Pere Estrany debuta amb la 
selecció espanyola
1328.- Bach i Tarragó repeteixen com a 
millors esportistes de Mataró
1332.- Roser Tarragó quarta a la Lliga 
Universitària USA
1334.- Michal Diakonow i Svilen Pi-
ralkov guardonats com millor porter i 
millor jugador de la lliga
1337.- Bach, Meseguer i Tarragó 
cinquè lloc a la Lliga Mundial
1343.- Bach, Meseguer i Tarragó 
campiones d’Europa amb Espanya 
 

1343.- Roser Tarragó màxima goleja-
dora del campionat d’Europa.
1343.- Tarragó, Bach i Chillida bronze 
a la Copa del Món.
1343.- Pol Barbena i Marc Corbalán 
subcampions del món en categoria 
juvenil amb Espanya.
1344.- Marc Corbalán i Albert Merino 
setè lloc a l’Europeu Júnior amb  
Espanya.
1354.- Mehdi Marzouki fa 8 gols davant 
el Concepción
1359.- Roser Tarragó anota 4 gols 
davant Holanda

  TRIATLÓ

1314.- Ariadna Pujol escollida millor 
jugadora de la setmana de la seva 
conferència a la Lliga Universitària 
dels Estats Units
1321.- Novosel i Woods dues america-
nes per al Platges
1326.- Núria Martínez (Kayseri de 
Turquia) jugarà la fi nal a 8 de l’Eurolliga
1332.- Núria Martínez fi txa pel Galata-
saray vigent campió d’Europa

1333.- Laia Flores campiona d’Espanya 
júnior amb el Sant Adrià
1341.- Ariadna Pujol plata a l’Europeu 
sub-20 amb Espanya
1343.- Laia Flores bronze a l’Europeu 
sub 18 i als Jocs de la Joventut de 
Nanjing, amb la selecció espanyola
1349.- Núria Martínez obté una plata 
de llegenda al Mundial de bàsquet

BÀSQUET

1315.- Quatre medalles als estatals 
amb Catalunya: Laia Martí (Les Fran-
queses), Marta Conejo (Granollers), 
Judith Vallejo (Granollers) or en in-
fantils; Eduardo Calle (FCB) plata 
en infantils.
1329.- Eduardo Calle campió de Ca-
talunya infantil amb el FC Barcelona. 
Marta Conejo, Judith Vallejo i Marina 
Camacho (Granollers) campiones 
infantils femenines.

1333 .-  Jugadores mataronines 
col·laboren en l’ascens del Granollers 
femení a Divisió d’Honor
1335 . -  Eduardo  Ca l l e  camp ió 
d’Espanya cadet amb el FC Barcelona
133 6 . -  Eduardo  Ca l l e  camp ió 
d’Espanya infantil amb el FC Bar-
celona
1343.- Raquel Dopico guanya la Su-
percopa Catalana amb el Granollers

WATERPOLO

TRES MATARONINES TRIOMFEN AMB EL BM GRANOLLERS

NÚRIA MARTÍNEZ

HANDBOL
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les seves millors ofertes en aquestes pàgines
el Tot Mataró ja supera els 34 anys d’història.

Confiant en el comerç de proximitat  
fem possible aquest mitjà de comunicació gratuït. 

El món és global. Actuem localment
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OFERTAS EN PAVIMENTOS DE EXTERIOR
1ª CALIDAD / ANTIHIELO / ANTIDESLIZANTE

• Exterior/interior
• Extrusionado
• Anti-hielo

PAVIMENTO GRES CATALÁN 25X40

m23,99 €
Por sólo:

GRES EXTERIOR GRECOGRES 1ª

GRES BISBAL

41X20,  31x31 m29,99 €
PALMA 2.0 ROSAGRES

Porcelánico 31X31 m29,83 €

Gres extrusionado 31X31 cial.

m26,99 €

Azulejo Brancato Concept 30x90

21,40 €
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WATERPOLO

HANDBOL

Héctor Ruiz doble campió català i estatal d’aigües 
obertes

Gran temporada del nedador de llarga distància del CN Mataró 
Héctor Ruiz, que tot i no haver pogut batre el rècord de l’estret 
de Gibraltar, aquest 2014 s’ha proclamat campió català i estatal 
d’aigües obertes tant en la prova dels 5 km com en la dels 10 
km. També han fet una gran temporada el jove Guillem Pujol 
i Fernando Morillas.

1316.- Campionats de Catalunya abso-
luts: Berta Cantó subcampiona en 100 
m braça i 200 m braça, Guillem Pujol 
segon en 200 m lliures i Berta Triola 2a 
en 1.500 m lliures. Bronzes en relleus 
4x200 ll masculins i femenins.
1318.- Guillem Pujol campió d’Espanya 
amb la selecció catalana
1319.- Hèctor Ruiz bronze al Campionat 
d’Espanya de Llarga Distància
1322.- Campionat d’Espanya Júnior: 
Guillem Pujol bronze en 200 m lliures.
1322.- Campionat d’Espanya Infantil: 
Marina Martínez bronze en 200 m 
braça.
1329.- Berta Cantó cinquena als 100 m 
braça dels estatals Open
1335.- Arian Gonzàlez guanya la Swin 
Race Palamós
1336.- Hèctor Ruiz guanya la Travessia 
Nedant Costa de Mataró. Berta Triola 
segona en fèmines.
1337.- Hèctor Ruiz doble campió esta-
tal i català  en aigües obertes. Adrian 
Gonzàlez dues medalles.

1338.- Berta Triola 6a al prestigiós 
Trofeu Ciutat de Barcelona en 400 
m lliures.
1338.- Campionat Catalunya Infantil: 
Marina Martínez campiona en 200 m 
braça i 2a en 100 m braça.
1339.- Hèctor Ruiz i Adrian Gonzàlez 
29è i 33è a la Copa del Món d’Aigües 
Obertes.
1341.- Hèctor Ruiz es queda a cinc mi-
nuts del rècord de l’estret de Gibraltar.
1341.- Guillem Pujol 5è a l’Europeu 
Júnior en relleus 4x200 lliures.
1342.- Martí Penedès subcampió 
d’Espanya júnior en 1.500 m
1358.- Hèctor Ruiz campió català de 
3.000 metres i Guillem Pujol campió 
júnior. Maria Rosinyol bronze en 
júniors femenines
1359.- Campionat d’Espanya Absolut: 
Fernando Morillas bronze en 50 m 
braça i en 100 m braça; Hèctor Ruiz 4t 
en 1.500 m lliures amb rècord.

NATACIÓ

HÉCTOR RUIZ

 

ARTS MARCIALS
1320.- Sufi an Harrak (Siam Gym Ma-
taró) campió del Mediterrani

BÀDMINTON
1332.- Glòria Latorre campiona 
d’Espanya de veteranes de bàdminton
1342.- Glòria Latorre (Bàdminton 
Terrassa) guanya tres medalles de 
plata als V European Police & Fire 
Games a Brussel·les.

BILLAR
1333.- Jordi Garriga campió d’Espanya 
a la banda
1349.- Jordi Garriga 13è al Mundial de 
Billar a la banda.

EQUITACIÓ
1359.- Rosa Llobet campiona de la 
lliga catalana de doma clàssica

ESQUÍ
1320.- Ferran Terra (Club Esquí Pui-
gcerdà) competeix als Jocs Olímpics 
de Sotxi i acaba 26è en la combinada

FUTBOL SALA
1329.- Eric Izquierdo (Futsal) i Javi 
Rangel (Santa Coloma) campions 
d’Espanya sub-19 amb Catalunya.
1335.- Marc Colomer (Futsal) campió 
d’Espanya infantil amb Catalunya
1337.- Cèlia Catà campiona de Copa 
Catalunya amb el Gironella
1358.- Tres jugadores del Futsal 
(Marta Collado, Irene Garcia i Sara 
Ibàñez) subcampiones de Catalunya 
amb El Maresme

FOTOSUB
1356.- Irene Mestre (SPAS) segona 
d’Espanya

GIMNÀSTICA
1341.- Elena Serrano campiona 
d’Espanya de terra de nivell 6

 VARIS  

HOQUEI PATINS
1338.- Èrika Arellano debuta amb la 
selecció catalana
1344.- Martí Casas bronze amb la 
selecció espanyola sub-20 a Angola
1350.- Martí Casas subcampió del món 
sub-20 amb Espanya

MOTOR
1323.- Sergio Sànchez guanya la 
“Internacional Pitcross Race”
1355.-  Sergio Sànchez campió 
d’Espanya de Pit Cross

NATACIÓ SINCRONITZADA
1323.- Lídia Vigara (CN Granollers) 
tercera al Campionat de Catalunya 
1324.- Júlia Tortosa (AES Mataró) 
bronze en categoria infantil al Cam-
pionat d’Espanya
1328.- Tres mataronines (Berta Fe-
rreres i Emília Luboslalova del Ka-
llípolis, i Lídia Vigara del Granollers) 
a l’estatal jún

PATINATGE
1333.- Laura Quintero campiona 
catalana cadet
1339.- Laura Quintero campiona 
d’Espanya cadet
1343.- Laura Quintero 4t l loc a 
l’Europeu d’Eslovènia
1352.- Pol Torres subcampió estatal 
infantil; Triomfs de prestigi de Naila 
Illescas i Desireé Gonzàlez a Holanda
1354.- Pol Torres i Jordi Anfruns 3r lloc 
a la Copa d’Europa en infantil i mini

TIR
1353.- Mario Gonzàlez i Anna Artacho 
guanyen el Trofeu Generalitat
1358.- Vicenç Arrué (veterans i equips) 
i Mario Gonzàlez (júnior) ors als cam-
pionats d’Espanya 

VOLEI PLATJA
1352.- Amaranta Fernàndez, junt amb 
una altra maresmenca, a l’elit del 
volei- platja mundial

PESCA SUBMARINA
Xevi Blanco (SPAS) Campió del Món

Xevi Blanco de l’SPAS Mataró es va proclamar el passat mes 
de novembre campió del món de pesca submarina en categoria 
inidvidual i per equips formant part de la selecció espanyola 
d’aquesta modalitat.

1340.- Xevi Blanco (SPAS Mataró) subcampió d’Espanya individual
1348.- Marc Giménez i Sílvia Sebastian (SPAS Mataró) or al 1r Campionat 
Europeu de Fotosub.
1353.- Xevi Blanco (SPAS) doble campió mundial 

XEVI BLANCO CAMPIÓ DEL MÓN EN SOLITARI I PER EQUIPS

 VARIS
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VARIS

L’arribada de la Volta a Catalunya va re-
volucionar Mataró. Milers de mataronins 
van sortir al carrer per veure el seu pas, 
però sobretot per vibrar amb la sortida 
d’etapa que va acollir la nostra ciutat, 
sent aquesta l’esdeveniment més im-

La Ciutat es bolca amb la Volta a Catalunya
RESUM DE L’ANY
RESUM D’ORGANITZACIONS I ALTRES 2014 REDACCIÓ

portant del 2014 a casa nostra. Grans i 
petits van poder veure alguns dels millors 
ciclistes del moment pedalejant pels 
carrers de casa nostra, i la gran notícia 
és que la Volta a Catalunya també passarà 
per Mataró aquest 2015 que comença.

La sortida de la Volta a Catalunya 2014 ha estat l’esdeviment més important que ha organitzat 
Mataró durant tot l’any passat

A banda d’això, destacar el Míting de 
primer nivell que va organitzar el Laietà-
nia i que un cop més les proves populars 
van comptar amb participació massiva. 

Com cada any fem un resum amb els 
titulars del Tot Esport.

ATLETISME
1324.- L’Estadi acull el Campionat de 
Catalunya de 10.000 metres
1335.- Enrique Luque i Rosa Morató 
guanyen la Rexona Street Run
1341.- XIX Míting Ciutat de Mataró 
d’alta volada
1343.- Més de dos mil participants en 
la Cursa de Les Santes
1346.- Ibrahim Ezzaydpuny i Carla 
Moreno guanyen a Cursa Intersport
1350.- El Laietània acull una Taula 
Rodona sobre els valors de l’esport
1358.- Èxit de participació en la Mitja 
Marató Ciutat de Mataró amb victòria 
d’Ezzaydouni i Bahom

BÀSQUET
1354.- El Palau Josep Mora celebra el 
46è aniversari

ARTS MARCIALS
1319.- Mataró acull una vetllada de 
Muay Thai de primer nivell organitzada 
per Siam Gym Mataró

CICLISME
1325.- Mataró es bolca amb la sortida 
de la Volta Ciclista a Catalunya

FUTBOL
1315.- Inauguració de la placa del 
Camp Municipal del Centenari
1329.- Segones jornades de futbol 
femení al Camí del Mig

1358.- Espanyol i València vencedors 
del Torneig de Promeses del Cirera

FUTBOL SALA
1355.- Trobada de seleccions del Ma-
resme i Girona al Teresa Maria Roca

HANDBOL
1342.- Continua el domini de l’HP 
Granollers al Torneig d’Handbol Platja 
de Mataró

HOQUEI
1327.- L’Iluro Hoquei Club escollit com 
a millor club mitjà de l’any 2013

KORFBALL
1336.- Mataró acull les fi nals nacionals 
de korfbal al Poliesportiu Euskadi amb 
victòria del Vallparadís de Terrassa

NATACIÓ
1319.- Victòria de Mireia Belmonte que 
participa al Campionat d’Espanya de 
Llarga Distància celebrat a Mataró
1336.- Se celebra la Travessia Nedant 
Costa de Mataró
1339.- Bon Memorial Josep Mons amb 
victòria de Melanie Costa
1342.- 24a edició de la Travessa 
Nedant al Port

PESCA SUBMARINA
1337.- Mataró acull el Campionat de 
Catalunya de pesca submarina

TRIATLÓ
1335.- Se celebra la XIV Triatló Ciutat 
de Mataró, i guanyen Nan Oliveras i 
Sara Loehr 

VELA
1355.- Mataró serà centre de segui-
ment de la Barcelona World Race

WATERPOLO
1322.- Espanya apallissa a Ucraïna al 
Sorrall amb debut de Pere Estrany

POLIESPORTIU
1324.- Aquest cap de setmana l’esport 
adaptat surt al carrer
1328.- Se celebra al Nit de l’Esport 
2014 al Teatre Monumental
1341.- Arriba el gruix de Les Santes 
Esportives
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15A JORNADA 3 GENER

Liceo - Vic . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Reus - Noia . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
FC Barcelona-CH MATARÓ . . 4-1
Igualada - Vendrell . . . . . . . . . 3-4
Alcoi - Calafell . . . . . . . . . . . . . 3-3
Lleida - Vilafranca . . . . . . . . . . 3-3
Tordera - Voltregà . . . . . . . . . . 3-6
Manlleu - Cerceda . . . . . . . . . 2-6
CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 

43; Liceo 40, Vic 30; Reus 
Deportiu 25; Voltregà 24; Ven-
drell 23; Cerceda 22; Alcoi 21; 
Igualada i Calafell 18; Vilafranca 
i Lleida 17; CH MATARÓ 10; 
Tordera 7; Manlleu 6.

