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Agressió doble amb arma blanca 
d’un home al carrer de Floridablanca

 
Tot Història XXXIII:
Sant Andreu de Llavaneres
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museu tèxtil de Can Marfà

Jèssica Pérez, 
el teatre a la sang
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pisos de protecció ofi cial a Mataró
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

GRUP VL, 
ADQUIREIX LA RESIDÈNCIA

DE CAN BOADA DE MATARÓ

E
l Grup VL és una entitat col·laboradora de la Fundació Vella Terra, que 

conjuntament han treballat al servei de les persones grans des de fa quatre 

dècades, sempre enfocades a millorar la vida de les persones en situació de 

dependència i risc d’exclusió social. Amb aquesta darrera incorporació ja són més 

de 1.500 les persones usuàries dels serveis del Grup VL i la Fundació Vella Terra, 

CAN BOADA
centre geriàtric

c/ Pirineus 9-13, Mataró
T. 937 411 139 · www.cgcanboada.com
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

El Grup VL té previst establir sinergies entre el centre de Can Boada, 

de perfil urbà, i el centre residencial per a gent gran del Mirador de 

Mataró (www.residenciaelmirador.es), situat a la urbanització de Can 

Quirze, enmig de la natura i davant del mar, gestionat pel Grup des 

de l’any 2012.

que gestionen 6 centres de l’ICASS per a gent gran, 5 centres privats i l’entitat tu-

telar de la Fundació que assisteix a més de 150 persones incapacitades. Aquesta 

tasca, desenvolupada amb criteris de personalització, rigor i professionalitat, avala 

la confiança que sempre han dipositat en la nostra entitat tant el Departament 

de Benestar Social i Família com els propis particulars.

VELLA TERRAFundació

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - MATARÓ 
93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es
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Hi ha d’haver dimissions 
pel Cas Pisos de Pumsa?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

“Al món d’avui dia li falta plorar”. Amb aquesta frase va 
referir-se el Papa Francesc a l’emoció mostrada per la nena 
Filipina que va preguntar-li entre llàgrimes com pot ser que 
Déu existeixi i permeti la pobresa infantil. “Ella ha formulat 
una pregunta que no té resposta, una pregunta que només 
es pot rebre en silenci o amb llàgrimes”. 

Jo no segueixo cap religió i molt menys les institucions que 
les envolten, com és el cas de l’Església catòlica. Jo no crec 
en cap emissor de Déu ni en ningú que pretengui imposar-
me un pensament o altre. Jo només crec en les persones que 
tenen principis humans i que lluiten perquè cada pas sigui 
una mica millor i el Papa Francesc encaixa en aquest perfi l. 
No crec en el que ell representa dins el seu títol eclesiàstic 
sinó en ell com a persona, com a un més de nosaltres. Avui 
en dia al món hi ha aproximadament mil dos-cents vint-i-vuit 
milions de catòlics, o el que equival a vint-i-set vegades la 
població total de l’Estat Espanyol durant l’any 2014. Aquí 
és quan un ha d’adonar-se de la importància que té la fi gura 
del Papa de Roma: ell és l’encarregat de guiar i aconsellar un 
tant per cent elevadíssim de la població mundial! Creiem el 

FIRMA
OPINIÓ ESTUDIANT DE DRET

Creus en l’ascens 
del CE Mataró?

DIANA RAHMOUNI AUDENIS

Una pregunta sense resposta
www.totmataro.cat
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JUDICIALITZACIÓ DE LA 
POLÍTICA LOCAL

FERRAN SANCHO,
RECTOR UAB

que creiem hem d’estar satisfets del fet que algú com ell 
estigui al capdavant d’aquesta institució. No deixa que 
els vestits o el seguici li facin oblidar les seves creences 
humanes i no dubta en proclamar-les en tot moment, 
sense tenir en compte la controvèrsia o les enemistats 
que pugui crear entre les altes esferes religioses. Per 
primera vegada el Papa de Roma parla sense embuts 
i actua en conseqüència dels principis bàsics d’amor i 
humilitat que tant poc es compleixen. Encaixa tan bé en 
la imatge de bondat que ens vol vendre l’Església, que 
fi ns i tot un s’arriba a preguntar com pot ser que hagi 
sortit escollida una persona així!

Al món d’avui dia, ple de convulsions, violència, injus-
tícia i por, li falta plorar, perquè quan un plora i s’eixuga 
les llàgrimes la foscor es fa enrere i tot es veu amb més 
claredat i ment freda. A tots ens fa falta alliberar-nos de 
la tristesa i al món sempre li farà falta que hi hagi gent 
disposada a allargar la mà i a ajudar-nos a aixecar. Però 
més important encara: encara que tot sembli negre, sem-
pre hi ha gent així, sempre.

68,8%  Sí, de forma immediata.

27,1%  Sí, feta la investigació.

4,2%  No.

 MÉS GENT QUE EN CAP DE LES EDICIONS ANTERIORS VA PARTICIPAR DIUMENGE  MÉS GENT QUE EN CAP DE LES EDICIONS ANTERIORS VA PARTICIPAR DIUMENGE 
A LA PREGÀRIA INTERRELIGIOSA PER LA PAU ORGANITZADA PER DIFERENTS A LA PREGÀRIA INTERRELIGIOSA PER LA PAU ORGANITZADA PER DIFERENTS A LA PREGÀRIA INTERRELIGIOSA PER LA PAU ORGANITZADA PER DIFERENTS A LA PREGÀRIA INTERRELIGIOSA PER LA PAU ORGANITZADA PER DIFERENTS 
ASSOCIACIONSASSOCIACIONS

ALUART

CASTIGAT  PxC ha presentat una 
denúncia contra membres d’Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme. La 
judicialització mai és bona. 

APLAUDIT  La Universitat aposta 
pel jaciment arqueològic de la Torre 
Llauder per al seu nou Campus. Una 
nova porta al coneixement. 
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Xavier Garcia ha cedit aquesta fo-
tografi a en què s’aprecia una part 
de l’antic passeig marítim. Com era 
habitual, el passeig, prop d’on ara hi 
ha el soterrani que connecta amb el 
Centre Natació Mataró, s’inundava. 
“No ens sorprenia, sabíem que de 
tant en tant, si plovia molt, aquella 
zona de Mataró quedava plena d’ai-
gua que no podia arribar al mar i 
que baixava pel Rierot, el carrer de 
les Rates i pel carrer Sant Pere”. 
En aquesta ocasió, la inundació és 
del 2 d’octubre del 1951. No va 
ser fi ns que va adequar-se la zona, 
que aquests incidents van deixar de 
produir-se. 

Canvis rellevants
Les inundacions eren el pa de cada 
dia d’una zona de Mataró que avui 
presenta una imatge completament 
diferent. “Aleshores hi havia una 
font i una casa, la d’el Pou de Sant 
Pere per on actualment hi passa la 
N-II”, recorda Garcia, que també 
explica que “hi havia la Font del 
Perol”. Allà al costat “existia una 
sala on els pescadors guardaven les 
xarxes” i a l’altre costat s’hi poden 
veure “les anomenades cases del 
Callao, que avui encara existeixen”. 
I on a la fotografi a s’hi observen els 
pins, actualment hi ha la via del 
tren. Un canvi radical. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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Quan el passeig s’inundava
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Un campus d’arqueologia a Torre Llauder

Posar en valor el passat arqueològic, 
sumar un nou pol de coneixement al 
TecnoCampus i al projecte de Centre 
de Formació Professional, donar una 
nova vida a la masia que ja no es diu 
Can Xalant sinó que es coneix com 
Can Boet. Amb aquest triple propòsit 
es va presentar la setmana passada 
el conveni signat entre l’Ajuntament 
de Mataró i la Universitat Autònoma 
de Barcelona per a la creació d’un 
campus d’arqueologia amb el jaci-
ment de la vil·la romana de Torre 
Llauder com a argument de pes. 

A la pràctica, els alumnes 
d’Arqueologia de la UAB faran 
pràctiques en una vila romana 
descoberta el 1961 i en la que 
encara hi ha almenys dotze anys 

d’excavacions per endavant, se-
gons l’Ajuntament. Es preveu 
que hi passin una vuitantena 
d’alumnes cada curs, amb pràcti-
ques que es faran sobre el terreny. 
També es traslladaran a Mataró al-
gunes classes més teòriques a la 
masia de Can Boet, el Centre de 
Patrimoni Arqueològic i Natural de 
Mataró. En aquesta masia també 
hi ha espais previstos perquè fi ns 
a una quinzena d’alumnes es pu-
guin allotjar per fer-hi pràctiques 
de llarga estada.

“Posar en valor el patrimoni”
Torre Llauder va ser un assenta-
ment romà que, al llarg de la seva 
història, va tenir diferents usos. És, 

PATRIMONI
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS- ACN

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

com apunta l’alcalde, Joan Mora, un 
refl ex de l’evolució de Mataró, que va 
començar com a ciutat productora 
i exportadora de vi i esperits i pos-
teriorment va esdevenir un referent 
exportador i després un exemple de 
la revolució industrial en el sector 
tèxtil. “És molt important posar en 
valor el que ha confi gurat la nostra 
història i com ens hem transfor-
mat”, defensa Mora. I precisament 
això és el que podran fer desenes 
d’estudiants d’Arqueologia de la 
UAB gràcies al conveni que Ajunta-
ment i Universitat han formalitzat.

“De nivell internacional”
El rector de la UAB, Ferran Sancho, 
va qualifi car d’“espectaculars” les 

Els estudiants de la Universitat Autònoma faran pràctiques al jaciment romà de Mataró
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restes romanes de Torre Llauder i 
afirma que poder-hi enviar alumnes 
a conèixer de prop aquest espai fa 
del nou campus d’arqueologia un 
campus de “nivell internacional”. 

Els estudiants, diu, han d’estar 
“satisfets”. A banda de les restes 
romanes, Mataró posa a disposició 
de la UAB el Centre de Patrimo-
ni Arqueològic i Natural de Can 
Boet a les instal·lacions de l’antic 
Can Xalant, on s’hi traslladaran 
algunes classes més teòriques. A 
més, l’espai està condicionat per 
acollir alumnes en residència per 
a estades més llargues, pensa-
des per a períodes estivals. S’hi 
poden quedar a dormir fins a 16 
estudiants. 

    Pol de coneixement
En la presentació del conveni per a l’excavació del Clos Arqueològic de 
forma conveniada amb estudiants de la UAB, Joan Mora va voler re-
forçar la idea del pol de coneixement que conformarà el campus amb 
seu a Can Boet, el Parc Tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme i el 
futur Centre de Formació Professional Integrat que, de prosperar a Ma-
taró, s’ubicaria al sector d’Iveco més proper al TCM. Per a Mora “s’està 
creant un pol de coneixement que ha de servir per posar en valor els 
propis estudiants i el seu futur, apostant pel coneixement com a pal 
de paller del futur”.  

    Fins a 12 anys d’excavació
A finals de l’any passat, una vintena d’alumnes de la UAB van fer unes 
jornades de pràctiques en aquest jaciment, obrint la porta a l’actual 
col·laboració entre la universitat i l’Ajuntament. A partir de signar cada 
curs s’espera que hi passin una vuitantena d’alumnes en diferent règim, 
segons el curs i l’expertesa dels alumnes de graus, màsters i doctorats. 
Segons el regidor de Cultura Joaquim Fernàndez, el jaciment dóna per a 
12 anys d’excavacions dins les instal·lacions del Clos Arqueològic. La part 
principal de l’antiga Vil·la Romana són les restes ja conegudes, descober-
tes per Marià Ribas, però al seu voltant hi ha antigues terrasses i parts 
contigües de la mateixa casa en èpoques posteriors, on ara se centraran 
els treballs universitaris. No es contempla de forma immediata, però les 
excavacions també serien possibles fora del Clos, on també hi ha restes 
documentades allà on actualment hi ha el pàrquing i la pollancreda. 

Els treballs 
d’excavació duraran 

12 anys dins el mateix 
Clos Arqueològic

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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Una dècada de Músiques Tranquil·les

Ja fa deu anys que Mataró, de la mà 
i impuls de la Casa de la Música, 
consagra el primer trimestre de l’any 
a les “músiques tranquil·les”. Si bé 
aquest subjecte semblava indefi nit 
fa una dècada, ara ja es pot dir que 
tant la defi nició com el concepte han 
fet fortuna i el Cicle ha crescut fi ns a 
convertir-se en la programació trans-
versal en més d’un escenari més 
potent i durador del calendari mata-

roní. El Músiques Tranquil·les bufa 
doncs deu espelmes aquest 2015 i 
ho fa després d’un primer concert al 
Clap i amb la primera gran cita ja, 
avui divendres, al Monumental. Si el 
lector no va córrer a comprar entra-
des, ja ha fet salat, perquè fa dies 
que no en queda cap. S’obre el teló 
i apareixen a l’escenari Sílvia Pérez 
Cruz i Raúl Fernàndez ‘Refree’.

La cantant de Palafrugell és un 

MÚSICA
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ARXIU

cas paradigmàtic de com ha evo-
lucionat la cançó catalana en deu 
anys. El director del Músiques 
Tranquil·les recordava en la presen-
tació del Cicle com la cantant havia 
actuat al Clap quan no era, mediàti-
cament, ningú. Precisament en 
aquell concert va “connectar” amb 
Refree, un duet prolífi c que plante-
ja un concert que està sent un dels 
espectacles més buscats de l’escena 

Sílvia Pérez Cruz, amb entrades exhaurides al Monumental, obre foc avui del Cicle
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musical local i que converteix espe-
cialment a la cantant en un objecte 
de desig i quasi de pelegrinatge. El 
darrer cop que Pérez Cruz va venir 
ja va exhaurir totes les entrades del 

Monumental. Mateix escenari amb 
què avui tots dos sortiran a escena. 
I és que el Músiques Tranquil·les, 
entre moltes altres coses, també és 
sinònim de nits de música de gran 
qualitat amb el teatre municipal ple. 
Les del Monumental acostumen a 
ser, per dimensió, les millors nits 
del Cicle.

16 cites més
El Cicle comença amb Sílvia Pérez, 
no hi acaba pas. Després d’aquesta 
primera nit queden 16 cites més 
repartides entre el Monumental, el 
Clap, l’Arcàdia, el Públic i l’Espai 
Culinari del Cafè de Mar. Fins al 
27 de març els mataronins tindran 
“Músiques Tranquil·les” al gust en 
una edició que suma més locals que 
cap de les anteriors. Les entrades 
de tots els concerts són des de fa 
setmanes a la venda. 10 anys de 
Cicle no s’assaboreixen cada dia.  

Va ser precisament 
a Mataró el primer 

lloc on van connectar 
Pérez i Refree

 Joan Dausà

“On seràs demà?” es pre-
gunta al seu nou disc i 
realment és una pregunta 
que se li podria haver fet a 
un cantant que, des de ‘Jo 
mai mai’, ha bastit una tra-
jectòria que el projecta a fer 
un Monumental en solitari 
el divendres 6 de març.  

 JARPS

El Públic acollirà el 22 de 
febrer el concert d’un duet 
a qui se li confereix el paper, 
ja a priori, de gran revelació 
musical de casa nostra. Dos 
mataronins que semblen de 
Liverpool o Nova Orleans. 
Se’n sentirà a parlar i més 
val seguir-los d’entrada.  

 Feliu Ventura

És el concert més esperat 
dels que acollirà l’espai 
culinari del Cafè de Mar. 
Un cantautor a l’antiga que 
canta als dies d’avui des 
d’un compromís social inne-
gable. L’acompanyarà Borja 
Penalba, dels millors guita-
rristes del País Valencià.  
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U
na nova generació de franquícies ha nascut a 
l’ombra dels productes denominats “low cost”, 
adaptats als temps que corren. La nova situació 

econòmica infl ueix en el tipus de negoci que ha 
d’implantar-se, les ofertes, l’estètica dels 
establiments i els suports de venda. Els 
emprenedors segueixen buscant opor-
tunitats de negocis competint amb les 
grans cadenes amb preus encara més 
ajustats, bona qualitat i una estètica 
d’acord amb les noves tendències.

En defi nitiva, el low cost aglutina 
el 50 per cent de franquícies que sor-
geixen, especialment entre les quals 
exigeixen una inversió inicial de menys 
de 55.000 euros. 

Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 

EL LOW COST 
ÉS ARA TENDÈNCIA
Com a consumidor tens els mateixos 
drets en aquest tipus de botigues

20.000 societats i empreses en aquest sector d’ocasió 
i low cost, una xifra molt important tenint en compte 
que normalment són comerços d’explotació familiar 
o de nombre reduït de socis però d’àmplia afectació 

econòmica.

Els outlets, les botigues de segona mà, 
les promocions, les rebaixes, tot es pot 
entendre en aquest calaix de sastre es-
pecialment seductor per al client, ja 
que el preu fi nal, reduït, s’entén com 
el punt de trobada de l’interès entre 
client i botiguer. Els productes a un preu 

més barat però d’igual qualitat perquè 
l’economia funcioni i la compra-venda no 

es vegi afectada. Això converteix aquest sec-
tor, sovint, en una taula de salvació per tal que 

consumir no sigui, sempre, una mala notícia econòmica.

OCASIO
TOT

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

rebaixes

Les franquícies low 
cost són el punt de 

trobada de l’interès de 
client i botiguer
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A
vui dia, el consumidor compra productes de segona 
mà quan no fa pas gaires anys això era impensable, 
i no obstant això, avui dia existeix ja aquest tipus de 

consumidor, adaptat i educat per a això. Prova d’això, és 
la proliferació d’aquest tipus de botigues destinades a 
vendre productes de segona mà, com  electrodomèstics, 
roba, mobles i una mica més comú són els vehicles.

Aquest tipus de productes, pel fet de ser de segona 
mà, no perden garanties, és a dir, si el consumidor els 

DE SEGONA MÀ, 
LES MATEIXES GARANTIES
Com a consumidor tens els mateixos drets en 
aquest tipus de botigues

adquireix en un establiment, la llei li permet dos anys 
de garantia, tret que es pacti un termini inferior que com 
a mínim ha de ser d’un any. Aquesta condició afecta 
únicament als articles que es venen dins d’un establi-
ment; si la compravenda es realitza entre particulars 
no s’aplica la legislació de consum, sinó el codi civil, 
per la qual cosa el comprador simplement disposaria de 
sis mesos per reclamar davant els tribunals qualsevol 
defecte o problema ocults en l’article.