16A JORNADA 10 GENER

Reus Deportiu - CH MATARÓ 

Comença la 2a volta
Després de perdre al Palau 
Blaugrana, el CH Mataró re-
peteix fora i es desplaça a una 
altra de les pistes més compli-
cades del campionat per iniciar 
la segona volta, la del Reus 
Deportiu, aquest dissabte a les 
21:00. Recordem que a la pri-
mera volta els del Baix Camp es 
van imposar a Mataró per 3-5. 

El totpoderós Barça imposa la seva lleiEl totpoderós Barça imposa la seva lleiEl totpoderós Barça imposa la seva lleiEl totpoderós Barça imposa la seva llei

CH MATARÓ.  Jordi Esteve, Èric Florenza, Marc Po-
vedano, Martí Casas, i Aniol Mangas cinc inicial; Èric 
Serra, Oriol Parera i Marçal Oliana.

MARCADOR. 2’ Pascual (1-0); 2’ Reinaldo (2-0); 15’ 
Álvarez (3-0); 42’ Marín de falta directa (4-0); 42’ 
FLORENZA (4-1).

El líder imbatut de l’OK Lliga va imposar el seu 
domini al Palau Blaugrana, tot i que a les grades 
una notable representació del Front Mataroní va 
donar suport al CH Mataró, i segueix amb pas 
ferm al capdavant de la competició. D’aquesta 
manera el FC Barcelona acaba la primera volta 
amb tres punts d’avantatge sobre el Liceo, 
mentre que els mataronins, tercers per la cua, 
es troben en zona de descens i a set punts de 
sortir-ne, i per tant necessiten confi rmar la línia 

OK LLIGA 

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA

REDACCIÓ

El Mis Ibérica va caure per 4-1 al 
Palau Blaugrana

ascendent que havien mostrat abans de Nadal 
per buscar la permanència.

Els locals van posar fi l a l’agulla ben aviat, 
i quan encara no s’havien jugat dos minuts 
ja havien fet el 2-0, amb gols de Pascual i 
García. Els homes de Vadillo no tenien gaire 
opcions per posar la porteria blaugrana en 
perill, mentre que el Barça va posar setge a 
la porteria de Jordi Esteve, que amb la seva 
gran actuació va evitar que l’avantatge local 
fos més ampli al descans. Després del gol 
d’Álvarez al minut 15 van marxar al vestidor 
amb el marcador de 3-0. 

A la segona meitat, amb molta més intensi-
tat en el joc, el partit va estar molt més obert i 
els dos equips van tenir ocasions de gol. Tot i 
això els locals no van patir per sumar els tres 
punts, ja que van fer el 4-0 de falta directa i 
el Mataró va fer el gol de l’honor quan faltaven 
vuit minuts pel fi nal, quan Èric Florenza va 
culminar a la perfecció un ràpid contraatac.  

Acaben la 1a 
volta en descens

FC 
BARCELONA

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ4 1

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

8A JORNADA 10 DESEMBRE

Plegamans - CH MATARÓ

El CH Mataró femení té un 
repte complicat per tornar a 
la competició després de les 
festes nadalenques, ja que 
visiten l’actual líder, el Palau de 
Plegamans –amb un partit més 
que el Voltregà– que es troba 
imbatut i tan sols ha empatat 
a casa contra l’Sferic Terrassa. 
De moment sense cap tipus de 
pressió, ja que es troben a la 
zona tranquil·la, les noies d’Oriol 
Feliu han d’intentar donar la 
sorpresa. 

L’equip femení rep el Priego el dissabte a les 17 
hores, en un partit que no hauria de suposar cap 
problema per a l’equip mataroní que és segon i 
rep la visita del novè classifi cat. L’equip masculí 
juga també a casa el diumenge a les 11 hores 
davant un rival una mica més complicat, l’Irún, 
que ocupa la cinquena posició amb 10 punts.

Bons resultats al Campionat Català B
Els palistes del CN Matató van participar en el 
Campionat de Catalunya Abolut B aconseguint 
molt bons resultats. Les germanes Blanca i 
Laia Lario  van quedar primeres en dobles, 
primera i tercera en individuali. Cati Zamorano 
va aconseguir un altre tercer lloc. I en nois la 
parella Toni Prados i Dani Martínez  van quedar 
segons en dobles, Toni Prados va acabar segon 
en individual i Jordi Fradera tercer.   

Inicien l’any a la 
pista del líder

Els dos equips de tennis 
taula juguen a casa

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Campionat de Catalunya de 
Clubs de Pista Coberta

SECCIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

Aquest cap de setmana (11 gener) se celebrarà 
a Sabadell el Campionat de Catalunya de Clubs 
en pista coberta de la màxima categoria, i el 
CA Laietània hi participarà, tant amb el seu 
equip masculí (8è any consecutiu) com amb 
el femení (9è any consecutiu).

Enrique Luque 5è a la Sant Silvestre 
del Masnou
El mataroní Enrique Luque (Ríos Running 
Team) va quedar en 5a posició a la cursa Sant 
Silvestre celebrada al Masnou el passat 26 
de desembre. Aquesta és la cursa de Sant 
Silvestre més antiga de Catalunya i aquest 
any arribava a la 35a edició. Luque va acabar 
en un temps de 15:07 a només 8 segons del 
primer que va ser Ait Khamouch, i a més va ser 
el primer classifi cat en categoria veterans.   

FCB
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Després de l’aturada nadalenca l’equip 
del CN Mataró La Sirena té un compromís 
important el dissabte a l’hora habitual 
(12:45) davant el CE Mediterrani. Re-
cordem que l’equip local està situat a la 
segona posició amb 21 punts, però el seu 
rival és tercer amb 19, i per tant és un 
partit clau per a les aspiracions de l’equip 
que diregeix Florin Bonca.

A les files del “Medi” destaquen 
Laura Vicente (màxima golejadora de la 
lliga amb 35 gols), Teresa Gorria, Anna 
Gual i l’exjugadora de La Sirena Carla 
Graupera. També compten en plantilla 
amb les “americanes” Clara Espar i 
Paula Chillida.

9A JORNADA (10 GENER)
CN MATARÓ La Sirena - Mediterrani
Moscardó - Sabadell
Dos Hermanas - Terrassa
Concepción - Rubí
Zaragoza - Sant Andreu

Els dos equips del CN Mataró inicien 
l’any amb partits complicats

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR REDACCIÓ

El dissabte a la tarda a les 18 hores el 
Joventut Handbol Mataró retorna a la 
competició de la 1a Estatal amb el partit 
que tancarà la primera volta i en el qual 
intentarà mantenir la seva bona ratxa que 
l’ha portat al tercer lloc de la classifi cació 
amb 20 punts, després de 7 jornades 
sense perdre. 

El rival, el Gavà, és ben assequible, ja 
que és un dels cuers amb només 6 punts. 
La temporada passada el resultat va ser 
de 31-24 per als mataronins.

JORNADA 15A (10 GENER)
OAR Gràcia - Montcada
Sant Quirze - Granollers
Sant Cugat - Dominicos
Sant Martí Adrianenc - Sarrià
Sant Jona Despí - Esplugues
JH MATARÓ - Gavà
Palautordera - Vendrell
Sesrovires - Stàdium Casablanca

L’equip femení rep la revelació
Després del partit del sènior masculí, a 
les 20 hores, l’equip femení del Joventut 
Handbol Mataró comença l’any rebent 
l’equip revelació de la Lliga Catalana 
femenina, el Sant Joan Despí, que tot i 
haver pujat aquesta temporada està situat 
en tercer lloc a només dos punts del líder. 
L’equip mataroní ocupa el novè lloc amb 5 
punts menys que el seu rival.     

El Quadis tanca la primera volta 
dimecres amb el CN Terrassa
Per la seva part el Quadis juga el dimecres 
14 a les 12:45 hores un partit també molt 
complicat davant el CN Terrassa, amb el 
qual es tancarà la primera volta de la lliga.

Els egarencs ocupen la segona posició 
només un punt per sota del Barceloneta, 
i el Quadis és sisè, 11 punts per sota i 
caldrà que els homes de Beto Fernàndez 
donin el millor per intentar guanyar 
aquest partit. El darrer enfrontament va 
ser al “play-off” de la temporada passada 
amb victòria local per 8-6, però en els da-
rrers partits jugats aquí en fase regular els 
visitants han puntuat: 5-5 la temporada 
passada i 4-5 l’anterior.    

11A JORNADA (10-14 GENER)
Mediterrani - Sant Andreu
CN Barcelona - Navarra
Barceloneta - Sabadell
Concepción - Catalunya
CN MATARÓ - Terrassa
Poble Nou - Canoe

La Sirena que és segon rep el 
Mediterrani que és tercer

El Joventut Handbol 
Mataró vol allargar la 
ratxa

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL REDACCIÓ

Els mataronins, que porten set 
jornades sense perdre, reben la 
visita d’un dels cuers
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El CE Mataró, líder de la 2a Catalana 
amb un comfortable avantatge de 6 punts 
sobre el segon, el diumenge a les 12:15 
hores visita un camp molt complicat, el de 
l’Esportiu Guineueta, que, curiosament, 
és l’únic imbatut de la competició, però 
que està situat a vuit punts de l’equip 
groc-i-negre, ja que és el “rei dels em-
pats” i ha guanyat 5 partits però n’ha 
empatat 10. La temporada passada la 
victòria va ser per als barcelonins per 2-1. 
Puntuar allà, i no diguem guanyar, seria 
un pas molt important, ja que, després, 
el Mataró tindrà dos partits seguits a casa 
contra Sant Pol i Singuerlín.

Derbi maresmenc per al Cirera
Per la seva part el Cirera visita el Sant Pol 
en derbi maresmenc inèdit en aquesta ca-
tegoria. Els dos equips estan igualats en 
la desena plaça, en zona tranquil·la, amb 
20 punts, a 13 del Mataró i 5 per sobre 

El CE Mataró visita el camp de l’únic 
equip imbatut de Segona Catalana

FUTBOL
SEGONA CATALANA REDACCIÓ

El darrer cap de setmana del 2014 es 
va celebrar la Duatló de Muntanya de 
Cabrils, la primera prova del calendari 
català de duatló on hi va participar el 
CN Mataró. Aquesta era  la XX edició 
d’aquesta prova on van participar 230 
corredors, molts d’ells especialistes en 
aquest tipus de prova on el més essencial 
és el domini de la bicleta de BTT-

El millor atleta del CN Mataró va ser 
Oriol Gili que va acabar en 34a posició 
(1:34:57). Per equips el CN Mataró va 
acabar en 9a posició. La pròxima prova 
és aquest diumenge a Mataró amb la 
celebració de la Duatló  de Muntanya de 
la nostra ciutat.   

del descens. Fa dues temporades ja van 
jugar a 3a Catalana amb empat a 1 gol.

La Mataronesa i La Llàntia 
lluiten per l’ascens
A 3a Catalana torna també la competició 
amb la interessant lluita entre dos equips 
mataronins que lluiten per l’ascens. La 
històrica UD Mataronesa és líder amb 34 
punts i la AD La Llàntia està a només un 
punt i el tercer classifi cat està bastant 
per sota (Cabrils amb 29). 

Els altres dos equips mataronins, Li-
verpool i Juventus, són 8è amb 25 punts 
i 15è amb 11, respectivament.    

Aquesta setmana els partits dels 
equips mataronins són aquests:

Alella - MATARONESA, dissabte 20h
LIVERPOOL - LA LLÀNTIA, dissabte 18h
JUVENTUS - Pineda, dissabte 16:45h

Paper discret del CN 
Mataró a la Duatló de 
Muntanya de Cabrils

TRIATLÓ
DUATLÓ DE CABRILS REDACCIÓ

El Futsal Aliança Mataró 
visita la pista d’un rival 
assequible

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

Diumenge segona edició 
de la cursa popular 
La Sansi de Mataró

TRIATLÓ
DUATLÓ DE CABRILS REDACCIÓ

Aquest diumenge  tindrà lloc a la ciutat 
la segona edició de la cursa popular La 
Sansi, organitzada pel Club que porta el 
mateix nom.

La cursa té sortida i arribada al passeig 
Marítim i un recorregut de 10 Km total-
ment pla. Les curses d’adults comença 
ran les 10 h des des de davant de l’Hotel 
Atenea-Port Mataró.    

Després de l’aturada nadalenca, el Futsal 
Aliança Mataró torna a la competició dis-
sabte a les 18:30 hores i visita la pista del 
Manlleu, penúltim classifi cat. Tot i això, 
els mataronins hauran de vigilar, ja que 
les seves dues darreres visites a Manlleu 
han acabat amb derrota. El juvenil A 
diumenge a les 12:30 hores rep la visita 
de Marfi l Santa Coloma.    
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Paddington 

Corazones de acero 

Walesa, la esperanza de un pueblo

Invencible

Noche en el museo: el secreto del faraón

La ignorancia de la sangre

Dos días, una noche

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?

Big Hero 6

Stand by me Doraemon [En català]

Éxodus: Dioses y Reyes

Los pingüinos de Madagascar

16:00   18:00   20:00

17:45   20:00   20:15   22:30

20:00   22:20

22:30

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

20:15   22:30

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

19:45   22:00

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

16:00

16:00   18:00

16:00   18:00   19:00   22:00

16:00   18:00

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

Cinema Foment

Se nos fue de las manos

Mil noches y una boda

18:00 (10 i 11 gen.)   20:15 (12 gen.)

20:15 (10 i 11 gen.)   18:00 (12 gen.)

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

Corazones de acero 

Paddington 

Cómo acabar sin tu jefe 2

El séptimo hijo

The imitation game

El club de los incomprendidos

Invencible

Musarañas // Ouija

Noche en el museo: el secreto del faraón

El Hobbit 3

Dios mío ¿pero qué te...?

Big Hero 6

Doraemon  16:00    [En cat.] 12:15   18:10         Interestelar

Éxodus: Dioses y Reyes

Los pingüinos de Madagascar

Mortadelo y Filemón

Los juegos del hambre: Sinsajo 

El niño // Birdman // Corredor laberinto // 
Isla mínima // Relatos salvajes

12:00   16:00   19:10   20:00   22:00   00:50

12:15   16:00   18:00   20:00

22:40

20:20   22:30   00:40

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

18:00

16:15   19:05   22:00   00:45

00:40

 
12:15   16:00   18:10   20:20                 [excepte dll.-dj..] 22:30

12:00   12:20   16:00   19:00   22:00   00:45

12:15   16:00   18:00   20:30   22:40   00:50

[En cat.] 12:30   17:00   
12:10   16:00   18:15      [dv.-diu.+dmc] 19:20      [dv.-diu.] 20:10     

22:00

21:45   00:50

16:00

12:30   16:00

[dll. a dj.] 20:10   22:30

Consultar horaris
a la nostra web

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema
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Quina superheroi va interpretar 
Michael Keaton?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1655
‘En tierra de sangre y miel’

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 
Soledad Peña Sánchez,
Sonia López Fernández.