Comprar a través d’aquests comerços ofereix certes 
garanties, ja que els productes posats a la venda s’han 
revisat i han de complir els mateixos requisits que qualse-
vol altre comerç. Tot i això, farem bé de sol·licitar sempre 
la factura o el tiquet que refl ecteixi l’operació, perquè 
serà allò el que ens permetrà mantenir tots els nostres 
drets com a consumidors fi nals.

OCASIO
TOT

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

rebaixes

Els productes 
posats a la venda 

s’han revisat, per tant 
són de qualitat i estan 

en bon estat

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

Horari: 9:30h a 13:00h
17:00h a 20:00h 

de dilluns a dissabte

Compra i venda de tot tipus d´articles nous i  seminous per al bebé 

Cotxets 
de 2 ó 3 
peces 

Cotxets 
de 2 ó 3 
peces 

des 
de 80€

Av. Gatassa, 32 · 08303 Mataró · Tel. 93 799 73 84 · info@debebes.cat · www.debebes.cat · www.facebook.com/ debebesmataro

Reutiliza 
amb nosaltres!
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S
i bé les botigues de segona mà han anat en augment 
els darrers temps hi ha noms com els de Second 
Company que poden oferir els seus serveis de 

compra-venda des de l’experiència de 
més de tres lustres. Aquest 
2015 l’empresa compleix 18 
anys a la ciutat, durant els 
quals s’ha especialitzat com 
un servei que té en la imme-
diatesa la seva major virtut. 
A Second Company hi pots 
anar a vendre aquell produc-
te que ja no vols i necessites 
i amb una sola cita o un màxim de 24 
hores en alguns casos reps el preu pactat 
al comptat. Igualment, disposen d’exposició i venda de 
tot el producte comprat i ofereix sempre garantia d’un 

any en totes les seves vendes. Second Company és 
doncs sinònim de venda immediata o de compra barata.

Electrònica, material d’àudio i vídeo, ins-
truments, fotografi a, informàtica, 
maquinària de bricolatge, el pe-
tit electrodomèstic, or i plata, 
equipament esportiu o telefonia 
són àmbits amb els quals tre-
balla Second Company i en el 
que es pot confi ar plenament.

També ofereix el servei 
d’empenyorament de tot tipus de pro-

ducte per tal de disposar de diners de forma 
immediata. Un cop empenyorat un producte, te’l reser-
ven durant 30 dies per si el vols recuperar,

També ofereix servei d’empenyorament amb reserva del producte durant 
30 dies

Tot el que es pot comprar a 
Second Company té garantia 
d’un any i es troba en bones 

condicions

LA IMMEDIATESA 
DEL COMPRA-VENDA
Second Company arriba aquest 2015 
als 18 anys com a establiment de 
referència en segona mà a Mataró

NÚM. 1659
DEL 23 AL 29 DE GENER DE 2015

Especial Outlet 1,2 1659.indd   3 21/1/15   17:56



Amb una experiència de més de 15 anys en el 
sector de les oportunitats i els mobles d’ocasió, 
i instal·lats a Mataró des de fa més de dos 

anys, MOC t’ofereix un espai on trobar tot 
allò que busques i una bona solució 
per a aquells mobles o objec-
tes que ja no et fan servei.

Enguany, MOC amplia 
la seva oferta i, a més 
d’un ampli espai al 

carrer Batista i Roca, al 
polígon del Pla d’en Boet, 
estrena nova ubicació al número 24 
del carrer Pablo Iglesias. Amb la seva for-
ta presència a la zona, MOC t’ofereix la forma més 

senzilla de deixar en dipòsit tot allò que ja no utilitzes. 
Ells ho venen per tu. Mobiliari de menjador i dormitoris, 
un ampli assortit en decoració o electrodomèstics són 

només alguns dels productes que ofereixen 
amb un ampli estoc constantment en 

renovació.

Pots trobar tot tipus de 
productes per moblar la 
teva llar i, a la vegada, 

desprendre’t d’allò que ja no 
vols. Per canvi de residència, 
herència o desnonament, sigui 

quin sigui el motiu, ells t’ofereixen com-
prar el teu lot sencer de mobles. Oblida’t de 

problemes i aprofi ta la solució més senzilla.

MOC
-Batista i Roca, 2-4, Local 2-Pablo Iglesias, 20Polígon Pla d’en 

Boet

Dos amplis espais al Polígon Pla 
d’en Boet on comprar i vendre 
tot tipus de mobles i decoració

Tot allò que busques
MOC, més de 15 anys d’experiència 
en mobles d’ocasió.

Especial Outlet 3,4 1659.indd   2 21/1/15   17:57



A
profi tant que, a poc a poc, l’economia comença a passar d’estar 
a la UCI a planta, de crítica a malalta, es poden començar a 
fer balanços de què ha comportat aquest pe-

ríode dur des del punt de vista econòmic i de 
com ha canviat la nostra manera de ser, 
especialment la nostra cultura comercial. 
L’adveniment de la dita “moda low cost” 
o la proliferació d’outlets, descomptes i 
botigues d’ocasió en són una evidència. 
Es compra buscant l’estalvi i qualsevol 
drecera vàlida ens serveix.

Ara busquem articles de temporades 
passades i importants rebaixes que poden 
disminuir el preu fi nal a la meitat. I estem 
contents quan trobem un producte més barat que 
també ens serveix.

LA MODA LOW COST
El context perllongat de difi cultats ha 
modifi cat la nostra cultura comercial

Busquem productes 
d’altres temporades, 
comparem i busquem 
el més barat possible
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Actualment compta amb tres botigues. Mercat del 
moble 1 situada al carrer Pablo Iglesias 20. La 
primera i l’única botiga exclusiva de mobles 

de segona mà al Maresme; més de cinc anys 
els avalen i sempre han estat líders en 
aquest sector. Oferint una àmplia varietat 
de mobles i oportunitats. A més, amb 
una secció d’electrodomèstics (gam-
ma blanca) de segona mà, revisats i 
amb garantia. 

I també pots vendre allò que ja no 
fas servir. Molt senzill! Només has 
d’enviar una fotografi a de tot el que 

vulguis vendre a vendo@mercatmoble.com

MERCAT DEL MOBLE
Mercat del moble de Mataró és una empresa 
de compra i venda de mobles en creixement, 
guanyant posicions dia a dia en aquest sector 
que cada vegada és més exigent

Mercat del moble 2 està situada a Ronda 
Prim 77. Hi podreu trobar tot tipus de 
mobles outlet amb una relació qualitat-

preu inigualable. Amb ofertes i promocions 
diàries; oferint els preus més baixos del 

mercat.

Per últim Mercat del moble 3, al 
carrer Sant Benet 41. Dedica-
da al món del descans. Compta 

amb més de 30 models de sofàs -pell, 
polipell, tela, relax i motoritzats- amb 

ofertes i promocions immillorables  i un 
ampli assortit de matalassos, canapès i 

packs elèctrics. Oferint una gamma de pri-
meres marques a preus outlet.

Tot tipus de mobles outlet on la relació qualitat-preu és 
inigualable

Sempre han estat 
líders d’aquest 

sector i més de cinc 
anys d’experiència els 

avalen

T 93 757 45 44 · 93 799 84 17 · F 93 799 25 53 · www.fontdegloria.es 
fontdegloria@fontdegloria.es ·  Camí de Sant Crist, 11-13, nave 7, Mataró (Pol. Ind. Pla d’en Boet)
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L
es botigues d’ocasió o segona mà ja són, de per se, 
més barates que les convencionals. Per això encara 
són més susceptibles de ser referència en moments 

com els actuals, de baixada generalitzada de preus. Els 
preus han baixat tres dècimes al desembre i han fi xat 
una infl ació anual del -0,4% a la demarcació de Bar-
celona, segons les dades de l’IPC. 

Aquesta taxa d’infl ació és la més baixa que s’ha regis-
trat un desembre a Catalunya des de l’any 1978, quan 
comença la sèrie històrica per autonomies de l’INE. Al 
conjunt de l’Estat, els preus han baixat sis dècimes i 
han tancat l’any amb una taxa anual de l’-1,0%, la més 
baixa en un desembre des del 1961, quan comença la 
sèrie històrica d’aquesta variable. Aquesta tendència 
macro-econòmica generalitza una tendència que les 
botigues d’ocasió ja tenen per norma.

Els preus han caigut quatre dècimes a Catalunya entre 
novembre i desembre, també infl uïts especialment pel 
descens del transport (-3,6%), però també del vestit i 
el calçat (-0,9%). A tot l’Estat, al desembre la taxa de 
variació mensual de l’IPC és del -0,6%, amb una nota-
ble repercussió negativa del preu del transport (-3,4%), 
i del vestit i el calçat, amb una taxa del -2,0% a causa 
de les primeres baixades de preus de la campanya de 
rebaixes d’hivern.

ELS PREUS, A LA BAIXA
La baixada de l’IPC encara es nota més 
en un comerç barat de per se

Els preus han anat 
el darrer trimestre 

a la baixa, tendència 
que podria acabar-se 

aviat
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Dates: 
Diumenge 25 gener

Hora: 
12h

Lloc: 
Pels carrers del 
centre de Mataró

TRES TOMBS, 
TRADICIÓ, ANIMALS I NOVETATS

Mataró celebra aquest diumenge 
la tradicional festa popular Tres 
Tombs amb motiu de la festivitat 
de Sant Antoni Abat, patró dels ani-
mals domèstics, amb la participa-
ció de carruatges i cavalls vinguts 
de diferents poblacions de la co-
marca i del país. Enguany, els Tres 
Tombs mataronins comptaran amb 
la presència de la Diligència de 
l’Antic Gremi de Traginers d’Igua-
lada que desfi larà amb la primera 
bandera de la Germandat Antiga de 
Sant Antoni Abat de Mataró. També 
formarà part de la rua, entre d’al-
tres, el carruatge d’Estrella Damm.

D’11.30 a 12.00 h els carros de 
transport, carruatges de passeig, 
genets i diferents animals de com-
panyia es concentraran al Nou Parc 
Central. A les 12 h la comitiva sor-
tirà del Nou Parc Central, seguirà 
pel carrer del Parc, caminet de les 
Vinyes, Muralla del Tigre, Muralla 
de Sant Llorenç, plaça de Santa 
Anna i La Riera. El segon i el tercer 
tomb giraran al carrer d’Argentona 
per baixar la Muralla del Tigre i la 
Muralla de Sant Llorenç i passar de 
nou per la plaça de Santa Anna i La 

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Sílvia Pérez Cruz & Raül 
Fernandez Miró
Dos grans músics units per presentar 
el seu disc “Granada”, un disc íntim i 
alhora atrevit, que inclou versions de 
temes molt diversos, als quals els do-
nen el seu toc personal. Dins del 10è 
Cicle de Músiques Tranquil·les. 
Divendres 23 gener l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrades exhaurides. 

Concert de mantres
A càrrec de Maria&Robin Mantres.
Dissabte 24 gener l 20:30h l El Casal 
de Llavaneres (Avda. Catalunya, 56. 
Sant Andreu de Llavaneres) l Preu: 8€.

The Free Fall Band
Banda mataronina de projecció inter-
nacional, amb el seu pop atemporal.  
Dissabte 24 gener l 23h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) Anticipa-
da: 5€. Taquilla: 8€. 

Paul Klason
Banda emergent amb la principal 
infl uència de la música Pop, Soul i 
R&B dels 90. Dins del 10è Cicle de 
Músiques Tranquil·les. 
Divendres 30 Gener l 20:30h l Arcàdia 
Cafè Cultural (C. d’en Pujol, 26. Mata-
ró) l Preu: 5€.

La Pegatina & Amics
15è Aniversari del Clap.
Divendres 30 Gener l 20:30h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) 
Entrades exhaurides. 

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. 
Diumenge 25 gener l 17h l Sala Caba-
nyes (La Riera, 110. Mataró) l Platea i 
llotges: 15€. Amfi teatre: 13€. 

‘Políticament Incorrecte’ 
De Ray Cooney. A càrrec del Grup Ines-
table Ceretana de Teatre de Puigcerdà. 
Dins del 43è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Arenys de Mar.
Diumenge 25 gener l 18h l Teatre dels 
Seràfi cs (C. Josep Baral. Arenys de 
Mar) l Entrada: 7€.

www.totmataro.cat/agenda   

Riera. El recorregut acabarà al Nou 
Parc Central. La tradicional benedic-
ció dels animals domèstics es farà a 
la plaça de Santa Anna.

Espai patrocinat per

www.totmataro.cat/agenda
MÉS INFORMACIÓ
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INFANTIL

Tallers a la bibio
“Fem jocs de l’Àfrica amb en Kirikú!”. 
Per a infants de 7 a 10 anys. 
Divendres 23 gener l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró). Places 
limitades.      

L’hora del conte en anglès
“The King’s Servant”, a càrrec de Get 
It English.
Dissabte 24 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró) 

Hora del conte
Narració del conte “Malena ballena”,  
de Davide Cali. Narració a càrrec de 
Mercè García.
Dimarts 27 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte especial
“El bagul dels contes”, narració a 
càrrec d’Anna Garcia.
Dimecres 28 gener l 18h l Biblioteca 
Pública Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró)

Club gomet blau
“El detectiu”, de Jordi Siera i Fabra. 
Activitat dirigida a infants a partir de 
5 i 6 anys.
Dimecres 28 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 cabreta i els set llops”, 
de Vivim del Cuentu, amb il·lustracions 
de Josep Torres.
Dijous 29 gener l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18. Mataró)

Club gomet vermell
Club de lectura per a nens/es entre 7 
i 10 anys. 
Dijous 29 gener | 18h l Biblioteca Pú-
blica Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni 
Comas (Mataró).

Hora del conte a Arenys
“Una maleta plena de contes”, narració 
a càrrec de Roser Solé.
Dijous 29 de gener | 18h l Sala d’Ac-
tes Biblioteca (C. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)

XERRADES I LLIBRES  

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“The Brooklyn follies”, de Paul Auster. 
Activitat moderada per Laura Patricio.
Divendres 23 gener l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Espai patrocinat per

TEATRE

Una obra xinesa del segle XIII basada 
en un fet històric, que ens obre les 
portes a la dramatúrgia xinesa. Una 
tragèdia magistralment dirigida per 
Oriol Broggi que recorda a Sòfocles, 
Shakespeare o Mouawad. 

‘L’orfe del clan dels Zhao’

Diumenge 25 gener l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.

Activitat destinada a famílies amb nens 
i nenes de 5 a 12 anys per conèixer 
algunes roques i minerals que compo-
sen el sòl del Maresme, investigant al 
mateix jardí de Can Boet.

ACTIVITAT FAMILIAR

Descobertes naturalistes al 
jardí: roques i minerals.

Diumenge 25 gener l De 12 a 13h 
l Can Boet. Centre de patrimoni 
arqueològic i natural - CPAN (C. 
Francesc Layret, 75 Mataró). Gratuït.
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‘Els joves ens il·lustren’
Eloi Caballero parlarà del doctor Gon-
çal Calvo i Queraltó. Espai de difusió 
de treballs de recerca.
Divendres 23 gener l 19:30h l Bibli-
oteca Municipal d’Argentona (C. Gran 
3-5. Argentona)

Fanzine del taller ‘Batalletes’
Presenta l‘artista Antoni Hervàs, con-
jutament amb els participants al taller 
“Batalletes. Mataró 1942-1958”.
Dissabte 24 gener l 18h l Direcció de 
Cultura (C. Sant Josep, 9. Mataró)

‘La homeopatia en els 
trastorns emocionals i 
psicològics’
Dilluns 26 gener l 19h l Fundació 
Hospital. (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró). 
Activitat gratuïta.

‘Cosmètica de l’enemic’ 
Tertúlia de la novel·la d’Amélie Not-
homb, a càrrec de Montserrat Fonoll.
Dilluns 26 gener l 19h l Sala d’Actes 
de la Biblioteca Municipal (C. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)

“El celibat dels sacerdots”
Conferència a càrrec d’Enric Grifó, 
capellà. Organitza: Estudis Socials 
Cristianisme s. XXI.
Dilluns 26 gener l 20 h l Sala d’Actes 
de la Fundació Iluro (C. Santa Teresa 
61. Mataró).

‘El descobriment de la tomba 
de Tutankhamon, una gran 
aventura arqueològica’
Tercera sessió del cicle de conferèn-
cies “El regne nou. L’esplendor de 
l’Imperi Egipci” a càrrec de Marta 
Villanueva, egiptòloga. 
Dimarts 27 gener l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

‘Prefi ero morir a estudiar’
Presentació del llibre de Sílvia Gironès 
i Javier Sánchez. Una proposta per 
transformar l’educació en un lloc on es 
creen oportunitats de futur.
Dijous 29 gener l 19 h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, Mataró)

‘Carrer de les botigues 
fosques de Patrick Modiano’
Tertúlia Literària al voltant de l’obra de 
Patrick Modiano, el darrer Premi Nobel 
de Literatura.
Dijous 29 gener l 19:30h l Biblioteca 
Municipal d’Argentona (C. Gran 3-5. 
Argentona)

 CURSOS

Tallers veïnals Centre Civic 
Pla d’en Boet 
2n trimestre 2014-15 (gener-abril): 
Ioga (dl., dc. i dv.) - Tai-Txi (dl. i dc.), 
Anglès mig (dt.), Gimnàstica (dt., dc. 
i dv.), Microgimnàstica (dc.), Country 
inicial (dt.), Country mig (dt. i dj.), 
Zumba (dc.), Informàtica iniciació 
(dv.), Informàtica mig (dc.), Risoterà-
pia (dt.). Inici: 12 gener. 
Inscripcions: C.C. Pla d’en Boet (C. 
Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró). Dill 
a Dij: 18,30 a 20h. Tel. 937577652. 
veinspladenboet@gmail.com.