Franquisme castrador
MUSARAÑAS
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1657
DEL 10 AL 15 DE GENER DE 2015 

“Musarañas” és la història de dues 
germanes en els anys foscos del 
franquisme. La germana gran, viu 
reclosa al seu pis madrileny i no pot 
afrontar travessar el llindar de casa 
ja que li agafen atacs d’agorafòbia. 
El que passa és que Montse fa gala 
d’una educació religiosa puritana i 
castradora, viu sota l’ombra ame-
naçadora del pare desaparegut i 
s’ha hagut de fer càrrec de la seva 
germana petita. Aquest fràgil ordre 
s’esmicola del tot el dia que el jove 
veí cau per les escales i Montse 
l’acull a casa.
Dirigida pel tàndem format per Juan-
fer Andrés i Esteban Roel, aquesta 
pel·lícula és un perfecte exponent 

de tota una tradició de la tragicomè-
dia espanyola lligada al grotesc i 
l’esperpent amb un humor negre 
demolidor. S’intueix tot l’esperit trà-
gic i dramàtic d’una història de tons 
costumistes del franquisme més 
sòrdid de la mà de tèrbols secrets 
d’infàncies oprobioses.
   No cal dir que el tema de la re-
tenció amistosa transformada en 
segrest infernal ens recorda molt a 
la dona psicòpata de “Misery” capaç 
d’infl igir els càstigs més atroços a 
l’univers malaltís i degenerat de tot 
plegat ens transporta també fi ns al 
gran guinyol tortuós i estripat en 
l’entorn domèstic de “¿Qué fue de 
Baby Jane?”.
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Les estrenes
Corazones de Acero

Una brigada americana a bord del 
tanc Fury s’ha d’enfrontar als exèr-
cits nazis, desesperats davant de la 
inevitable derrota.
Direcció: David Ayer
Intèrprets: Brad Pitt, Logan Lerman, 
Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael 
Peña
128min

The imitation Game

El matemàtic Alan Turing va desxifrar 
els codis secrets nazis de la màquina 
Enigma, fet que afavoreix els aliats 
a la 2a Guerra Mundial. L’any 1952 
va ser acusat i jutjat per homosexual. 
Basat en una història real.
Direcció: Mortem Tyldum
Intèrprets: Benedict Cumberbatch, 
Keira Knightley, Mark Strong
114min

Paddington

Un ós que ha viscut tota la seva vida 
amb ganes de traslladar-se a Londres 
hi acaba arribant quan casa seva 
és destruïda. Una família britànica 
l’acull a casa seva, però aviat una 
sinistra taxidermista es fi xa en ell.
Direcció: Paul King
Intèrprets: Nicole Kidman, Hugh 
Bonneville, Sally Hawkins
95min

El jugador

Un professor addicte al joc li deu di-
ners a la màfi a. Per ajudar-lo, la seva 
mare li deixa diners amb la idea que 
els multipliqui jugant als casinos de 
Las Vegas.
Direcció: Rupert Wyatt
Intèrprets: Mark Wahlberg, Brie 
Larson, Jessica Lange
110min

Birdman

Després d’aconseguir la fama in-
terpretant un superheroi, un actor 
vol donar un nou rumb a la seva 
vida, recuperant la seva família 
mentre es prepara per debutar a 
Broadway.
Direcció: Alejandro González Iñárritu
Intèrprets: Michael Keaton, 
Emma Stone, Edward Norton, Zach 
Galifi anakis
118min

El séptimo hijo

Una bruixa atrapada durant segles 
s’allibera i planeja la seva ven-
jança. El mag que la va atrapar es 
proposa ensenyar en temps rècord 
un aprenent per lluitar contra la 
màgia negra.
Direcció: Sergey Bodrov
Intèrprets: Jeff Bridges, Julianne 
Moore, Ben Barnes.
102min

Pernil de “bodega” 
Formatge semicurat 
Lacon amb cachelos 
Seitons fregits 
Seitons en vinagre 
Patates braves 
Ensaladilla russa Ensaladilla russa 
Truita de patates 
Paté l'Avi de fines herbes 
Paté l'Avi de panses i nous 
Aletes de pollastre fregides 
Aletes de pollastre adobades 
Rabas de calamar arrebossades 
Rejos de calamar a l'andalusa Rejos de calamar a l'andalusa 
Ceba caramel·litzada amb formatge de cabra

Ja tenim oberta la nostra terrassa d'estiu!

TRIEU EL VOSTRE COMBINAT
DE TAPES VARIADES

7€
3 TAPES5 TAPES

10€
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16:15 HOQUEI PATINS
 REUS DEPORTIU – 
 MIS IBÉRICA MATARÓ
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 HANDBOL. CJH MATARÓ-
 HANDBOL GAVÀ
23:30 EN JOC
1:00 PANTALLA OBERTA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
 REEMISSIÓ DISSABTE
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 WATERPOLO FEMENÍ
CN MATARÓ – CE MEDITERRANI
18:30 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 FAMÍLIES I ESCOLA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 LA SETMANA RADIAL
23:30 GAUDEIX LA FESTA
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

7:00 PROGR. x DETERMINAR
7:30 INFORM. 24H MARESME
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 1714. LA GUERRA A CO-
 MARQUES. CAP. 5-6 i 7
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 1714. LA GUERRA A CO-
 MARQUES. CAP. 8-9 i 10
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 HISTÒRIES PARTICULARS
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
0:00 PANTALLA OBERTA
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 HISTÒRIES PARTICULARS

7:00 ESPAI D’ART / 
 L’ENTREVISTA
7:30 CREURE AVUI
8:00 AVENTURA’T
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 PROGR. x DETERMINAR
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 PROGR. x DETERMINAR
13:00 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 WATERPOLO FEMENÍ
CN MATARÓ – CE MEDITERRANI

13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
14:45 ESTUDI 3 CATSONS
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 HANDBOL. CJH MATARÓ-
 HANDBOL GAVÀ
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
1:30 INFORM. 24H MARESME

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 AL DIA MIGDIA
14:30 WATERPOLO
 CN MAYARÓ QUADIS – 
 CN TERRASSA
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
18:45 CÀPSULES ESPORT ESCOLAR

19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 HISTÒRIES PARTICUL.
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
1:30 INFORM. 24H MARESME

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 SET DIES
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 HOQUEI PATINS
 MISS IBÉRICA MATARÓ –
  LICEO HC
18:30 CREURE AVUI
19:00 GALA VALORS
20:30 INFORM. 24H MARESME
21:00 ÚLTIMA SESSIÓ
21:30 AGENDA CULTURA’T
21:45 LA SETMANA RADIAL
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 AVENTURA’T
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H MARESME

Programació facilitada per m1tv

NÚM. 1657
DEL 10 AL 16 DE GENER DE 2015

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 FAMÍLIES I ESCOLA
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
REEMISSIÓ DIUMENGE
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS
 REUS DEPORTIU –  
 MIS IBÉRICA MATARÓ
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 CATSONS
21:45 GAUDEIX LA FESTA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H MARESME
23:00 ESPAI D’ART
23:30 FAMÍLIES I ESCOLA
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
10:45 CATSONS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H MARESME
12:30 HISTÒRIES PARTICUL.
13:00 DOSOS AMUNT

dimarts

dimecres

PATROCINAORGANITZA

www.mataronidelany.cat

Tu ets clau per escollir el
MATARONÍ DE L’ANY

COL·LABOREN
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Pizzeria Lluís i Cau Grillat canvien de 
local per mantenir la seva essència

RESTAURANTS
NOTÍCIA

REDACCIÓ

publicitatpublicitat

La passada nit de Reis va ser la 
darrera que Pizzeria Lluís i el Cau 
Grillat, els dos grans noms propis 
de la gastronomia local a la Baixa-
da de les Escaletes van obrir en els 
locals on s’han fet tan coneguts i 
estimats pels mataronins. Tots dos 
restaurants canvien de local per po-
der millorar les seves prestacions i 
seguir tenint èxit. No canvia de ca-
rrer Pizzeria Lluís que avui dissabte 
mateix obre portes allà on fi ns ara 
era el Cau Grillat, a les mateixes 
Escaletes.

Amb el canvi de local, Lluís guan-
ya més espai tant per cuina com per 
comensals, pel que amplia el seu 
aforament i, el que és més impor-
tant, segueix associant el seu nom 
al mateix carrer de les dues darre-
res dècades. 

Pizzeria Lluís, a més de canviar de 
local, també obrirà els migdies amb 
menú diari setmanal. Es tracta d’un 
canvi de local que millorarà les con-
dicions tant pels seus cuiners com 
per la molta gent que hi té la seva 
pizzeria de referència.

I si el Cau Grillat també s’ha fet 
un nom amb la seva cuina casolana i 
especialitats com els creps i el baca-
llà, els seus devots hauran d’esperar 
a fi nal de mes per veure com obre 
portes al Carrer d’en Pujol, un altre 
dels epicentres gastronòmics del 
Centre històric de la ciutat.

Aquesta és la doble mudança 
encadenada, pel que fa a dos restau-
rants locals molt estimats, pensada 
per millorar les prestacions de tots 
dos establiments en una nova etapa 
marcada pel servei de sempre. 
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Lluís obre on era el Cau Grillat i aquest ho 
farà a fi nal de mes al carrer d’en Pujol
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  PIZZERIA LLUÍS I EL CAU GRILLAT SÓN DOS DELS NOMS PROPIS MÉS 
ESTIMATS PEL QUE FA A LA GASTRONOMIA DEL CENTRE DE MATARÓ, AMB ANYS 
D’HISTÒRIA QUE ARA SEGUEIXEN AMB UNA NOVA ETAPA.

tot publi lluis cau 1657.indd   3 8/1/15   16:48



reportatgereportatge

El nou centre de formació profes-
sional que ha d’acollir Mataró va 
sobtar el Ple Extraordinari de fi nals 
de desembre, que havia de servir per 
aprovar les ordenances fi scals. Va 
sob tar per les presses no habituals 
dels projectes que es presenten a 

Mataró, però també per la forma, 
pel calendari i la posada en escena, 
ja que va ser Miquel Rey, regidor 
de Promoció Econòmica i presi-
dent del Tecnocampus, l’encarregat 
d’exposar el nou projecte educatiu 
que té en ment el govern de Joan 

EDUCACIÓ
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MIREIA BIEL

Un nou centre de formació professional a la zona d’Iveco-
Pegaso, propera al Tecnocampus. Aquesta és la darrera 
proposta de ciutat, encara en fase embrionària, feta pel govern 
de Joan Mora al darrer Ple Municipal del mes de desembre. 
Un projecte ben rebut pel Ple quant a l’objectiu, però carregat 
de crítiques quant a la forma i el contingut. I és que, a més a 
més, la proposta arriba amb cert caràcter d’urgència, amb la 
voluntat de posar-lo en marxa el curs 2017-2018 i negociar-lo 
en un any electoral crucial com el 2015.

www.totmataro.cat/reportatge
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Mora i no Pere Galbany, regidor 
d’Educació i president de la Comis-
sió del Mapa Escolar i del Consell 
de la FP. 

Proposta indefi nida

Rey només s’ha referit al projecte 
durant el Ple Municipal, ja que el 
govern ha declinat fer declaracions 
al respecte fi ns que no s’aprovi la 
cessió del terreny. L’Ajuntament ha 
posat a disposició de la Generalitat 
una parcel·la de 3.700 metres qua-
drats a Iveco-Pegaso que se cedirà 
en els pròxims mesos, després que 
el Ple així ho aprovés. El regidor de 
Promoció Econòmica va valorar molt 
positivament que el centre s’ubiqui 
a la vora del Tecnocampus 
“per establir-hi sinergies”. 

L’Ajuntament tramitarà la cessió dels terrenys del sector Iveco per obrir 
el nou centre el curs 2017-2018

Gir en la FP:
un centre integrat proper 
al Tecnocampus?
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Segons Rey, “ha de convertir-se en 
un espai educatiu “per fer més i mi-
llor formació professional”. “Creiem 
que és una necessitat clara de país 
i que ha d’esdevenir un centre que 
doni capitalitat i servei a la resta 
de pobles i ciutats del Maresme i 
el Vallès”. 

Tanmateix, Rey no va aclarir 
quin serà el funcionament del nou 
centre, quines famílies de cicles 
formatius acollirà, quines sinergies 
establirà amb el Tecnocampus i 
tampoc quines conseqüències tin-
drà pels instituts de secundària que 
actualment ofereixen FP. De totes 
maneres, la creació d’un nou centre 
d’FP a la ciutat ja l’havia posat da-
munt la taula el director de Serveis 
Territorials, Vicent Garcia el passat 
mes de setembre, i va avançar que 
“la idea és ajuntar les diferents fa-
mílies de l’FP en un únic centre que 
tingui una potència molt superior”. 

I de fet, no és la primera vegada 
que s’engega un procés d’aquestes 
característiques. Fa tres anys es 
van cedir 14.000 metres quadrats 
a la Ronda Rafael Estrany per a 
construir-hi un centre educatiu. Al 
març de l’any passat, la Comissió 
del Mapa Escolar va acordar que 

la construcció de l’institut al barri 
de Rocafonda era una prioritat pel 
període 2013-2020 i que el cen-
tre havia de néixer amb una oferta 
potent en formació professional, 
atenent les necessitats de la ciutat 
i del conjunt de la comarca.

Dubtes i crítiques

Per aquest motiu, els partits de 
l’oposició no comprenen el gir total 
d’aquell acord. Tots els partits ex-
cepte ICV-EUiA van votar a favor de 
construir un centre de formació pro-
fessional, però van criticar durament 
el govern per la manera com s’ha fet. 
José Manuel López (PP) va demanar 
“què se n’ha fet de l’institut que 
s’havia de construir a Rocafonda”, 
mentre que Xavier Safont-Tria (CUP) 
va retreure a Rey que “el projecte 
s’ha tirat endavant sense haver-lo 
treballat amb el món educatiu”. 

Especialment dures van ser les 
paraules de l’ex-alcalde Joan An-
toni Baron (PSC) i de l’ex-regidora 
d’educació Conxita Calvo (ICV-EUiA). 
Baron va acusar el govern de “dema-
nar-nos que els ajudem a comprar 
un número de la loteria”, al·legant 
la manca de garanties que veuen en 

el futur centre. Calvo va lamentar 
que “no es presenti ni un infor-
me, ni un document que valori la 
necessitat del centre ni el seu im-
pacte sobre l’oferta actual d’FP a la 
ciutat”. Baron i Calvo van coincidir 
a l’hora de qüestionar quin serà el 
futur dels instituts secundaris que 
actualment ofereixen FP. “Es bui-
daran tots els centres públics de 
secundària de la seva oferta d’FP? 
També les famílies que no tenen cap 
relació amb els graus que imparteix 
el Tecnocampus?”, va preguntar 
Calvo, mentre que Baron va recla-
mar que s’aclareixi què passaria 
amb l’institut públic Miquel Biada, 
“d’una llarga tradició i prestigi en el 
camp de la formació professional”. 
I els instituts de secundària?