RUTES I VISITES

La Casa Coll i Regàs
Visita àudio-guiada a l’edifi ci moder-
nista creat per l’arquitecte mataroní 
Josep Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 25 gener l 10:30h l Casa 
Coll i Regàs. Fundació Iluro (c/ Argen-
tona, 55. Mataró)

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment, en 
especial Josep Puig i Cadafalch.
Diumenge 25 gener l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

Un tast d’art a ca l’Arenas
Recorregut per conèixer l’arquitectura 
de la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la col·lecció d’art que s’hi exhibeix. 
Diumenge 25 gener l 12h l Ca l’Are-
nas, Centre d’Art del Museu de Mataró 
(c/ Argentona, 64. Mataró)

A la recerca dels aljubs de 
vinya d’Argentona
Caminada Popular.
Dissabte 24 gener l 10:30h l Sortida 
des de l’Ajuntament d’Argentona

VARIS

Dia Ofi cial de la Memòria de 
l’Holocaust i la Prevenció dels 
Crims contra la Humanitat
Ofrena fl oral davant el monument “In-
tolerància”. Acompanyament musical 
dels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró. 
Dimarts 27 gener l 19h l Passeig Car-
les Padrós - Pl. Drets Humans (Mataró)

Taller per portar gegants
Taller obert dels geganters de Vilassar 
de Mar, que busquen nous portadors. 
Diumenge 25 gener l 11h l Plaça 
Picasso (Vilassar de Mar)
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Conferència a càrrec de l’ escriptor i 
exmonjo Jordi Vila-Abadal. També parti-
ciparà la periodista Teresa Carreras, 
comissària de l’exposició ‘Premsa i 
dictadura: l’abat Escarré a Le Monde’.

CONFERÈNCIA

‘Montserrat en temps de 
l’abat Escarré’

Dijous 29 gener l 20 h l Sala d’Actes 
de la Fundació Iluro (C. Santa Teresa 
61. Mataró).

PRESENTACIÓ LLIBRE

Conferència a càrrec de Xavier Pla, pro-
fessor de la Universitat de Girona. Cicle 
de conferències ‘300 anys... també de 
literatura’, repàs dels escriptors i obres 
que han marcat la literatura catalana.

‘L’aventura d’escriure un 
dietari. Breu història d’El 
quadern gris de Josep Pla’

Dijous 29 gener l 19:30h l Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró)
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exposicionsexposicions

Premsa i dictadura: l’abat 
Escarré a Le Monde
Comissariada per Teresa Carreras, 
periodista i presidenta de l’APEC.
Casal Parroquial Sant Josep (C. d’en 
Moles, 27. Mataró) l Inauguració: 23 
gener a les 20h. Fins al 8 de febrer.

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

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró (c/ 
Argentona, 64. Mataró). 
· Art a Mataró 1959-1983. Anys de 
resistència i ruptura.
1r pis l Fins al 27 de setembre 2015.
El miracle d’El Racó.
Menjador l Fins al 8 de febrer.
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.

‘Hàlit’
Exposició de pintures de l’artista vilas-
sarenca Teresa Pera.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 5 de febrer.

Concha Ibáñez
Exposició de gravats i pintures.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de Llavane-
res) l Fins el 15 de febrer. 

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

‘Una mirada colpidora, 
una lluita a defensar’
Exposició fotogràfi ca de Lluís Rugama.
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat Cua-
drada, 1. Mataró) l Fins al 2 de febrer.

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

Motografi es
Recull de fotografi es de David Lafuente 
del món Harley.
Biblioteca Antoni Comas (C. Florida-
blancaMataró) l Fins al 31 de gener.

15x15 
Col·lectiva de l’Associació Sant Lluc. 
Sala d’exposicions de La Presó (La 
Riera, 117. Mataró) l Fins al 22 de 
febrer.  

‘Jo no tinc casa’
Poesia i pintura, de Carlos Ernesto 
García i Mark Debroux.
Tres Roques (Pl del Canigó, 7. Mataró) 
l Fins al 12 de febrer.

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.

‘Resistents i Deportades’
Exposició de l’Associació Amical 
Mauthausen. 
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins el 8 de febrer.

‘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.

‘Io-io Autoretrats del 
psique’
Exposició fotogràfi ca de Cristina Villa.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró). 
Fins al 10 de febrer.

Col·lecció Bassat. 
Quatre dècades, cinquanta artistes. 
1940 - 1979.
Museu d’Art Contemporani- Nau Gaudí 
(C. Cooperativa, 47. Mataró).

www.totmataro.cat/exposicions
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Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró). Inauguració: divendres 23 de 
gener a les 19:30h. Fins a l’1 de març.

EXPOSICIÓ

‘Octavi Comeron. Contracte 
comú’
Octavi Comeron (Mataró, 1965-2013) 
Artista i investigador que va explorar 
les relacions entre l’art i les seves 
condicions de producció.
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L’aventura de crear històries
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www.clinicadentalcs.com

DRA. INGRID CAMPS
DR. DANIEL SÁNCHEZ

Atenem mútua Aliança-Mataronina 

• ESPECIALISTES EN IMPLANTOLOGIA
   I ORTODÒNCIA
• 1a VISITA + DIAGNÒSTIC
   + RADIOGRAFIES DIGITALS GRATUÏTES
• ORTODÒNCIA
   SENSE BRACKETTS

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

Psiquiatría general

Psiquiatría y psicología del niño
y del adolescente

Orientación/terapia familiar

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

  1   2     

 5 8   3 6    

 3 4   7  6 2  

 2  4    9   

      1  6 7 

    3  2  8  

  2  4   1   

 4 9 6 2      

       3 4 2 

sudokusudoku www.totmataro.cat
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

El trauma

La paraula trauma ve del grec que 
signifi ca: ferida. Quantes ferides fí-
siques tenen moltes persones, fetes 
de petit o en algun altre moment. I la 
vida ha continuat junt amb aquesta 
ferida, petita o gran, secundària o 
important. I han afrontat les con-
seqüències que eren lleus o greus.

També la vida psíquica, emocio-
nal-cognitiva, té ferides o traumes. 
I certament des de petits: La infan-
tesa, preadolescència, adolescència 
i joventut (del dia del naixement, 
àdhuc abans, fi ns als 24). Així com 
volem que siguin forts físicament, el 
mateix hem de voler que ho siguin 
també psíquicament o emocional. 
Les frustracions produeixen ferides 
o traumes, però no sempre greus. 
Però han d’enfrontar-se amb aquests 
traumes, ferides o difi cultats. Hi ha 
una certa tendència tant de medi-
calització com educativa d’evitar-ho. 
Evitar el trauma...si no el dia de 
demà... Però l’angoixa, l’ansietat o 

el neguit no ho té el nadó, el nen o 
nena, l’adolescent sinó els pares, 
el pare o la mare. Hi ha un malen-
tès educatiu: Evitar tota difi cultat 
o tot dolor als fi lls/es. Quantes ex-
periències esdevenen fortalesa o 
enfortiment interior emocional. A 
més, l’experiència és la mestra de 
la vida. Avui en dia, probablement hi 
ha massa defenses, massa protecció 
en certes etapes de la vida.

També avui dia s’ha canviat la 
paraula, en lloc de ferida o trauma 
emocional, es diu: L’estrès. Que això 
no l’estressi, no el cansi massa. Els 
horaris, aixecar-se aviat, anar a peu. 
Pujar i baixar escales... tot cansa, 
però no estressa i no traumatitza.

És cert que la paraula trauma té 
un sentit diferent en psicologia clí-
nica. Però se n’ha fet una extracció 
i s’aplica a qualsevulla “frustració”. 
En psicologia clínica vol dir que un 
trauma, fruit de por o pànic, o un fet 
no ben assimilat, genera una nova 

actitud que un no sap per què, però 
li difi culta la vida emocional amb si 
mateix/a o la relació amb els altres 
o les altres. I caldrà en certs casos 
ajut psíquic o medicaments. Recor-
dem els traumes de les guerres o 
les neurosis de guerra i que poden 
marcar per a tota la vida.

És evident que hem de mesu-
rar les dificultats que posem a 
la infantesa o a l’adolescència. 
Però el subjecte afectat és qui ha 
d’assimilar l’impacte. Acompanyar-
lo sempre; però resoldre’ls-hi, no és 
tan clar ni evident.

Quanta joventut ha d’acceptar 
que el treball demana un esforç 
físic, emocional, cognitiu i renún-
cies. Un tema molt vital, ben actual 
i obert al debat educatiu.

TOT MATARÓ OKtr.indd   1 15/12/14   13:24
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R. Ma DE LA PEÑA 
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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)
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 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
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Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
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sudokusudokuTu ets clau per escollir el
MATARONÍ DE L’ANY

www.mataronidelany.cat

T 937 985 592
Riera de Cirera, 24 bxs · Mataró
dental2mataro@gmail.com
www.clinicadental2.com

40€4040€€

tu centro dental

OFERTA LANZAMIENTO NUEVO BLANQUEAMIENTO LED

EMPASTESCORONA CERÁMICA

RELLENO PRÓTESIS

HIGIENE 20€2020€€

38€3838€€

50€5050€€ ESQUELÉTICO

DENTADURA SUPERIOR O INFERIOR

PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD
FINANCIACIÓN A MEDIDA

IMPLANTE DENTAL 580€580580€€

375€375375€€

350€350350€€

190€1190€€

TARIFA DE PRECIOSTARIFA DE PRECIOS

60€6060€€
SIN ENTRADA

6060€€
ORTODONCIA

60€60€
/MES

Braquets Metálicos

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

El moviment llibertari

sèniors

joarxa@gmail.com

La majoria d’ideologies del segle 
passat estan completament obsoletes, 
encara que algunes d’elles, com el 
comunisme, perduren en països com 
Cuba i Corea del Nord. Tant el feixisme 
com el comunisme estan concebuts 
com ideologies col·lectivistes, diri-
gides per elits de partits únics que 
assumeixen la conducció de masses, 
obligades a seguir de forma autoritària 
les consignes dels seus dirigents. 
En canvi el moviment llibertari, està 
completament oposat als descrits, 
contraposant l’individualisme comu-
nitari al col·lectivisme i la llibertat 
a l’autoritarisme. Aquest moviment 
conserva postulats que degudament 
actualitzats, poden continuar essent 
vàlids i vigents per a la societat del 
segle XXI.