A Mataró hi ha quatre instituts 
públics que imparteixen cicles 
formatius de grau mitjà i de grau 
superior, a més a més de dues es-
coles concertades. El Miquel Biada, 
l’Alexandre Satorras, el Puig i Ca-
dafalch i el Thos i Codina acullen 
centenars d’estudiants de forma-
ció professional, així com ho fan 
l’Escola Pia Santa Anna i l’Escola 
Freta. Entre tots, hi ha una oferta 
de més de 50 cursos entre cicles 
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formatius i cursos d’accés de famí-
lies tan diferents com l’ensenyament 
esportiu, l’electromecànica, la ges-
tió administrativa o la química i la 
mecatrònica. Aquests centres edu-
catius formen part del Consell de la 
Formació Professional, a qui es va 
presentar la proposta només un dia 
abans de portar-ho al Ple Munici-
pal. L’afectació als diversos centres 
educatius serà major o menor en 
funció de l’envergadura de l’oferta 
que tingui el centre integrat que 
ha d’obrir-se d’aquí a dos cursos. 
Tot i així, l’institut Miquel Biada, 
que és el que en podia sortir més 
perjudicat, “no quedarà afectat i el 
nou centre no interferirà en la dinà-
mica ja existent d’aquest institut”, 
segons va explicar el primer tinent 
d’alcalde Joaquim Fernàndez a la 
tertúlia d’m1tv i Mataró Ràdio ‘Pan-
talla Oberta’. 

Un futur incert

El projecte encara s’ha de definir 

i només falten dos anys perquè 
l’obertura es faci efectiva, si es 
compleixen els terminis anunciats. 
Però cal tenir molts altres aspectes 
en compte. Si bé es volen establir si-
nergies amb el Tecnocampus, no tots 
els cicles podran tenir una translació 

La Llei d’FP que ha d’emmarcar el centre, encara en tràmit 

El marc polític-administratiu que ha d’emmarcar el nou centre integral 
de Mataró encara està per definir. La proposta de llei del govern d’Artur 
Mas va superar el primer tràmit parlamentari el novembre del 2014 i 
pels volts del setembre de 2015 podria portar-se al Plenari del Parlament 
de Catalunya, però es preveu que el procés sigui molt llarg. Tal com ha 
anat explicant la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, la nova llei 
de formació i qualificació professional es basarà en un sistema integrat 
de dues formacions professionals: la formació professional del sistema 
educatiu i la formació per a l’ocupació – ocupacional i contínua – amb 
l’objectiu de satisfer les necessitats reals tant de les persones com de 
les empreses. Una altra de les novetats és la creació dels centres de 
formació professional integrada, que oferiran els serveis del catàleg: 
informació i orientació; formació inicial, ocupacional i contínua; i ava-
luació i acreditació de l’experiència laboral. 

directa amb el centre universita-
ri. Els 3.700 metres quadrats que 
ocuparà el centre no permetrà que 
creixi en un futur i caldrà establir 
què acollirà i com. Un procés llarg 
que caldrà seguir de ben a prop, per-
què segur que generarà polèmica. 

Institut Miquel Biada

Aquest institut situat a Cerdanyola és el que més ci-
cles formatius imparteix a Mataró, amb una quinzena 
de cursos diferents. Destaquen especialment les seves 
instal·lacions que permeten acollir cicles formatius re-
lacionats amb la química, la mecatrònica, l’automòbil 
i l’electrònica, entre altres. 

Institut Thos i Codina

Situat a Cirera, actualment acull 7 cicles formatius i 2 
cursos d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau 
superior. Està especialitzat en la gestió del comerç i el 
màrqueting, així com també els sistemes informàtics i 
el desenvolupament d’aplicacions web. 

Institut Alexandre Satorras

L’Alexandre Satorras imparteix la majoria dels cicles 
formatius relacionats amb el món de l’esport, uns en-
senyaments que també destaquen a l’escola Pia Santa 
Anna. L’institut de l’avinguda del Velòdrom també ofe-
reix cursos vinculats al món de la sanitat i la farmàcia. 

Institut Puig i Cadafalch

L’institut Puig i Cadafalch imparteix només quatre cur-
sos de formació professional en l’actualitat. L’educació 
infantil, la integració social i l’atenció de persones en 
situació de dependència conviuen amb el cicle de grau 
mitjà de cosmètica i perruqueria.  
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Xocolates Torras pot presumir d’haver 
crescut en plena crisi econòmica. Ha 
passat de tenir una facturació de 7 
milions d’euros el 2008 a arribar 
als 8,5 aquest 2014, és a dir, un 
21% més. Entre els factors que ho 
han fet possible destaquen l’aposta 
per la fabricació de xocolata sense 
sucre -que ja representa un 60% 
del total de producció-, la venda de 
marca blanca a dins i fora de l’estat 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Xocolates Torras ha crescut un 
21 per cent en plena crisi

1

espanyol i la seva capacitat expor-
tadora. De vendre a 33 països s’ha 
arribat als 42, entre els quals fi gura 
per primer cop Canadà o Sud-Àfrica. 
Aquesta empresa amb seu a Cornellà 
del Terri és de propietat mataroni-
na, de la família Sans. Actualment 
té 41 treballadors i fabrica 1.800 
tones a l’any.

El risc que Xocolates Torras va as-

sumir a fi nals del 1992 quan va 
començar a produir xocolata sense 
sucre, una raresa en el sector, ha de-
mostrat amb els anys ser un autèntic 
encert. Aquesta línia de productes 
representa ja el 60% del total de la 
producció i arribaria a ser del 80% 
si s’exclogués la xocolata amb sucre 
de marca blanca que actualment es 
fabrica. L’any 2001 suposava només 
l’11% del negoci.

C/ Aribau, 9, Mataró  
M 637 454 583 · T 931 704 532
www.reformasiluromar.com
DISEÑAMOS EN 3D

CON LA GARANTÍA DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

TRABAJAMOS EN TODO EL MARESME
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Carpintería de aluminio, madera, hierro, Inox
Mantenimiento comunidades. Climatizaciones.
Impermeabilizaciones.

• TRABAJOS VERTICALES
• ALBAÑILERÍA/LAMPISTERÍA
• CARP. DE ALUMINIO
• MÁRMOLES
• ENYESADOS
• PINTURA /PLADUR

ENYESADOS

REFORME SU PISO
9.900DESDE €

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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L’empresa és des 
del 1992 propietat 
de la família Sans, 
de Mataró, que 
va apostar per la 
xocolata sense sucre 
com a gran novetat

“Aquest és el nínxol de mercat que 
ens interessa consolidar i a on hem 
apostat a nivell nacional i internacio-
nal”, explica el gerent de Xocolates 
Torras, Xavier Recoder. La idea és 
continuar ampliant aquesta línia, en 
detriment de la de sucre. De fet, la 
fi rma només incorpora nous produc-
tes sense sucre que actualment té 
40 referències enfront de les 20 que 
hi ha amb sucre. L’objectiu fi nal és 
dedicar-se exclusivament al mercat 
de la xocolata sense sucre però no hi 

ha un termini ni un calendari fi xat.

Quan el 1992 la família Sans de Ma-
taró va adquirir la fàbrica ho va fer 
amb un clar objectiu: obrir el negoci 
a l’estranger per poder créixer en un 
mercat molt competitiu i dominat 
per les grans marques. En aquells 
moments la fi rma no exportava a cap 
país. L’any 2008 ja estava present a 
33 països i aquest 2014 ven a 42 
països. Entre els indrets on s’han 
obert mercat destaca Canadà, Bolí-

via, Xile o Sud-Àfrica. De moment, 
la Xina no és un mercat potencial 
perquè la xocolata no és un producte 
habitual en la seva dieta.

A Catalunya, estan presents a 
gairebé totes les cadenes de super-
mercats, per a qui també fabriquen 
marques blanques, mentre que a la 
resta de l’estat espanyol treballen 
amb distribuïdors i amb establi-
ments especialitzats en productes 
sense sucre.

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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L’Associació de Professionals Autò-
noms Europeus (APAE) va néixer fa 
un any amb l’objectiu de donar sor-
tida a tots aquells autònoms, Pimes, 
Micropimes i, en general, gent amb 
idees que, davant la crisi actual, 
busquen una oportunitat per encetar 
o rellançar el seu negoci. Aquesta 
entitat ha dut a terme diferents ac-
tivitats, jornades i dinàmiques en el 
seu propòsit d’esdevenir un mitjà on 
trobar alternatives i solucions, per 
tal que els afectats siguin capaços 

de reconduir les seves activitats i 
obtenir noves fonts d’ingressos i 
coneixements.

Ara l’APAE està d’aniversari i ho 
celebrarà dijous que ve, dia 15, a 
Barcelona amb el congrés ‘APAE, 
Fem Empresa’ a la Sala-Auditori 
Francesca Bonnemaison. Serà tot 
un dia d’activitats amb l’assistència 
de representants de més de 300 em-
preses catalanes i en la que es podrà 
participar amb inscripció prèvia. 

S’espera una representació institu-
cional d’alt nivell per celebrar amb 
diferents activitats de networking 
el primer aniversari d’aquesta asso-
ciació, amb delegació al Maresme. 
APAE vol respondre a les necessi-
tats de professionals i emprenedors 
a partir de propostes formatives 
d’alt nivell general i plataformes de 
connectivitat interprofessional. Bon 
exemple serà aquest congrés pensat 
per establir sinergies entre les em-
preses que s’hi inscriuran.

Primer aniversari d’APAE

@totmataro
twitter.com/totmataro
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El Consell de Ministres ha apro-
vat la pròrroga de la vigència de la 
“Tarifa Plana de 100 euros” per a 
la contractació indefi nida de nous 
treballadors fi ns al 31 març 2015. 
Aquesta norma va entrar en vigor el 
25 de febrer de l’any passat i ara 
es prorroga amb la intenció de se-
guir incentivant la contractació de 
treballadors.

La mesura permet que les empreses 
o autònoms que vulguin contractar 

un nou treballador de forma esta-
ble només cotitzin a la Seguretat 
Social per contingències comunes 
100 euros al mes durant els primers 
vint-i-quatre mesos.

Les empreses de menys de deu 
treballadors poden beneficiar-se, 
un cop transcorreguts els primers 
vint-i-quatre mesos, de dotze mesos 
addicionals d’una reducció del 50 
per 100 de la quota per aquestes 
contingències.

Les empreses o autònoms que 
s’acullen a aquesta tarifa plana 
estan obligats a mantenir, com a 
mínim, el nivell d’ocupació creat 
amb la nova contractació durant el 
període d’aplicació de la reducció.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Prorrogada la vigència de la tarifa 
plana a la contractació indefi nida
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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.
SE VENDE ‘XIRINGUITO’ de playa en 
Mataró. Condiciones interesantes. 
630.500.762

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
C/MAJOR. Local de 50m2. ideal despa-
cho, negocio, etc. económico, 185€. 
626.529.009
PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipado, 
390€. 626.529.009
CENTRO. Piso primero tipo dúplex, co-
medor con cocina americana, 2 baños, 
terraza solarium, 510€. 651.862.517
PREMIA DE MAR. Piso de 150m2. 6h. 3 
baños, parking incluido, zona comuni-
taria con piscina, 950€. 651.862.517
A L Q U I L O  H A B I T A C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 
COMPARTEIXO PIS AMB noia Vilassar de 
Dalt. 647.446.693 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893

TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 630.357.423 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores. 
Día o noche. 600.655.639 
URGE INCORPORAR 17 personas para 
puesto fi jo de trabajo. Disponibilidad 
inmediata, estudios básicos y edad 
18-53 años. Llamar al 93.173.36.25   
SE NECESITA JOVEN con amplios conoci-
mientos de Photoshop y disponibilidad 
horaria. 93.757.59.44 

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
ALBAÑILERÍA, PINTURA, BOLETINES, lam-
pistería. 661.711.239
MASAJE ORIENTAL 688.009.231 
PINTOR PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
SERVICIO PELUQUERÍA A domicilio. 
Productos no incluidos. Económico. 
622.585.713 
FUSTERIA CORNET 669.752.658 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Reparaciones, 
instalaciones. Agua, gas y electrici-
dad. 93.799.64.77 /607.194.711 
/610.565.628 
VACIADO, RECOGIDA DE muebles gratis. 
632.734.890
MUDANZAS  MUY  ECONÓMICAS . 
698.596.394
PA L E TA ,  P I N T O R .  E c o n ó m i c o . 
653.796.506 
P I N T O R ,  P L A D U R  Y  Y E S E R O . 
657.405.727 

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

 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
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PER INSERIR ANUNCIS A:

 el Tot 1657.indd   3 8/1/15   17:04



al:

ANUNCIA'T EN LA
SECCIÓ DE

MUDANCES ECONÒMIQUES DAVID 
639.312.848 

CLASSES

REFORÇ  ESCOLAR  e xpe r i ènc i a . 
667.534.065
CERQUEM INFANTS PER escoleta familiar. 
petitsmaresme@gmail.com 
REFORÇ MATEMÀTIQUES, FÍSICA, Quími-
ca. 650.960.680 

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), revo-
lució solar (predicció anual), orientació 
sentimental... 652.716.155

CONTACTES

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964 
ELENA DELGADITA, 120cm pecho. 
688.290.749
MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
NATAL IA ,  PLACENTERO MASAJE . 
622.640.875 
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

PROFESSIONALS

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1657
DEL 10 AL 15 DE GENER DE 2015 

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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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Pujar al tren

sèniors

  joarxa@gmail.com

El tren de la il·lusió i la historia té un 
recorregut de pujades i baixades, amb 
un moment màxim de plenitud cada 
40 anys. És en aquests moments quan 
cal pujar-hi, assumint tots els riscos 
que comporta canviar una societat 
que no funciona. Si fem un repàs a 
la història, constatem que als anys 30 
s’enderroca la monarquia borbònica i 
es proclama inicialment la república 
catalana, que després queda en 
l’espanyola, la qual cosa es podria 
considerar com un error històric que 
podria haver evitat la guerra civil a 
Catalunya, si hagués deixat de ser 
espanyola. En els anys 70, al fi nal 
del franquisme, es viu la nova il·lusió 
de la democràcia, amb una transició 
hereva del franquisme, que actual-
ment es dóna per esgotada, pels fets 
negatius de l’atur i la corrupció.

Novament als anys 10 és possible 
pujar de nou al tren de la il·lusió, com 
comença a succeir en l’actualitat, 
amb uns plantejaments molt sem-
blants als dels anys 30, de poder 
trencar els nostres lligams amb una 
Espanya, incapaç de superar la seva 
oligarquia reaccionària. Caldria que 
Catalunya no caigués de nou en el 
cant de sirenes d’una reforma espan-
yola, liderada en aquests moments pel 
“Podemos” de Pablo Iglesias, amb 
una estratègia molt semblant a la del 
PSOE de Felipe Gonzàlez, dels anys 
80, que fi nalment ens ha portat on 
som ara. La il·lusió de Catalunya pas-
sa per la seva independència, que tot i 
que pot generar una certa por al canvi, 
cal superar per no haver de lamentar-
nos més endavant d’haver-nos oblidat 
que l’ocasió la pinten calba.
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

  9  2      

 2 3    4    

 8 5   9  4 1 2 

  1   5 2 8   

  6 2  4    3 

   4 3 7  2 5  

    8 1  3  5 

 3   4  9    

 1  8    7 4 9 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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Prepara’t per a una nova feina.
Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.