Apostar per recuperar l’esperit de 
l’ateneu, com un espai intergenera-
cional, que actualment assumeixen 
els centres cívics, suposa superar 
l’experiència dels actuals casals, ja 
siguin de joves o de gent gran, que 
separen i no ajunten i per tant no 
adequats per a una societat per a totes 
les edats. També cal considerar que la 
globalització està generant una errònia 
cultural individualista, que podria 
esdevenir positiva, dins d’un marc 
comunitari, que rebutgi l’egoisme i 
aposti per un altre postulat llibertari: 
el de l’ajuda mútua, “tu m’ajudes, 
jo t’ajudo”. El moviment llibertari va 
generar moltes vivències positives 
en el nostre país que caldria tenir 
en compte en una recuperació de la 
memòria històrica, recomanant de nou 
alguns dels seus principis, per poder 
viure les 24 hores de forma local en 
el mateix municipi.
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Últimes hores de vots: 4 noms per 3 llocs fi nals

Quatre noms per tres llocs fi nals. 
La cursa per ser Mataroní de l’Any 
2014 s’estreny i després d’aquesta 
setmana ni Miquel Aliberas ni Ju-
lio Rondón mantenen les seves 
possibilitats de passar a la fi nal. 
El momeroter més conegut i una 
de les persones més estimades de 
Rocafonda no han pogut sentir el 
ritme d’un quartet que es disputarà 
l’accés a la fi nal a 3. Pedro Barroso, 
Montse Chiva, Pere Llerena i Lara 

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

Sànchez són quatre noms dels quals 
un no tindrà el salconduit cap a la 
fi nal a 3. 2.866 vots s’han acumulat 
fi ns al moment en aquest sistema 
de votació entre els 10 candidats 
que van iniciar la sana competició 
entre ells.

La portada del pròxim Tot Mataró ja 
portarà el nom dels tres possibles 
guanyadors del certamen, que amb 
els marcadors a zero començaran 

una votació fi nal defi nitiva. No no-
més el guanyador, sinó també els 
altres dos fi nalistes i la resta de can-
didats seran homenatjats en l’acte 
de lliurament previst pel dilluns dia 
9 de febrer.

Ara és el torn d’apurar el termini i 
votar regularment, i pels quatre sis-
temes establerts, al favorit entre el 
quartet que queda en competició. 
Quins 3 seran fi nalistes?

2P mataroni 1659.indd   2 21/1/15   16:20
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Montse Chiva
És l’ànima de l’entitat Maresme Oncològic, sempre pro-activa en 
la lluita i conscienciació en contra del càncer organitzant diferents 
actes al llarg de l’any i donant suport i assistència.________________
ENVIA: MATARONÍ CHIVA

Lara Sànchez
La ninotaire mataronina ha consolidat un estil propi amb cada 
cop més seguidors. Fa un dibuixos detallistes i humorístics, amb 
tocs caricaturescos. ________________
ENVIA: MATARONÍ SANCHEZ

Pedro Barroso
Una de les persones sense les quals és impossible entendre el 
barri de Cerdanyola, les seves festes, les seves entitats i les seves 
lluites. Molt conegut i sempre implicat, està a les portes de la fi nal.________________
ENVIA: MATARONÍ BARROSO

Pere Llerena
En “Pere de la piscina” és tota una institució a la Piscina Municipal 
on ha estat monitor i des d’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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 MATARÓ RESPIRA BÀSQUET
Més de 1.500 persones presencien la 

victòria del Boet davant el Platges al Mora
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UD Molinos
El club de futbol del barri dels 
Molins celebra aquest 2015 
el 50è aniversari de la seva 
fundació.

Campió d’hivern
El Mataró ha tornat a ser cam-
pió d’hivern 35 anys després. El 
darrer cop va ser la temporada 
1979-80 a Preferent.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

COORDINADOR DEL TOT ESPORT

ELOI SIVILLA

La passada tardor es va celebrar el 50è 
aniversari del Palau Josep Mora, un 
pavelló de bàsquet que ha vist passar 
Barça, Madrid, Joventut i molts altres 
equips històrics del bàsquet estatal. 
Cinquanta anys després el mític pave-
lló necessitaria potser alguna reforma, 
però tot i això m’atreveixo a dir que és 
la millor instal·lació esportiva que té la 
ciutat en l’actualitat, els nous pavellons 
i poliesportius que s’han fet després no 
li arriben ni a la sola de la sabata. 

 I és que quan el Palau Josep Mora 
s’omple com ho va fer diumenge 
per veure el derbi mataroní de Copa 
Catalunya, és una olla a pressió on 
pocs equips visitants hi guanyarien. 
L’ambient que hi havia en el derbi i el 
nombre d’espectadors, més de 1.500, 
no els trobaríem a cap pavelló de Lliga 
EBA ni LEB, i és que Mataró és una 
ciutat que respira i viu el bàsquet com 
poques. Vam ser una de les primeres po-
blacions catalanes on va arrelar aquest 
esport importat dels Estats Units i du-

rant moltes dècades vam competir amb 
els millors a Espanya i fi ns i tot a Euro-
pa. Ara d’això ja fa molt, i en els darrers 
anys la UE Mataró, el referent d’aquest 
esport fi ns fa poc a la ciutat, va haver de 
renunciar a jugar categories estatals per 
motius econòmics. 

Però amb l’arribada de l’AE Boet a 
Copa Catalunya el bàsquet local s’ha tor-
nat a reactivar. El club taronja ha passat 
de jugar a Tercera Catalana a ser un dels 
referents de Copa Catalunya en només 
dues temporades. Tota una fi ta per a 
l’equip de barri i la seva directiva que 
han demostrat que si es treballa bé els 
èxits i premis arriben.

Doncs bé, aquest ascens meteòric dels 
taronges ha fet que diumenge el Palau Jo-
sep Mora s’omplís com no ho feia fa anys. 
El resultat va ser el menys important, el 
guanyador absolut va ser el bàsquet mata-
roní que ara té dos referents. 

Però s’imaginen el Mora ple cada set-
mana animant un sol equip... qui sap 
fi ns on es podria arribar.

El Palau Josep Mora torna a tremolar
    El derbi entre el Platges i el Boet va tornar a omplir les grades del vell pavelló 

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

FUTBOL
SEGONA CATALANA.  UD CIRERA - LEFIÀ. Dissabte 
les 16:30 hores al Municipal de Cirera.

FUTBOL
QUARTA CATALANA.  INAUGURACIÓ DE LA GESPA 

ARTIFICIAL I PRESENTACIÓ DE TOTS ELS EQUIPS 

DE LA UD MOLINOS. Diumenge a partir de 
les 10:30 hores al Camp de Futbol de Vista 
Alegre-Molins.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ.  FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

RÀPID SANTA COLOMA. Dissabte a les 12 hores 
al pavelló Teresa Maria Roca.

FUTBOL
SEGONA CATALANA.  CE MATARÓ - SINGUERLÍN. 

Diumenge a les 16:30 hores al Camp Munici-
pal del Centenari.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA.  PLATGES MATARÓ -   SANT 

CUGAT. Diumenge a les 18:30 hores al Palau 
Josep Mora.

FORA

HANDBOL
1A  ESTATAL.  SESROVIRES - JOVENTUT MATARÓ. 

Dissabte a les 119:30 hores a Sant Esteve 
Sesrovires.

HOQUEI
OK LLIGA .  VIC - MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Dissab-
te a les 19:30 hores a Vic.

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

L’Auto Net&Oil Boet 
guanya el derbi davant 
el Platges de Mataró

BÀSQUET
COPA CATALUNYA ELOI SIVILLA

Més de 1.500 persones van 
omplir les grades del Palau 
Josep Mora 

PLATGES 
MATARÓ

AE BOET 
MATARÓ60 62

PLATGES DE MATARÓ. Nacho Ariño (12), 
David Viñas (11), Ibe Oji, David Romero (4), 
Corad Varela (2) cinc inicial; Jordi Serra (1), 
Rafa Prats (3), Ferran Tardio (3), Marc Coll 
(12), Eric Mañes (12).

AE BOET MATARÓ. Carles Canals (8), Marc 
Forcada (2), Quim Franch (5), Marc Rubio 
(10), i Marc Hermoso (10) cinc inicial; Marc 
Arnau (2), Joan Navarro (2), Sergi Homs (11), 
Albert Llanos (2), Joan Carceller (10).

MARCADOR. 10-15-25-33, 42-49, 60-62.

L’Auto Net&Oil Boet va guanyar el derbi 
60-62 de Copa Catalunya davant el Pla-
tges de Mataró en un partit que no es va 
resoldre fi ns el darrer segon.

Primera part taronja
Després d’uns primers minuts de temp-
teig, el Boet va començar a imposar el 
seu ritme de joc i gràcies a les cistelles 
de Marc Rubio ràpidament va agafar un 
petit avantatge de 7 punts. Els visitants 
dominaven davant un Platges molt erràtic 
des de la línia de tres i que només anotava 
des de la línia de tir lliure. Al fi nal del 
primer quart el resultat era de 10-15.

En el segon quart la tònica va ser la 
mateixa, amb el Boet manant en el mar-
cador amb petits avantatges d’entre 5 i 
8 punts, amb un Platges que com es diu 
en l’argot ciclista anava “fent la goma”, 
però sense perdre mai la cara al partit. 
Als darrers instants de la primera part, els 
visitants van tenir un màxim avantatge 

d’onze punts (22-33), però no van saber 
donar l’estocada fi nal, i després d’uns mi-
nuts d’errades a banda i banda el Platges 
va marxar al descans perdent només de 
vuit (25-33) i continuava viu després de 
fer una molt mala primera part.

Reacció groga
A la segona part la defensa local cada cop 
era més intensa i els taronges tenien més 
problemes per anotar. A més el matx es va 
anar escalfant i el Platges va aprofi tar una 
tècnica assenyada al visitant Marc Her-
moso per protestar als àrbitres i un triple 
per posar-se a només dos punts (37-39). 

El Boet torna a marxar
Només començar el darrer període els 
visitants van tornar a tenir un màxim 
avantatge d’onze punts (42-53). Sem-
blava que el matx estava sentenciat, 
però els partits al Palau Josep Mora són 
molt llargs. 

Ariño amb una entrada de manual 
culminada amb una safata d’esquena 
acostava el Platges a només dos punts. 
Restava poc més d’un minut per acabar 
el matx i Marc Hermoso posava el Boet 
quatre punts per davant en el marcador 
(56-60). Però en el següent atac David 
Viñas, anotava un triple posant el 59-60.

Marc Forcada entra en escena 
Quan només restaven 26 segons per 
acabar, el Boet tenia possessió i guanyava 
d’un, els visitants van decidir fer un atac 
llarg i que corrés el temps. El pla va fun-
cionar i quan només restaven tres segon 
pel fi nal els grocs feien falta i enviaven a 
Forcada a la línia de tir lliure. Forcada que 
havia estat jugador franquícia del Platges 
i que havia marxat per la porta del darrere, 
ara estava en disposició de fi niquitar el 
derbi i donar la victòria a l’etern rival.

Forcada va anotar el primer tir lliure, i 
tot seguit va fer una salutació militar cap 
al cantó de grada on hi havia majoritària-
ment seguidors del Boet, però el gest va 
encendre la grada i sobretot la banqueta 
groga, després d’un seguit d’intercanvis 
de paraules entre totes dues parts el 
col·legiats del matx van assenyalar tècni-
ca a Marc Forcada que tot seguit va errar 
el segon tir lliure (59-62). 

Tot seguit Nacho Ariño va anotar el tir 
lliure de la tècnica (60-62) i el Platges 
va disposar d’una darrera possessió de 
tres segons des de mig camp. Els grocs 
aquest cop van treure bé des de la banda 
i la pilota va arribar a David Viñas, qui des 
de més de 7 metres va intentar un triple 
que hauria donat la victòria al seu equip, 
però l’anella va repel·lir el tir i el Boet es 
va emportar el derbi.   

CLASSIFICACIÓ. MASNOU 28, BOET, 
Barberà i Ceset 25; Mollet 24; PLATGES i 
ARGENTONA 23; Artés, Granollers i Sant 
Cugat 22; Vic, Salle Manresa i cerdanyola 
21; Castellar 20; Natació Sabadell i Onyar 19.

Aquesta setmana comença la segona 
volta del campionat, el Boet que és segon-
juga dissabte a les 19 hores a Granollers, 
mentre que el Platges juga diumenge a 
casa a les 18:30 hores davant el Sant 
Cugat. 
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ELS ALTRES PARTITS DE LA FASE DE L’EUROLLIGA

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Arian-
na Gragnolati, Ona Meseguer, Angela Wins-
tanley (1), Alyssa Turza, Alba Bonamusa, Clara 
Cambray, Ciara Gibson (3), Marta Bach, Zoila 
Quesada, Aina Bonamusa, Laura López (2).

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

No va poder ser. L’equip femení del Centre 
Natació Mataró La Sirena es va quedar a 

El CNM La Sirena cau eliminat de forma molt digna
WATERPOLO
EUROLLIGA REDACCIÓ

Les mataronines van caure en el 
darrer partit davant l’equip amfi trió 
i van quedar eliminades

HONGARIS 
SZENTES

CN MATARÓ 
LA SIRENA7 6

les portes de poder passar als quarts de 
fi nal de l’Eurolliga, en caure per un mínim 
7-6 al partit decisiu davant l’Hongarit 
Vizisportot d’Szentes, que era l’equip 
amfitrió d’aquesta fase, cosa que evi-
dentment va pesar en els moments claus.

L’equip de Florin Bonca havia guanyat 
per 31-0 un equip impropi de l’Eurolliga 
com era el Kreuzlingen suís, al qual les 
hongareses havien derrotat per 38-0, fent 
que l’empat ja no li valgués a l’equip 
mataroní en tenir millor golaverage les 
hongareses. Això va fer que La Sirena 

sortís a per totes i amb una gran intensi-
tat defensiva va deixar l’equip local (que 
potser acusava més el nerviosisme en el 
tram inicial) a zero en el primer quart. I 
al descans les mataronines encara domi-
naven per la mínima (2-3).

A la represa, amb el públic donant 
suport a les seves, es va anar capgirant el 
marcador a poc a poc, entrant-se al darrer 
quart amb un empat a 5 que ja els valia 
a les de casa, i que encara van millorar 
guanyant el partit per un ajustat 7-6. 

S’estrenen amb derrota
La Sirena va debutar a l’Eurolliga perdent 
15-10 davant el Kinef Kirishi rus en el 
partit de la fase de grups que està disputant 
aquests dies a Hongria. Les mataronines 
van aguantar molt be al rival fi ns a mitjans 
del tercer període, quan el potencial ofensiu 
de les russes va marcar el punt d’infl exió. 
La Sirena no va poder frenar l’atac rus i un 
cop es va que quedar sense encert de cara 
a porteria les opcions de victòria van volar. 
Van destacar Ona Messeguer, amb 2 gols, 
i Laura López amb 3. 
LA SIRENA. Amy Carlson, Ariana Gragnolati 

(1), Ona Meseguer (2), Winstanley, Alba 
Bonamusa, Clara Cambray (1), Ciara Gibson 
(2), Marta Bach (1), Zoila Quesada, Aina 
Bonamusa, Laura López (3), Jènifer Lorente.

PARCIALS. 3-1, 3-4, 5-2, 4-3.

Primera victòria europea
Després de la derrota en el primer partit 
jugat davant el Kirishi rus, l’equip de La 

Sirena va tastar per primera vegada la vic-
tòria a la màxima competició europea, de-
rrotant l’altre equip rus, l’Skiff Izmailovo 
de Moscou per un contundent 4-11, que 
indica clarament la superioritat de l’equip 
mataroní, que va fer el més clar que es pot 
fer per guanyar un partit; guanyar tots els 
quarts. Després d’un primer quart igualat 
tancat amb avantatge de La Sirena per 
2-3, al segon l’avantatge va augmentar 
fi ns als tres gols del descans (4-7) i en 
els dos darrers la defensa mataronina va 
estar perfecta i Amy Carlson sota pals 
també fent dos parcials de 0-2.
CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, 

Ariana Gragnolati, Ona Meseguer (1), Angela 
Winsantley, Alysa Turza, Alba Bonamusa, 
Clara Cambray (3), Ciara Gibson (5), Marta 
Bach (1), Zoila Quesada, Aina Bonamusa, 
Laura López (1).

PARCIALS. 2-3, 2-4, 0-2, 0-2.

Segon triomf
L’endemà de guanyar a l’equip de Mos-

cou, el conjunt de la Sirena va derrotar 
el Kreuzlingen suís 31-0.
CNMATARÓ LA SIRENA. Carlson, Gragnolati 

(4), Meseguer (2), Winstanley-Smith (3), 
Turza (2), Bonamusa (1), Cambray (3), Gibson 
(6), Bach, Quesada (1), Bonamusa, López 
(9), Lorente.

PARCIALS. 8-0,  7-0,  6-0,  10-0 

RESULTATS
LA SIRENA - KIRISHI 10-15
LA SIRENA - IZMAILOVO 11-4
LA SIRENA - KREUZLINGEN 31-0
LA SIRENA - SZENTES 6-7
CLASSIFICACIÓ. Kirshi 12; Szentes 9; CN 

MATARÓ LA SIRENA 6; Izmailovo Mosco 3; 
Kreuzlingen 0.