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

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

• Anglès Gestió Comercial
Dates:  17-02-2015 al 22-04-2015
Horari: de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h
Nivell d’estudis exigit: Batxillerait i experiència com 
Adminstratiu
• Activitats administrativas en relació
amb el client (820 hores)
Dates: 15/01/2015 – 31/07/2015
Horari: 08:00h – 14:00h de dilluns a divendres i 4 
dissabtes matí
Nivell d’estudis exigit: ESO o equivalent
• Gestió administrativa i financera
del comerç internacional (680hores)
Dates: 22/01/2015 – 24/07/2015
Horari: 08:30h – 14:00h o 15:00h – 20:30h
de dilluns a divendres 
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
Nivell mig anglès

• Gestió comptable i auditoria  (650hores)
Dates: 30/01/2015 – 24/07/2015
Horari: 08:30h – 14:00h o 15:00 – 20:30h
de dilluns a divendres 
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
• Administració serveis internet (610 hores)
Dates: 05/02/2015 – 20/07/2015
Horari: 08:30h – 14:00h de dilluns a divendres
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
• Operacions auxiliar d’enregistrament (360 hores)
Dates: 13/02/2015 – 19/06/2015
Horari: 15:00h – 20:30h  de dilluns a divendres 
• Assistència a la direcció (630hores)
Dates: 10/02/2015 – 30/07/2015
Horari: 08:30h – 14:00h 
Nivell d’estudis exigit: Batxillerat o equivalent
Nivell mig anglès

PRÀCTIQUES
EN EMPRESES
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valcada –amb elements nous, com 
els ases que porten carbó o una ca-
rrossa de Frozen, i amb el tramvia 
feliçment recuperat– va semblar 
una mica més lent que altres anys. 
Ben fet. Tampoc es tracta que de 
tant esperar-los, els Reis et passin 
per davant com ciclistes del Tour de 
França. Va anar bé tenir temps de 
veure les carrosses noves lluint de 
valent. Al pas fi nal per Santa Anna 
i la Riera, punt àlgid de la cercavi-
la, la Cavalcada sembla que guanyi 
en emotivitat, fi ns i tot. Fins a un 
davant de l’Ajuntament amb gran 
parafernàlia de llum i so hi van 
arribar els tres Reis per separat, 
intercalats com van ara al seguici, 
en lloc del lloc on la lògica proces-
sional els col·locava abans, al fi nal. 
Dalt del balcó, l’Alcalde Mora va tirar 
de micròfon per signar l’epíleg del 
‘Mataró ciutat de Valors’ i els Reis 
tampoc van ser gaire originals en les 
seves paraules. 

Ja acabats els discursos, els Reis 
van baixar a peu fi ns a la Plaça de 
Santa Anna com si fossin els gegants 
fent el Desvetllament, amb la banda 
darrere. Van anar a la carpa de la 
Plaça de Santa Anna on van llegir un 
conte que, seqüencialment, encara 
requereix calçador per consolidar-se 
com a element fi nal del dia. Passa 
que del gran moment àlgid que és el 
fi nal de la Cavalcada es passa a una 
llum minvant que allarga massa la 
màgia efímera dels Reis. 

llança dels canvis, també se n’han 
d’apuntar d’altres que s’havien dit 
amb la boca més petita però que, 
per norma general, ajuden a conso-
lidar un relat de tot l’espectacle. La 
música d’aquest any, competència 
de Maria Salicrú, era un aiguaba-
rreig molt ben pensat en què tant 
et sorprenia la música de joguines 
de Pascal Comelade o un grup Zín-
gar, una xaranga festiva o percussió 
subsahariana, a més de batucades 
o una marxa mora i una altra cris-
tiana, ja al final, de l’Agrupació 
Musical del Maresme. El so forma 
part de l’espectacle que, permeable, 
va deixar-se amarar de l’aposta per 
guanyar sentit i coherència.

L’aposta pel mestissatge –musi-
cal, cultural i social– com a element 
propi de la nostra identitat com a 
ciutat, només pot ser que abraçada. 
A un Rei de cada color els surten a 
rebre gents de tot el pantone humà 
que habita a casa nostra. Cap espec-
tacle com la Cavalcada pot fer virtut 
d’una cosa tan pròpia i necessària 
com és la diversitat i aquesta mar-
xa va entrar de fàbula. Es tractava 
d’incorporar al seguici aquella rea-
litat que ja fa dècades que es veu 
entre el públic, entre aquesta ex-
pressió multitudinària de la identitat 
real mataronina.

Més llarga
Pot ser noció certa o esbiaixada, 
però el cert és que el pas de la Ca-

Mataró va tornar a sortir dilluns al 
pas de l’arribada dels tres Reis Mags 
d’Orient, en un vespre afortunat en 
la climatologia i absolutament mul-
titudinari. La Cavalcada és, amb 
permís dels focs de Les Santes, 
l’espectacle més seguit de l’any. Al-
guna vegada se n’han donat dades 
que anaven més enllà de les vuit 
desenes de milers d’espectadors. 
Difícil de contrastar. Però és ben 
bé que el dia 5, durant la tarda, el 
vespre i els primers compassos de 
la nit, tot Mataró surt a veure els 
Reis. I amb ells la seva màgica his-
tòria d’il·lusió infantil i complicitat 
adulta. I amb ells, també, aquell re-
lat de carrosses, entitats i elements 
que confi guren un paisatge festiu 
únic, efímer dels pocs minuts en 
què tarden a passar-te per davant, 
però igualment icònic i únic. Una 
sèrie d’elements, els que confi guren 
la Cavalcada, que fa anys sortien, 
desfi laven sense massa solta ni vol-
ta però que, com a espectacle que 
és, se’ls va decidir dotar de direc-
ció artística. I ben fet que es va fer.

La d’aquest 2015, de Cavalcada, 
era la segona dirigida per Antoni 
Blanch i se’n sabia des de feia dies 
una sèrie de novetats. El recorregut 
canviava de ronda per abraçar el 
Pla d’en Boet, les carrosses reials 
eren noves de trinca i el conte fi -
nal –estrenat un any enrere– es 
llegiria a la Plaça de Santa Anna. 
Si aquestes tres eren les puntes de 

NADAL
NOTÍCIA CUGAT COMAS

culturacultura www.totmataro.cat
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La Cavalcada més multitudinària, llarga i mestissa  
Melcior, Gaspar i Baltasar arriben amb carrosses noves i més música que mai
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Carrer Sant Pelegrí 3, 1r
Mataró
(Barcelona)
Tel. 93 796 32 00
afamaresme@afamaresme.org

Associació de Familiars
de Malalts d'Alzheimer
del Maresme (AFAM)

www.afamaresme.org

Tenir un familiar que pateix Al-
zheimer o alguna altra patologia 
neurodegenerativa en una fase ini-
cial o moderada pot suposar un 
trasbals per a la família. Un bon punt 
de suport és el Centre de Dia que 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer del Maresme té des de 
fa 5 anys al Carrer Carlemany núm.10 
de Cerdanyola.
De dilluns a divendres, de 9h a 19h, 
17 professionals especialitzats treba-
llen per mantenir el màxim de temps 
possible les capacitats físiques, fun-
cionals i cognitives dels malalts, així 
com per donar suport psicològic i le-
gal als familiars. El Centre de Dia de 
l’AFAM és tota una referència en el 
sector i ofereix serveis d’estimulació 
cognitiva específi ca i individualitza-
da, musicoteràpia, teràpia assistida 
amb animals, tallers, perruqueria, 
càtering, i transport adaptat, entre 
altres serveis.

El Centre de Dia 
Terapèutic per a malalties 
neurodegeneratives de 
l’AFAM, únic al Maresme 

SALUT

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològicsapunts psicològics

El menyspreu 

El diccionari català ens dóna aques-
ta defi nició de la paraula menyspreu: 
El menyspreu és un sentiment pel 
qual hom considera com a indigne 
d’estima o d’ésser tinguda en comp-
te, una persona o cosa.

En castellà: Menosprecio es la 
falta de consideración. Tener a una 
cosa o a una persona en menos de 
lo que es o de lo que merece.

Si considerem bé aquesta de-
finició, l’actitud (causa) de qui 
menysprea amb paraules, gestos o 
d’altres formes, genera a la persona 
menyspreada una reacció (efecte) 
d’agressivitat i violència. Però el 
que és més greu que el que menys-
prea creu que té la raó i l’altre s’ho 
mereix. Encara això pot generar més 
impotència, violència. Així i tot, la 
reacció també depèn del grau de 
maduresa. I fent un pas més, el 
menyspreador pot imposar lleis 
contra la persona menyspreada, si 
la primera té poder (Recordeu la 
relació dels blancs amb els esclaus 
a Amèrica). I això passa avui en dia 
a altres nivells i àmbits. Cal només 
obrir els ulls amb molta perspicàcia 
i les oïdes molt atentes i acurades 
per qualsevol sorollet.

Recordem un pensament de Her-
mann Hesse (1877-1962) que ens 
pot ajudar: ”Quan es tem algú és 
perquè a aquest “algú” li hem ator-
gat poder sobre nosaltres”. I a més, 
una altra frase “No ofèn qui vol sinó 
qui pot”. La maduresa humana pot 
reaccionar al menyspreu amb una 
reacció constructiva contra el qui ho 
fa. I així una altra frase de Hermann 
Hesse: “Allò que és tou és més fort 
que el que és dur; l’aigua és més 
forta que la roca; l’amor és més fort 
que la violència”. La dignitat huma-
na és més forta que el menyspreu.

La fortalesa de l’ego hauria tam-
bé de portar, no al narcisisme ni al 
fracàs, sinó a la pròpia confi ança 
i autoestima davant de l’altra per-
sona que es creu més. L’ego s’ha 
d’enfortir davant del menyspreu.
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Cavalcada de Reisimatges

1 UNA DE LES CARTES DE LA CARROSSA DE CASA D’ANDALUSIA UNA DE LES CARTES DE LA CARROSSA DE CASA D’ANDALUSIA 2     LA CARROSSA DE FROZEN, UNA NOVETAT.LA CARROSSA DE FROZEN, UNA NOVETAT.
3   ELS   ELS MÚSICS EGIPCIS QUE PRECEDIEN LA CARROSSA DEL REI ROS MÚSICS EGIPCIS QUE PRECEDIEN LA CARROSSA DEL REI ROS 4 GASPAR  SALUDANT ALS NENS DE MATARÓ.  GASPAR  SALUDANT ALS NENS DE MATARÓ.  
5 COMPARSA DE LA DANSA DEL VENTRE DEL REI ROS. COMPARSA DE LA DANSA DEL VENTRE DEL REI ROS. 6     UN DELS PATGES QUE PRESIDIA LA CARROSSA SALUDANT. UN DELS PATGES QUE PRESIDIA LA CARROSSA SALUDANT. 
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7 EL REI NEGRE DURANT UN MOMENT DEL PARLAMENT EL REI NEGRE DURANT UN MOMENT DEL PARLAMENT 8  NENS QUE VAN A DORMIR, JUST DARRERE DE L’OCA NENS QUE VAN A DORMIR, JUST DARRERE DE L’OCA
9     EL REI BLANC REBENT LA CLAU DE LA CIUTAT EL REI BLANC REBENT LA CLAU DE LA CIUTAT 10  SES MAJESTATS SES MAJESTATS DURANT EL CONTE DE LA NIT DE REIS. DURANT EL CONTE DE LA NIT DE REIS.
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Èxit aclaparador i ple absolut de 
l’Oca a la Plaça de Santa Anna

Un èxit aclaparador i indiscutible. 
L’Oca, la revetlla popular de Cap 
d’Any a la ciutat, va superar amb 
nota molt alta l’examen de la seva 
nova ubicació, al cor mateix de la 
ciutat. La plaça de Santa Anna es va 
omplir de gom a gom durant una nit 
de Cap d’Any celebrada per milers 
de persones, de totes les edats i con-
dicions, sense remarcar incidents 
i amb un ambient festamajorenc 
molt similar al dels balls de Les 
Santes. L’Oca va començar al so de 
El Bequetero al mateix temps que 
desenes de persones hi arribaven 
en passacarrers des de Santa Maria, 
on les campanes van fer quinze i no 
dotze campanades. 

A partir de llavors, música per a 
tots els gustos a càrrec del col·lectiu 
de 4 discjòqueis ‘The Fool Monkeys’  
fi ns a les set del matí quan, en una 
altra tradició d’aquesta festa amb 
eminent regust de Santes, es van 
encendre els llums i es va acabar 
al ball al so del toc de Matinades.

La plaça, plena
Les hores de més confl uència de 
gent a l’Oca van anar de les dues de 
la matinada fi ns a les cinc. Durant 
aquelles hores milers de persones 
ballaven plegades o s’estaven no 

només sota la carpa habilitada sinó, 
també, per tota la plaça i bona part 
dels carrers. Tot i la crida al civisme 
i el consum responsable per part de 
l’organització, es va veure molt de 
jove practicant el “botellón” i fi ns i 
tot un menor va haver de ser evacuat 
pels serveis sanitaris. 

Va ser, juntament amb una bara-
lla puntual al fi nal de la nit, l’únic 
petit incident d’una festa durant 
la qual van sonar èxits de totes les 
èpoques, amb accent més marca-
dament festiu i modern cap al tard. 
Una seixantena de voluntaris van fer 
possible l’organització de la revetlla 
popular treballant a la Plaça durant 
més de 24 hores. L’Oca, cal recor-
dar-ho, es nodreix principalment de 
membres de la Sala Cabanyes i els 
Capgrossos de Mataró, tot i que tam-
bé té voluntaris que no són membres 
de cap d’aquestes dues entitats. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

El cicle ‘A la vora del 
Jazz’ es repetirà aquest 
2015 

El cicle ‘A la vora del Jazz’ que 
l’Associació Jazz Maresme va or-
ganitzar per primera vegada entre 
l’abril i el maig passats, tindrà una 
segona edició aquest 2015. Aques-
ta és una de les notícies que ha fet 
pública l’associació amb motiu del 
desè aniversari de l’Associació Jazz 
Maresme. ‘A la vora del Jazz’ és un 
cicle que va agafar el relleu de les 
antigues ‘Nits de Jazz’ amb voluntat 
de programar un cicle sobre aquest 
tipus de música. 

En la seva primera edició, amb 
concerts al Casal i al Clap, va comp-
tar amb nou activitats i actuacions 
musicals.

10 anys de Jazz Maresme
L’entitat celebra els seus deu anys 
de vida amb un munt d’activitats so-
bre la taula, des de  la col·laboració 
amb espais de música en directe 
com El Públic o el Clap fi ns als re-
citals nadalencs que se celebren 
anualment. Malgrat els “pals a 
les rodes” burocràtics i institucio-
nals, l’entitat celebra una dècada 
d’existència. Deu anys treballant 
per la funció social i pedagògica de 
l’associació, defensant i mostrant 
la música jazz a casa nostra i tam-
bé a fora. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Associació Jazz Maresme 
celebrarà així el seu desè 
aniversari

Més de sis hores de ball 
després de 15 campanades 
de l’Any Bequetero 
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 Balanç, aquest mes

En les pròximes setmanes 
l’Associació Cultural Oca de 
Mataró farà públic el balanç 
econòmic de la festa i els seus 
plans de futur sobre la mateixa. 
Entre els compromisos adquirits 
per l’associació sense ànim de 
lucre hi ha el de fer públics els 
comptes de la festa així com tam-
bé la valoració de la mateixa. 

ARXIU
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Pot haver-hi certa tensió amb els 
germans derivada d’un malentès. 
Això mateix es pot aplicar als 
veïns. Procura deixar les coses 
clares. Estàs esperant uns diners 
que no arriben i estàs preocupat. 

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si tens una relació de parella, 
potser no funciona com esperaves. 
Seria interessant un període de 
refl exió per ambdues parts. A la 
feina hauries de sortir de la zona 
de confort i tenir més iniciativa. 

Bessons (21/5 al 21/6)

Sents que l’entorn no entén la teva 
ambició laboral i això us distancia. 
Coqueteig amb una persona més 
jove que tu, possiblement per 
la xarxa i mòbil. Compte si tens 
parella, pots tenir problemes. 

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Entres en una nova etapa en la teva 
relació de parella i es donaran con-
verses profundes per apropar-vos. 
No deixis que la família s’hi fi qui. 
Tot i els problemes econòmics, no 
et mancarà per menjar. 

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Bon moment per conèixer gent 
nova i ampliar el cercle d’amistats. 
Però compte, no tot és vàlid, cal 
separar el gra de la palla. No vols 
tenir parella, de moment, però 
trobes a faltar les carícies i l’afecte. 

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si vols que els altres t’entenguin, 
mira de comunicar-te de manera 
més afectuosa. No siguis tan 
fred, tots tenim emocions. Potser 
hauràs d’acceptar el teu passat i 
tancar el capítol de la infantesa. 

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Perquè les coses millorin, hauràs 
de moure’t. De moment no passes 
a l’acció, et mantens reservat i 
dubtós. Et preocupa la salut i és 
possible que aquests dies et to-
quin visites o revisions mèdiques. 

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Expresses les teves profundes 
conviccions. T’agradaria escriure 
un llibre algun dia. Vols alliberar-
te de la resta del món, però has 
de començar per tu mateix, doncs 
sovint ets el teu pitjor enemic. 

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et sents estirat per dos pols 
oposats. Una part de tu necessita 
molta llibertat i anarquia i l’altra 
sap que és necessari estructurar-
se. Potser per primer cop a la teva 
vida, estalviaràs diners. 

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

Tot i que segueixes preocupat 
per les teves fi nances, tens més 
esperança en el fet que les coses 
s’arreglin. T’agradaria començar 
alguna teràpia de salut alterna-
tiva, ja que ja estàs cansat del 
de sempre. 

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

El teu signe aviat viurà el seu 
moment de renovació anual i et 
sentiràs més vigorós. La parella 
no té la culpa que estiguis enfadat 
amb el món. Sigues més compren-
sible i valora els petits detalls. 

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Fes cas dels missatges que la 
vida et proporciona. Deixar-te 
portar està bé, però és bo també, 
organitzar-se i tenir cura de la sa-
lut física i mental. Compte amb els 
excessos, et poden passar factura.

Sagitari 
Et sents estirat per dos pols 
oposats. Una part de tu necessita 

Lleó 
Bon moment per conèixer gent 
nova i ampliar el cercle d’amistats. 

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
Consulta a Barcelona i
també per mail/telèfonwww.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

Depilació Làser de Diode

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL

Anàlisi gratuïta 
de la melanina per a 
una màxima seguretat 
i eficàcia!

El preu impacta. La professionalitat i l’experiència 
marquen la diferència. Tu decideixes!

40€ Tarifa plana per zona
Més ofertes al web korrmataro.cat
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Primeres màquines de la Fundació 
Vilaseca a Can Marfà

Primers passos cap a l’esperat mu-
seu del gènere de punt. La nau 
petita de Can Marfà ja s’ha co-
mençat a omplir de les màquines 
que formaran part del nou eix te-
màtic del Museu de Mataró dedicat 
a la indústria tèxtil i del gènere de 
punt a Mataró. La Fundació Jaume 
Vilaseca, conjuntament amb Cul-
tura, va realitzar durant dos dies 
el trasllat de 40 peces, les de més 
volum, i està previst que durant el 
mes de gener es traslladi la resta 
d’objectes donats a l’Ajuntament.

 L’Ajuntament i la Fundació 
Jaume Vilaseca van signar un con-

veni, l’octubre de 2013, en el qual 
s’estableix el procés de donació a 
la ciutat de Mataró de la col·lecció 
de màquines i altres objectes i do-
cuments pertanyents a l’entitat i el 
compromís de l’Ajuntament a des-
envolupar un nou eix temàtic del 
Museu de Mataró, monogràfi cament 
dedicat a la indústria tèxtil i del gè-
nere de punt a la ciutat. La voluntat 
és poder obrir aquest espai al públic 
durant el primer trimestre del 2015.

La nau petita de Can Marfà és 
l’única reformada de l’important 
conjunt fabril del barri de l’Havana 
de Mataró. A més de les primeres 
activitats d’aquesta secció del Mu-
seu de Mataró també ha acollit altres 
exposicions, com la de la darrera 
Festa al Cel. 

EXPOSICIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Llargues cues per lliurar 
la carta als Missatgers a la 
carpa de Santa Anna 

Que els Missatgers reials sempre te-
nen requesta se sabia però aquest 
any va ser especialment evident. 
A la carpa habilitada a la Plaça de 
Santa Anna, la mateixa que s’havia 
utilitzat per a l’Oca durant la nit de 
Cap d’Any hi va haver llargues cues 
les tres tardes durant les quals els 
patges de Melcior, Gaspar i Baltasar 
rebien la correspondència carrega-
da de desitjos de milers d’infants 
mataronins. Sota una espectacular 
garlanda de petites làmpades de co-
lors, l’espera i els nervis van tornar 
a fer acte de presència tot i que hi 
va haver tants torns com infants van 
voler lliurar les seves cartes.

Les cues dins la carpa anaven 
en tres sentits diferents, ja que, 
a més de la grossa per poder lliu-
rar la carta, també se’n feien per 
poder recollir el necessari per fer, 
de forma simple, un fanalet per a 
la Cavalcada i alhora va tenir molt 
bona acollida la iniciativa de repar-
tir escudella calenta per fer passar 
el fred de l’espera. Entre la presèn-
cia dels Missatgers i el seu seguici, 
les moltes famílies i les parades al 
carrer d’alguns comerços i el brogit 
típic dels darrers dies de campanya 
nadalenca, l’ambient a la Plaça de 
Santa Anna era d’un gran bullici. 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Bona acollida del taller per 
fer fanalets i de l’escudella 
calenta

El nou espai dedicat al gènere 
de punt ha d’obrir el primer 
trimestre d’enguany 
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 Un projecte esperat

El projecte de secció de-
dicada a la història del 
gènere de punt a la ciutat 
a Can Marfà està encarrilat 
i depèn, únicament, de la 
capacitat d’inversió. Co-
neguda la difícil situació 
fi nancera de l’Ajuntament 
es busquen oportunitats i 
subvencions per poder fer 
les primeres passes d’una 
iniciativa esperada per 
molta gent. 

CEDIDA

Tot cultura can marfà.indd   1 8/1/15   12:05



L’Ajuntament condemna l’atemptat 
contra el setmanari “Charlie Hebdo”  

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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A les 12h de migdia, l’alcalde 
presidia una concentració davant 
de l’Ajuntament durant la qual 
es va mantenir un minut de si-
lenci de condemna a l’atemptat. 
L’acompanyaven representants dels 
grups municipals de CiU, PSC, PPC, 
ICV-EUiA, CUP i el regidor no ads-
crit. Durant l’acte, l’alcalde sostenia 
a la mà un diari on es podia llegir 
“Je suis Charlie” -sóc Charlie-, la 
frase de suport a la publicació i de 
repulsa als fets que s’està difonent 
des del moment dels fets a través 
dels mitjans de comunicació i les 
xarxes socials.

A més, Joan Mora va escriure 
sengles cartes a l’ambaixador de 
França a Madrid, Jérôme Bonnafont, 
i al cònsol de França a Barcelona, 
Edouard Beslay, per mostrar-los el 
condol i traslladar-los el sentiment 
de solidaritat. 

L’Ajuntament se sumava dijous 8 a 
les mostres de condol i solidaritat 
expressades per institucions, enti-
tats i particulars de tot el món en 
relació a l’atac terrorista que va pa-

tir aquesta setmana la redacció del 
setmanari ”Charlie Hebdo” a París 
i en el qual van perdre la vida 12 
persones i en van resultar ferides 
una desena més.

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

77.000€

REF. 11941 CALDETES En la mísma 
Riera!! Atención a esta oportunidad 

única y exclusiva!!. En pleno centro junto 
ayuntamiento. Piso alto muy exterior y 

bien distribuido para actulizar a su gusto. 
Disfruta entorno privilegiado.3 dor. Salón 

comedor,acceso a terracita/solarium.
Precio asequible.

356.000€

REF. 11400  CASA Z. VIA EUROPA. 
Espectacular casa unifamiliar, 400m2 
de vivienda + 150m de terraza y jardín 
a nivel, gran sala de juegos, garaje de 
100m, 3 hb dobles + estudio, ascensor, 

Gestionamoa la venta de su vivienda 
para que pueda hacer el cambio.

VISÍTELA!!!! 

90.000€

REF. 11811 Z. FRANCESC MACIA. 
Planta Baja de bloque, actualizada en 

perfecto estado. Ocupa una superfi cie de 
86m2. 3 dormitorios (2d).Salón comedor, 
cocina 8m2,galeria anexa y patio 10m2.

Totalmente exterior y muy soleada.
Zona tranquila y ajardinada.
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A les tradicionals activitats cul-
turals, lúdiques i folclòriques se 
sumaran la Fira d’Artesania i Ali-

mentació a la plaça Nova i la festa 
dels Tres Tombs. Aquest és el progra-
ma d’activitats pel cap de setmana:

Dissabte, 10
Fira d’Artesania i d’Alimentació
A la Pl. Nova, de 10 a 14:30 h i de 
17:30 a 21 h.

A les 10:30h, davant de l’Ajuntament 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

Encavalcant-se gairebé 
amb les festes de Nadal, 
Argentona celebra la festa 
Major d’hivern en honor a 
Sant Julià.

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Programa d’actes de la Festa 
Major d’hivern

concentració per anar a ofi ci amb 
les autoritats, els gegants de la Colla 
de Geganters i Grallers d’Argentona 
i representants dels Amics del Pu-
billatge.

A les 11h, a l’Església Parroquial 
de Sant Julià, ofi ci en honor a Sant 
Julià. Predicarà Segimon Garcia, 
rector de Santa Maria de Mataró i 
Vicari episcopal.

Tot seguit, des de l’Església de Sant 
Julià, baixant pel carrer Gran fi ns a 
la Plaça Nova, cercavila de gegants. 
A les 12.30h, a la Plaça Nova, sar-
danes amb la Cobla Selvatana. A la 
mitja part s’oferirà vermut.

Amb dos passis durant el dia a La 
Sala, a les 17.30 i a les 19.30h, con-
cert de Festa Major amb l’Orquestra 
Selvatana. 

A les 17.30h, a la Plaça de Vendre 
tindrà lloc la 7a Mostra de Bestiari 
de Foc amb El Follet i la Fantasma 
de Sant Feliu de  Codines, la Follo-
nera de Palafolls, el Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona i La Polseguera 
d’Argentona. Al llarg de la mostra 
hi haurà activitats pels més petits 
al voltant del món del foc i del bes-
tiari festiu. 

A les 19h, tabalada de les colles 
participants i, a continuació, pe-
tit correfoc a càrrec del Calabrot 

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: IVAN LÓPEZ PI

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:

https://es-la.facebook.com/aartperruquers.rosasanchez.3

+

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

35€ * 35€ *
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El parc solidari de 
Nadal recull 650 quilos 
d’aliments  
 

Organitzat per la regidoria 
d’Esports al pavelló esportiu 
municipal

El parc de Nadal organitzat per la 
regidoria d’Esports al pavelló espor-
tiu municipal ha aconseguit recollir 
fi ns a 650 quilos d’aliments que 
Creu Roja distribuirà entre aquelles 
famílies més necessitades. Durant 
els quatre dies en què s’ha dut a 
terme aquesta activitat, han passat 
pel pavelló al voltant d’uns 800 nens 
i nenes acompanyats pels pares o 
tutors responsables. L’entrada era 
gratuïta però calia lliurar un aliment 
a l’entrada. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

d’Argent i els Diables d’Argentona.

A les 19.30h, des de la Plaça de 
Vendre, Cercavila de Bèsties de Foc 
a càrrec de Diables d’Argentona amb 
la Polseguera d’Argentona amb les 
colles del Follet i la Fantasma de 
Sant Feliu de Codines, la Follone-
ra de Palafolls i el Ferafoc de Sant 
Quintí de Mediona.

A les 19 h, al Museu del Càntir In-
auguració de l’exposició  “Diàlegs de 
fang 2015” dels alumnes adults de 
l’Escola Taller de Ceràmica. Segui-
dament, Inauguració de l’exposició 
“Càntirs d’arreu del món”.

A les 22.30 h, a l’ l’Espai Can Doro,  
Nit de festa amb el concert del grup 
La Colònia. Aquest projecte arren-
ca pels voltants del 2011 amb la 
trobada d’Albert Galcerà, director i 
acordionista de l’orquestra Garbuix, i 
Xavier Ciurans, cantant del grup Ger-
trudis de la Garriga. Ells oferiran un 
concert de música balcànica, amb 
lletres d’autor,  i diferents estils que 
recorden al cabaret francès amb in-
fl uències mediterrànies. 

Seguidament i per continuar la 
festa, sessió de música a càrrec de 
DJ Albert Tejedo. 

Finalment, a les 23h a La Sala, 
Ball de Festa Major amb l’Orquestra 
Selvatana. 

Diumenge, 11
A les 9h, a la Plaça del Geganter 
Joan Padrós, Plantada de gegants 
amb la rebuda de dotze colles convi-
dades. A les 11 h, des d’allà mateix 
i fi ns la Plaça Nova, cercavila de ge-
gants amb els grallers amb les colles 
convidades. 

A les 12:30h, pels carrers de la 
Vila, Tradicional Tres Tombs amb 
l’animació de la Banda de Música 
d’Argentona. Una activitat organit-
zada per la comissió de Sant Antoni 
Abat.
A les 13:30h, a l’Espai Can Doro, 
Vermut de Jazz a càrrec de Maria 
Lamata Quartet.  Estandards de jazz 
de les cantants més emblemàtiques 
d’aquest gènere com Sarah Vaughan 
o Ella Fitzgerald.

A continuació, a les 14:30h, dinar 
de Festa Major a un preu de 6 euros 
amb amanida, paella, pa, vi, aigua i 
postres incloses. 

Recta fi nal a les 18 h, a la Sala, amb 
l’espectacle “Un món (i un munt) de 
Dracs” a càrrec de Tanaka Teatre. 

A les 19:30h, la Festa Major de Sant 
Julià acabarà amb un fantàstic pi-
romusical que es podrà veure des 
dels voltants de l’Ajuntament i de 
Can Doro. 

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
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACI
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L’Ajuntament de Llavaneres ja té en 
marxa la primera fase de les obres 
de transformació de l’aparcament 
del passeig de Jaume Brutau. Una 
actuació que ordenarà la zona, 
donarà més protagonisme als via-
nants i a les bicicletes i posarà fi  
als problemes de pols que genera 
l’estacionament de vehicles.

Primera fase
La primera fase de les obres consis-
teix en la construcció d’una rocalla 
de pedra de grans dimensions, da-
munt la qual s’hi assentarà la part 
posterior de l’aparcament de ve-
hicles. Per a una segona fase, es 
deixarà l’ordenació dels aparca-
ments i la pavimentació del vial des 
del passeig de Jaume Brutau. A més, 
s’ha planifi cat un espai de zona ver-
da central, de sauló i amb vegetació, 
amb espai per a vianants i ciclistes, 
que conduirà fi ns a l’entrada al parc 
de la Llorita. La tercera i última fase 
consistirà en la instal·lació de la 
guingueta de la Policia Local, que 
actualment està situada a l’accés 
del port Balís.

L’obra pujarà a 90.000 euros, 
50.000 dels quals provenen d’una 
subvenció de la Diputació de Bar-
celona. 

LLAVANERES
URBANISME REDACCIÓ

En marxa les obres de 
l’aparcament del passeig 
de Jaume Brutau

Una actuació que busca més 
protagonisme per als vianants 
i bicicletes

L’enderroc de Can Vives començarà la 
setmana que ve

Tot i que l’enderroc de Can Vives a 
Arenys de Mar començarà la setma-
na que ve, aquesta ja s’han fet els 
primers treballs previs referents al 
protocol de detecció d’esquerdes. 
El regidor d’Urbanisme de la vila, 
Santi Fontbona, explicava que 
l’objectiu del protocol és la detecció 
d’esquerdes a les cases adjacents 
per si hi hagués algun problema 
durant l’enderroc. A partir d’aquí, 
Fontbona diu que ja podrà començar 
de manera immediata l’enderroc un 
cop es retirin tots els voluminosos 
que hi ha dins l’edifi ci.

ARENYS DE MAR
URBANISME REDACCIÓ

Aquesta ampliació dotarà al 
Teatre Principal de 300 metres 
quadrats addicionals.

Fontbona destaca que s’ha 
retardat fins ara l’enderroc per 
fer-lo coincidir amb l’inici d’obres 
d’ampliació i així, evitar que quedi 
un solar buit al carrer de l’església. 
Aquest projecte d’ampliació per la 
casa de Can Vives permetrà tenir un 
espai que inclourà un magatzem i 
taller d’escenografi es, sala d’assaig 
i espai polivalent. Aquesta amplia-
ció dotarà al Teatre Principal de 300 
metres quadrats addicionals. Des 
de la Societat Coral l’Esperança es 
mostren il·lusionats que, fi nalment, 
es pugui tirar endavant aquest pro-
jecte que es va començar a gestar 
ara fa 4 anys. Es preveu que les 
obres per l’ampliació s’iniciïn al mes 
de febrer. 

  EL CALENDARI DE PRODUCTES DE LA TERRA ENS PROPOSA, MES A MES, UN PRODUCTE   EL CALENDARI DE PRODUCTES DE LA TERRA ENS PROPOSA, MES A MES, UN PRODUCTE 
DE TEMPORADA DE LA COMARCA IL·LUSTRAT AMB IMATGES DE LA FOTÒGRAFA MARGA CRUZ.
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Dura crítica d’ICV-EUiA a les polítiques d’educació de CiU  
POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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ICV-EUiA assegura que no accep-
tarà cap reducció de grups a P-3 
a la ciutat de Mataró i que exigirà 
que es compleixi la ràtio màxima 
de 25 alumnes per grup a P-3 i de 
30 alumnes per grup a l’ESO. El 
partit també vol el mateix nombre 
d’alumnes per aula a totes les clas-
ses i no un tracte diferencial amb la 
concertada com denuncia que s’està 
produint en l’actualitat de manera 
induïda pels Serveis Territorials.  

Dures crítiques d’ICV-EUiA a la po-
lítica educativa de CiU. La regidora 
Conxita Calvo va acusar en roda 
de premsa al regidor Pere Galbany 
d’incomplir els acords presos en 
el si de la planifi cació escolar de 
la ciutat. “Ara ens anuncia que es 
retallaran dos grups de P-3 a la nos-
tra ciutat, mostrant-nos que aquell 
desplegament participatiu era una 
farsa, un engany a tota la comunitat 
educativa i a la ciutadania”, va dir.

Segons Calvo, “no hem vist cap 
defensa dels acords presos, perquè 
els SSTT del Maresme-Vallès Orien-
tal fan i desfan a Mataró com els 
plau, sense que el govern municipal 
defensi els interessos de la nostra 
ciutat. Tenim un regidor desaparegut 
que no té cap capacitat per nego-
ciar, o que ja li van bé les decisions 
que prenen sense comptar amb ell. 
I això no passa a tots els municipis 
de Catalunya”.

115.000€

CB8411-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. 

96.000€

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! 

48.000€

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

79.000€

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. 

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€

106.000€

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

NECESSITEM 
PISOS DE VENDA

I LLOGUER!!
TENIM CLIENTS 
AMB GARANTIES 

I SOLVENTS
TRUQUI’NS SENSE 

COMPROMÍS!!

LI OFERIM 
PROFESSIONALITAT, 

CONFIANÇA I 
TRANSPARÈNCIA

107.000€

CB9644 PZA CATALUNYA Pis de 
78m2  de 3 habitacions, menjador 
gran amb sortida a balcó, molt de sol 
i llum. Finca amb ascensor. 

CB10339-AVDA. VELODROM. Pis alt 
amb molt de sol i vistes, finca amb ascen-
sor, 80m2 amb 3 habitacions, molt bones 
quelitats.

99.000€

40.000€

CB9430-RDA. CERVANTES Pis exterior 
de 70m2 amb ascensor, 3 habitacions, 
saló menjador amb sortida a balcó, bany 
nou i cuina semi-reformada. ¡¡Ocasió!!
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“El Maresme és una comarca 
que pot explotar el món del ci-
nema des de tots els punts de 
vista”, segons Lladó
 
“La gent té la mentalitat que el cinema 
professional només es fa a Barcelo-
na”. “Per què no ho fem aquí?” es va 
preguntar Lladó. “Al Maresme tenim 
l’oportunitat de veure com els actors 
van creixent i no podem desapro-
fi tar-ho”. El naixement d’ECM vol, 
precisament, agrupar el talent i desen-
volupar-lo, en nens a partir de dotze 
anys en la interpretació i a partir de 16 
en l’àmbit de la direcció de cinema. I 
és que, segons Lladó, “hi ha molta gent 
que vol fer cinema aquí i tenim un 
munt de localitzacions”. Per tant, amb 
un projecte d’aquestes característiques, 
“podríem ajuntar cultura, història i 
tècnica, entre molts altres aspectes”. 
“Ara només ens falta invertir en hores, 
estima i molta il·lusió”.  
 

Juliette Binoche va explicar una ve-
gada que tothom li deia que havia 
de marxar a Hollywood per triomfar 
com a actriu de cinema. I amb es-
forç i perseverança, va aconseguir 
demostrar que també a França po-
dia convertir-se en la gran actriu 
que és avui. 

Salvant les distàncies, això és el 
que ha empès al jove emprenedor 
Albert Lladó a fer créixer Estudi 
d’Actors, una petita acadèmia de 
Mataró dedicada a la formació del 
setè art que ara evoluciona cap a 
Estudis Cinematogràfics del Ma-
resme (ECM Films) per ampliar la 
seva oferta i fer-se un lloc entre les 
acadèmies de formació d’actors i 
directors de cinema. 

Albert Lladó va enamorar-se de la 
interpretació en una obra de teatre 
de l’escola. “Vaig ser dels últims a 
sortir a l’escenari i no sé quin mo-
viment vaig fer que vaig fer riure el 
públic”. Va ser aleshores quan va 
començar a pensar a encarar el seu 
futur cap al món del cinema. “Vaig 
iniciar-me a Ràdio Argentona, on 
vaig descobrir el món de la comuni-
cació, de la imatge i del so”, recorda 

Lladó, que poc després va topar amb 
Joan Frank Charansonnet, “qui més 
m’ha dirigit en aquest món i m’ha 
donat les meves primeres oportuni-
tats tant en teatre com en cinema”. 

La formació que va rebre en di-
verses acadèmies de Barcelona el 
van fer plantejar-se la possibilitat 
de crear un espai formatiu a la ciu-
tat. “Jo m’havia de desplaçar fi ns 
a Barcelona per trobar formació al 
voltant del cinema”, explica Lladó, 
de manera que “la idea va ser crear 
una acadèmia encarada únicament 
al setè art per donar un servei es-
pecial al Maresme”. Va fer néixer 
Estudi d’Actors el 2013, un projec-
te que ara agrupa l’acadèmia i una 
productora sota el nom d’Estudis 
Cinematogràfi cs del Maresme. 

“L’aprenentatge es fa a través 
de la pràctica”, afi rma Lladó, que 
considera que “el fet que els alum-
nes tinguin contacte directe amb 
els rodatges i amb el món real del 
cinema els dóna la possibilitat de 
créixer més global. Al fi nal, el que 
cal és entendre que “fer cinema és 
com fer màgia, saber sorprendre 
l’espectador”. 
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Defi neix-te
Tímid, emprenedor i amb afany 
de superació

Un llibre
 Guions de cinema 

Una pel·lícula
‘Les amants du Pont-Neuf ’ de Leos 
Carax’

Un viatge
París  

Un director de cinema
Esteve Rovira

Un repte
Aconseguir que la gent descobreixi 
que pot interpretar 

       Albert Lladó,  
  cinema i acció!

IMPULSOR D’ESTUDIS CINEMATOGRÀFICS DEL MARESME

 Cinema a Mataró 
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)
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F. 
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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€229.000€
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41
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Z.VALLDEMIA. Piso  de 100m2 4 
hab. 2 dobles, baño y aseo, co-
cina reformada de haya, salón 
de 22m2 con balcón exterior, 
ascensor. OCASIÓN.

Z.VALLDEMIA. Piso  de 100m2 4 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite
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F. 

23
42

149.900€

C.
E.
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91.000€

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

RE
F. 

50
97

189.000€

RE
F. 

13
19

ZONA CERDANYOLA. OPORTUNI-
DAD. Vivienda de 90m2, ascen-
sor, 3 hab. antes 4, baño com-
pleto con ducha, cocina offi ce 
fórmica, galería, balcón exterior.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite
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F. 

42
52

OCASIÓN
DEL MES

90.000€ 

VIA EUROPA. Piso  seminuevo 
2 hab., baño completo con 
bañera, cocina lacada blan-
ca, galería, calefacción cen-
tral, ascensor. pk opcional.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite
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F. 

23
63

OCASIÓN
DEL MES

118.000€ 

RE
F. 
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C.E. en trámite = Certifi cado Energético en trámite
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86.000€

Z. HABANA. OCASIÓN POR ZONA 
Y PRECIO. Planta baja con pa-
tio 20m2, 3 hab. 1 doble, baño 
compl., cocina origen conser-
vada, exteriores de aluminio.

RE
F. 

11
09

ZONA Mª AUXILIADO-
RA OCASIÓN. PISO DE 
3 HABITACIONES. (1 
doble) cocina y baño 
reformados, con ca-
lefacción, balcón y 
galería anexa, tiene 
los exteriores de alu-
minio.

RE
F. 

43
59

66.000€

LA LLANTIA.OCASIÓN.Pimer piso 
de 3 hab., baño completo con 
ducha, cocina de fórmica beige, 
con galería,  exteriores de alumi-
nio,  comunidad reducida.

C.
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 en
 tr
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F. 

70
51

OCASIÓN
DEL MES

72.000€ 

C.
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78.000€

CERDANYOLA SUR. Bajo bien 
conservado, patio de 15m2, 
cocina de roble, 3 hab., baño 
con ducha,  calefacción, salón 
de 27m2 con balcón ext., ven-
tanas de aluminio.

RE
F. 
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C.
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126.000€

ROCABLANCA. SIN VECINOS. 
OCASIÓN POR ZONA Y PRECIO. 
Planta baja tipo casa, con te-
rraza independiente de 70m2 y 
patio de 12m2, 3 hab., baño y 
aseo, cocina formica, trastero.

RE
F. 

42
91

Z.EUROPA-LLANTIA. PISO EXTE-
RIOR, PARKING Y TRASTERO. 3 
hab. (1 suite), 2 baños,  cocina 
cerezo y galería, calefacción, 
impecable. comunidad reduci-
da. OPORTUNIDAD PRECIO. 

163.000� (27,1M)

Z.EUROPA-LLANTIA. PISO EXTE-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite
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F. 

21
27

160.000€

wwwwwwwwww wwww .cymgessttiioonneessiinnmobiliaarriiaass.com · inmobilia
ria

cym
@@oon

o.c
om

RRdda. FFrancesscc MMaaccià, 28 (esquina c/ Casta
ños)

- M
ata

rróó

/ Cast
C&M

GESTIONES INMOBILIARIAS

F.  937 075 015 // M. 607 966 423

T: 937 965 148

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

137.000€ 

RE
F. 

13
12

Z. CENTRO. Amplio  piso para 
acabar a su gusto con terra-
za de 15m2 , 125m2 4 hab. 
2 dobles, cocina de 8m2, 2 
baños, 2 balcones, ascensor. 
OCASIÓN.
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T1.06951 - Mataró-Via Europa. Planta baja 
de 60 m2. de superfi cie, tiene 2 habitaciones 
dobles. Totalmente reformado. Pocos vecinos. 
Patio de 30m²¡¡Oportunidad!!             102.000€

T1.50159 - Mataró -Centre. Pis de 75m² de 
superfi cie, amb 3 habitacions, Bany complet, 
cuina offi ce, galeria, balco, aa/cc, terres de 
porcelanato, tancaments alumini, ascensor, 
¡¡Molt assolellat!!                            157.000€ 

T1.50100 - Mataró- Centre. Pis de 80 m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, Bany 
complet, cuina offi ce amb sortida a galeria, 
balcons, aa/cc, amb els terres de gres, amb 
traster ¡¡Amb vistes!!                         160.000€

T1.50103 - Mataró-Cirera. Ático en Mataró de 
90m2. De 4 habitaciones.  Armarios, Calefac-
ción, Cocina equipada, Cocina Offi ce, Suelos 
Gres/ Cerámica, Puerta blindada Con vistas al 
mar. Tiene terraza!!!                                   157.260€ 

T1.50103 - Mataró-Cirera. Ático en Mataró de 
90m2. De 4 habitaciones.  Armarios, Calefac-

T1.50100 - Mataró- Centre. Pis de 80 m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, Bany 

T1.06951 - Mataró-Via Europa. Planta baja T1.50159 - Mataró -Centre. Pis de 75m² de 
superfi cie, amb 3 habitacions, Bany complet, 

Assegurances

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
(cantonada amb El Torrent, 57)

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

Vendes

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

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

Agents de la
Propietat immobiliària

T1.50126 - Mataró-Peramàs. Loft de 100 m² de 
superfi cie, disposa d’1 habitació, amb 1 bany 
complet, amb la cuina totalment equipada, dis-
posa de calefacció, és un pis molt ampli i únic 
¡¡Està tot nou!!                                         168.000€

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

T1.50234 - Mataró. Vista Alegre.  Piso de 103 
m2 de superfície. Dispone de 4 Habitaciones. 2 
Baños. Cocina Offi ce. Tiene Balcón. Suelos de 
Gres/Cerámica. Tiene Lavadero. Con calefac-
ción. Ascensor.                                                   185.000€

  

T1.50210 - Mataró. Els Molins.  Preciós pis d’una 
habitació, cuina americana amb vitro, bany amb 
dutxa hidromassatge, aa/cc fred-calor, terres de 
parket, tancaments alumini, iluminació amb ulls 
de bou, balco tipus terrasseta. Només 3 veïns.
Atenció al seu preu!!!                                 67.260€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T2.50078 - Mataró. La Cornisa. Casa de 150 m² 
de superfície aproximadament, disposa de salo-
menjador, un bany, amb 2 habitacions + Altell, 
¡¡amb jardi de 800 m²!!                             191.000€

2P CASTELLÀ (MODEL 1).indd   2 07/01/15   16:38



T1.50159 - Mataró -Centre. Pis de 75m² de 
superfi cie, amb 3 habitacions, Bany complet, 
cuina offi ce, galeria, balco, aa/cc, terres de 
porcelanato, tancaments alumini, ascensor, 
¡¡Molt assolellat!!                            157.000€ 

T1.50100 - Mataró- Centre. Pis de 80 m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, Bany 
complet, cuina offi ce amb sortida a galeria, 
balcons, aa/cc, amb els terres de gres, amb 
traster ¡¡Amb vistes!!                         160.000€

 Pis de 80 m² de 

T1.09668  Mataró. Pza. Cuba. Piso de 80 m² 
de superfície, consta de 1 hab. + Despachi-
to, 1 baño completo, gran salón con cocina 
americana- Para estrenar!!! 475€/mes

T2.02524 Mataró. Centre. Casa reformada de 80 
m2 de superfi cie, dispone de 2 habitaciones, 1 
Baño, 1 aseo, cocina offi ce, aa/cc. Bonito jardín de 
25 m². Casa muy soleada!!!!                725€/mes

T1.09976 Mataró. Centre. Bonita Planta baja 
toda amueblada, consta de 1 habitación. Cocina 
americana, un baño completo, garaje privado y un 
gran patio de 40 m² !!!                            700€/mes

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

Lloguers

T2.02709 Arenys de Munt. Urb La Creueta. Casa 
amueblada a 4 vientos, parcela de 650 m² - 160 m² 
edific., 4 hab., Cocina office, terrazas - aa/cc, calef. 
central, jardin - garaje y gran piscina - con vistas a 
mar y montaña !!!!                                     1.000€/Mes

T1.08306 Mataró. Centre. Piso de 50m² de 
superfi cie, dispone de 1 hab., 1 Baño, cocina 
offi ce, aa/cc. Parquet, cierres aluminio, terra-
za y ascensor. Muebles y parquing opcional!!! 
Bien conservado!!!                            500€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.07458 Mataró. Centre. Loft de 40m² de su-
perfi cie, con 1 baño y cocina americana. Nevera 
y lavadora, pequeño balcon. Ascensor!! Piso 
muy luminoso!!!                                       450€/Mes 

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habi-
taciones, baño, cocina americana, calefacción, 
A/a, amueblados y con plaza de parking -  todos 
los gastos incluidos!!!!                       450€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Zona Tecnocam-
pus. Apartamentos de 40 m² de superfi cie, 
consta de 1 habitación doble, un baño, pequeña 
cocina - todo amueblado y equipados - parking 
y trastero y piscina - fabulosas vistas - es ideal 
para cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y 
adaptados para mayores !!!                  470€/Mes

T1.01928 Mataró. Centre. Piso que tiene 80m² 
de superfi cie,està formada por 3 habitaciones, 
1 Baño, la cocina, el salón con salida al balcón 
tipo terracita!!                                              500€/Mes

T1.09999 Mataró. Peramàs. Planta baja refor-
mada de 70m², 2 habs., 1 Baño, cocina offi ce, 
calefaccion, galeria de 12m², suelos de parquet, 
cierres aluminio. Como nueva!!               500€/Mes 

T1.09997 Mataró. La Llantia. Piso de 85m² de 
superfi cie, està amueblado, consta de 3 habi-
taciones, Tiene un baño, cocina offi ce, tiene los 
suelos de terrazo, cierres de aluminio. Balcón. 
Finca de pocos vecinos!!!!                   550€/Mes

T1.09985 Mataró. Els Molins. Piso sin ascensor 
de 116 m² de superfi cie, consta 4 habitaciones 
(2 dobles), 1 baño, cocina offi ce, los suelos de 
gres, cierres de aluminio, aa/cc. Todo eléctrico. 
Balcon y galeria. Pocos vecinos!!!       550€/Mes

T1.09988 Mataró. Camí de la Serra. Piso to-
talmente reformado de 85 m², 4 habs. 1 Baño, 
cocina offi cce, aa/cc, suelos de gres, cierres 
aluminio, armarios empotrados!!!      600€/Mes

T1.09969 Mataró. Centre. Planta baja de 60 m² 
con 2 habs. 1 Baño, 1 aseo, cocina americana. 
Calefaccion, suelos gres, cierres aluminio. Patio 
de 20 m². Muy soleado!!!                         625€/Mes

T1.50206 Mataró. Centre. Pis de nova construc-
cio al costat de la riera de 60 m² de superfi cie, 
disposa de 2 habitacions, Bany complet, cuina 
americana, aa/cc, tancaments d’ alumini, tot 
exterior, amb terrassa de 25 m²!!         650€/Mes

T1.09913 Mataró. Vallveric. Piso de 75m2 de 
superfi cie, de 2 Habitaciones. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Electrodomesticos. Parquet. Bomba frio 
calor. Calefaccion gas.Terraza 13 m2. Toldos. As-
censor. Zona comunitaria con piscina. Parquing 
coche y moto. Muy luminoso!!!              850€/Mes

T1.02451 Vilassar de Mar. Gran piso de 90 m² 
con 3 hab., Baño completo - todo reformado y in-
mejorable zona - muy luminoso !!!!      875€/Mes

T2.00758 Òrrius. Casa bien conservada, tiene 
225m² de superfi cie edifi cados, dispone de 4 
habitaciones, tiene chimenea, con una terraza, 
trastero, garage, con un fabuloso jardín en par-
cela semi plana de 700m². de superfi cie. Venga 
a verla!!!                                               1.100€/Mes

T2.01043 Sant Andreu de Llavaneres. Casa de 
170 m² de superfi cie, consta de 4 habitaciones 
con armarios empotrados, tiene 2 baños, 1 aseo, 
gran salon con llarc de foc, tiene terraza y un ga-
raje para dos coches!!!                     1.100€/Mes

T2.02539 Mataró. La Cornisa. Casa a 4 vientos 
de 330m² de superfi cie edifi cada con una par-
cela 800m². Dispone de 5 Habitaciones. Con 
3 Baños. Tiene barbacoa. Consta de una sala 
polivalente. Con calefaccion. Tiene unas vistas 
privilegiadas !!!                                   1.200€/Mes

T2.02708 Sant Vicenç de Montalt. Casa adosa-
da con muebles de dos plantas - zona Montalt 
Park. Tiene 120M2 de superfi cie. Dispone de 4 
habitaciones. 2 Baños y 1 aseo. Balcon y terraza 
con solarium, bodega - Bonita zona comunitaria 
con piscina y barbacoa !!!!              1.200€/Mes

T2.02715 Mataró. La Cornisa. Casa de 185m² 
de superfi cie  y tiene 1000m² de terreno, consta 
de 4 habitaciones, 2 Baños, 1 aseo, cocina offi ce, 
galeria, aa/cc, tiene los suelos de gres, cierres 
aluminio,  chimenea, parquing y trastero. Vistas 
preciosas y muy soleada!!!                 1.200€/Mes

T2.50078 - Mataró. La Cornisa. Casa de 150 m² 
de superfície aproximadament, disposa de salo-
menjador, un bany, amb 2 habitacions + Altell, 
¡¡amb jardi de 800 m²!!                             191.000€

T1.08919 Caldes d’Estrac. Estupenda planta baja 
de 84m² de superfi cie, consta de 2 habitac. + es-
tudio y una terraza de 70m². Aa/cc. Suelos de gres. 
Cierres de aluminio. Todo exterior!!!        600€/Mes
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Pèrits Judicials

CERTIF. 
ENERG.

R.15044

Pis de 3 habitacions, bany complet,
saló ben orientat, assolellat. 
Per reformar al seu gust.

MATARÓ | 

R.30769

Pis alt amb ascensor, a punt 
per entrar a viure. Cuina i bany 
actualitzats, saló amb sortida 
a petit balcó, 3 habitacions.

T

Pis seminou que disposa de 2 hab, 
cuina separada i pati a nivell de 
25m2, en comunitat reduïda, ocasió 
irrepetible.

R.1239790.000€

R.14228

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cirera| CERTIF. 

ENERG. G

58.000€ 66.000€

R.12109

Àtic de 100m², 4 habitacions (1 tipus 
estudi), cuina de 9m², menjador de 22m², 
galeria, balcó, calefacció, ascensor. 
Terrassa de 40m²!

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centre| 

179.000€R.14981

Gran pis de 4 habitacions, gran saló de 
30m2 amb sortida a balcó / terrassa, 
cuina independent i 2 banys complets. 
Orientació perfecta. Molt assolellat.

CERTIF. 
ENERG. TCentreMATARÓ | 

154.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Z. Via Europa| 

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)

Atenció a aquesta ocasió realment 
excepcional de mercat! De qualitats molt 
interessants. Pis exterior, alegre i lluminós 
en edifi ci amb presència, 2 dormitoris.

138.000€ R.30752

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Via Europa

Pis de 88m2 amb 4 habitacions i 
pati a nivell de 25m2.En comunitat 
reduïda. Gran ocasió!!

79.000€

MATARÓZ. Parc Can Tuñi

R.14632

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rda. Cervantes| 

Darrer pis d’alçada amb ascensor i 
orientat a mar, 3 habitacions, bany 
complet, cuina equipada, saló amb 
sortida a balcó.

40.000€

98.000€

116.000€

Àtic duplex seminou de 2 habitacions 
+ terrassa de 20m2, amb plaça de 
pàrquing i traster inclosos.

R.14928

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Cerdanyola| T

118.000€

95.000€ R.15059

MATARÓ Rocablanca| 

Pis seminou de 2 habitacions,
cuina separada i pati a nivell 
de 25m2, en comunitat reduïda.
ocasió irrepetible!!

MATARÓ
Pis de 3 hab. 2 dobles, 2 banys un 
en suite, menjador 20m2, cuina offi ce, 
terres de parquet, aire condicionat, 
pàrquing, increïble preu!

OFERTA

MATARÓ

Pis de 4 habitacions, 1 bany complet, 
cuina independent, saló amb sortida 
a terrassa orientada al mar a zona 
tranquil·la, pocs veïns.

128.000€

Millor que nou. Pis de 3 habitacions, 
és tot exterior, molt lluminós i tranquil. 
Comunitat reduïda, ascensor.

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Cerdanyola T

250.000€ R.15099

Pis àtic duplex de 3 habitacions, cuina 
independent completament equipada amb 
ofi ciï i sortida a terrassa i safareig, ampli 
saló orientat a mar amb balcó.

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Rda. Alfons X
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T

G

Àtic de 100m², 4 habitacions (1 tipus 
estudi), cuina de 9m², menjador de 22m², 
galeria, balcó, calefacció, ascensor. 
Terrassa 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)

Pis de 88m2 amb 4 habitacions i 
pati a nivell de 25m2.En comunitat 
reduïda. Gran ocasió!!

R.1480779.000€

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ T| Cirera

R.14955

Pis que disposa de 3 habitacions, 
un bany complet, saló amb sortida 
a terrassa, totalment exterior 
i reformat!!!

HavanaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

98.000€

Habitatge de 90m2 amb caracterís-
tiques molt especials. En petita 
comunitat de només 2 veïns, amb 3 
habitacions, 2 banys complets.

R.1376886.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Costat Ctra. Mata| 

Àtic duplex seminou de 2 habitacions 
+ terrassa de 20m2, amb plaça de 
pàrquing i traster inclosos.

T

R.15059

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ | Havana

Pis que disposa de 2 habitacions, 
bany complet, cuina tancada amb 
galeria, està totalment reformat, amb 
grans vistes.

106.000€ R.11273

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Via Europa| 

185.000€ R.12667

Pis de 3 hab. 2 dobles, 2 banys un 
en suite, menjador 20m2, cuina offi ce, 
terres de parquet, aire condicionat, 
pàrquing, increïble preu!

Casa de cos, primer pis. Consta de 3 
habitacions, 1 bany, gran saló menjador 
amb sortida a terrassa de 70m2 amb 
traster, possibilitat d’ampliació.

R.15040

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | Centre

79.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Habana| 

Planta baixa amb pati a nivell, balcó, 
2 habitacions, cuina, 1 bany, molt bona 
distribució, assolellat i lluminós, molt ben 
ubicada a pocs minuts de centre i platja.

R.14897

OFERTA

99.000€

CERTIF. 
ENERG.Cirera| TMATARÓ

R.15046

Pis assolellat i lluminós en fi nca amb 
ascensor. De 3 habitacions, 1 bany 
complet, cuina independent, saló 
amb balcó tipus terrassa.

R.15068

Àtic dúplex de 3 habitacions + estudi, 
sala d’estar amb balcó / terrassa, cuina 
independent amb galeria, 2 banys 
(1 tipus suite).

TCERTIF. 
ENERG.CentreMATARÓ| 

R.15008

EixampleMATARÓ CERTIF
ENERG.| 

Pis de 4 habitacions, 1 bany complet, 
cuina independent, saló amb sortida 
a terrassa orientada al mar a zona 
tranquil·la, pocs veïns.

128.000€

T

OFERTA

199.000€ 230.000€

2P URBENIA-VENDES .indd   3 07/01/15   16:11



C/ Mossèn  Ramon  Fornells 34

ara a… 
Mataró

més de 2000m2  d’exposició
REBAIXES

obiprix
mobles . sofàs . matalassos

www.blogmobiprix.com

www.mobiprix.com
segueix-nos a 
Facebook i al nostre blog

d’exposiciód’exposició

a 25m. de Plça. Espanya, darrera de Valldemia
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