Reben el millor equip d’Europa
Aquest dissabte a les 12:45 hores La Si-
rena rep la visita del CN Sabadell, vigent 
campió de lliga i d’Europa i que ha passat 
sense problemes aquesta primera fase de 
l’Eurolliga.    
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12A JORNADA 17 GENER

Barceloneta - Terrassa . . . . 9-10
Mediterrani - Sabadell . . . . . . 7-7
Catalunya - Canoe . . . . . . .11-11
CN MATARÓ - Poblenou . . . 9-9
Concepción- Navarra . . . . . . 8-8
CN Barcelona -Sant Andreu 13-6

CLASSIFICACIÓ. Terrassa 32; 
Barceloneta 30; Mediterrani 
28; Canoe 25, Sabadell 21; 
CN MATARO QUADIS i CN 
Barcelona 16; Poblenou 13; 
Sant Andreu i Catalunya 11; 
Navarra 4; Concepción 1.

13A JORNADA 24 GENER

Canoe Madrid - CNM QUADIS 

Partit complicat
Si a la primera volta el Canoe 
va guanyar aquí per 2-4 ja es 
pot pensar que no serà fàcil 
guanyar a Madrid, cosa que sí 
es va fer la temporada passada 
(8-12).  

10A JORNADA 17 GENER

Rubí - Sant Andreu . . . . . .12-12
Concepción - Terrassa . . . . 6-13
Dos Hermanas - Medit.  . .12-13
Moscardó - Zaragoza . . . . . . 7-6
CN MATARÓ- Sabadell. . .dia 24
CLASSIFICACIÓ. Sabadell 27, 

LA SIRENA 24; Mediterrani 
22; Sant Andreu 18; Moscardó 
16; Rubí 13; Terrassa 12, Dos 
Hermanas 9; Concepción 3, 
Zaragoza 0.

Duel “europeu”
Degut a la disputa de la ronda 
d’’Eurolliga es va ajornar el 
partit entre els dos primers que 
es juga el dissabte a les 12:45h.
ALTRES RESULTATS
1a Catalana.: Rubí B- CNM 
B 7-8;  Juvenil.: Rubí - CNM 
6-20; Cadet: Granollers- CNM 
6-8; Juve. fem: Badia - CNM 
11-9..  

No arriba el primer triomf del 2015No arriba el primer triomf del 2015No arriba el primer triomf del 2015No arriba el primer triomf del 2015

CN MATARÓ QUADIS. Diakonow, Àlex Codina 
(2), Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez (1), Edu 
Mínguez, Pol Barbena, Pau Bach, Mehdi Marzouki 
(1 de p.), Pere Estrany (1), Pau Schnizler (1), Albert 
Merino (2).

CN POBLENOU.  Mario Lloret, MA Molina, Tomasa, 
Ribot, Miguel Hernando (3), Monpeat, Idarraga (2), 
Díaz, Endrino, Santiveri (3), F. Molina (1).

PARCIALS. 2-1, 1-2, 3-2, 3-4.

EL CNM Quadis només va poder empatar davant 
el Poblenou, equip al que a la jornada inaugural 
del campionat s’havia derrotat per 6-13, però 
que ha anat a més i ja es troba a només tres 
punts de l’equip mataroní, que continua sisè.

El partit va ser molt intens, amb l’equip 
local quasi sempre per davant, però amb el 
Poblenou mantenint-se sempre en el partit, 
lluitant al màxim i trobant al fi nal el premi de 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

El Terrassa es fa 
amb el lideratge

Els dos primers 
juguen el dissabte

CN MATARÓ 
QUADIS

CN 
POBLENOU 9 9

l’empat. El Quadis va iniciar bé amb dos gols 
ràpids d’Estrany i Víctor, però a poc a poc la 
defensa pressionant dels visitants a l’inici dels 
atacs locals va començar a crear problemes i 
al descans es va arribar amb un minso empat 
a tres gols, amb “Eski” magnífi c sota pals, 
amb 9 aturades fi ns al descans.

Lluita intensa fi ns al fi nal
A la represa el Quadis va tornar a sortir bé 
amb un gran gol de revessa d’Àlex Codina, 
però el Poblenou no afl uixava amb Hernando 
i Santiveri inspirats, al contrari de Marzouki 
que només va poder marcar de penal, i Pere 
Estrany que després del gol inicial també es 
va bloquejar, topant amb el porter ex-Quadis 
Mario Lloret. 

Per sort els joves locals com Merino, Sch-
nizler o Corbalan estaven encertats i l’equip 
local mantenia l’avantatge, fins que quan 
sonava la campana del darrer minut un golàs 
del colombià Idarraga a la boia va establir 
l’empat defi nitiu.  

Sort diversa per als equips tennis taula

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

L’equip femení del Quadis va guanyar 
sense problemes i acaba la primera 
volta segon

El passat cap de setmana els dos equips de 
tennis taula del CN Mataró Quadis van tenir sort 
diversa. L’equip masculí va perdre divendres en 
el derbi jugat a les Borges Blanques, mentre 
que el femení el diumenge va guanyar a casa. 

L’equip femení no va tenir excesius proble-
mes per desfer-se de l’Arteal de Santiago 4-1, 
tot i la presència de dues bones jugadores roma-
neses, i amb aquest triomf arriba a l’equador de 
la competició en una esplèndida segona plaça.

CLASSIFICACIÓ. Cartagena 22, CN MATARO QUA-
DIS 20, Balaguer 18, Vic, Calella, Irun 14; Priego 10, 
Arteal Santiago 8; Linares i Falcons Sabadell 4, Avilés 
2, Ciudad de Granada 0.

Els nois no poden guanyar ni un set
En el partit jugat divendres el CN Mataró 
Quadis no va poder fer res davant el Borges, 
un dels millors equips de la Superdivisió 
Estatal i va caure 4-0 derrotat sense poder 
guanyar cap set i ha perdut una posició a la 
taula baixant al setè lloc.

CLASSIFICACIÓ.  Cartagena 22, Priego i Borges 
19; Arteal Santiago 16, Irún 12; Rivas 10; CN 
MATARÓ 9; Oroso 7; El Àlamo i SS Reyes, 6, 
Burgos 4; Hispalis 2.

Jornada doble del femení
Aquest proper cap de setmana l’equip mas-
culí descansa mentre que l’equip femení 
té un doble compromís al Nord d’Espanya, 
primer el dissabte a Galícia davant l’Arteal 
de Santiago i després el diumenge a Astúries 
davant l’Avilés. 
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17A JORNADA (18 GENER)
Equipo Ja-PREMIA MAR . . 1-2
Catalònia - Ol. Can Fatjó . . . 0-0
Canyelles - Catalana . . . . . . . 2-2
 Carmelo - Guineueta  . . . . . 1-3
CE MATARÓ - SANT POL . . 3-0
UD CIRERA- Singuerlín. . . . 3-3
SJ Montcada - Llefi à . . . . . . . 2-1
Lloreda - Ripollet . . . . . . . . . . 0-2
Sarrià - Dinàmic Batlló . . . . . 4-3
Ajornat:
Llefi à - Ripollet . . . . . . . . . . . . 3-1
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 37; 

Ripollet i PREMIA MAR 30; Lle-
fi à, Guineueta i SJ Montcada 29; 
Lloreda 27; CIRERA 24; Can-
yelles 23; Equipo Ja, Singuerlín 
22, SANT POL 20;  Catalònia 
18;  Carmelo 17; Olímpic Can 
Fatjó i Sarrià 16;  Dinàmic Batlló 
i Catalana 12.

18A JORNADA (25 GENER)
CE MATARÓ - SINGUERLÍN
CIRERA - Llefi à (dia 17)

Repeteixen a casa
Els dos equips mataronins re-
peteixen a casa en l’inici de la 
segona volta. El Mataró rep el 
Singuerlín que ve d’empatar a 
Cirera. La temporada passada va 
caure per 2-1 i a la primera volta 
el Mataró va guanyar també 1-2.
El Cirera rep el Llefi à, que la 
temporada passada era a 1a, 
i que si guanya un partit en-
darrerit podria ser segon. A la 
primera volta el resultat va ser 
de 2 a 2.  

Campions d’hivern 35 anys desprésCampions d’hivern 35 anys desprésCampions d’hivern 35 anys desprésCampions d’hivern 35 anys després

Empat en duel de golejadors

CE MATARO EF. Joel, Isma (Lluís, 77’), Hèctor Urbano, 
Sergi Sànchez (Pintor, 73’), Aitor, Parri, Fiti, Baba, 
Dídac Bancells, Víctor Hernàndez (Marc Aranyó, 65’), 
Cristian (Uri, 70’).

GOLS. 8’ AITOR (1-0); 54’ AITOR del penal (2-0); 
62’ BABA (3-0).

El CE Mataró va superar amb molta solvència 
el Sant Pol, amb tres gols a pilota aturada, i 
d’aquesta manera tanca la primera volta com 
a campió d’hivern amb set punts d’avantatge 
sobre el segon classifi cat. La victòria assolida 
per l’equip de Jose M. Polo  a més era la 5a 
consecutiva a camp propi i el 4t partit en que 
l’equip mantenia la seva porteria a zero.

El triomf es va forjar ben aviat amb un gol 
de falta directa molt tancada i llançada magis-
tralment al pal curt per Aitor Gonzàlez. A partir 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va marcar els 
tres gols a pilota aturada d’aquell moment, davant un Sant Pol tancat 

que buscava la pilota llarga buscant el seu 
punta, el Mataró va controlar la situació però 
perdent massa pilotes per crear opcions de gol.

A la represa, el joc ofensiu groc-i-negre 
va millorar i de seguida va arribar el segon 
gol de penal comès sobre Cristian, i el tercer 
a la sortida d’un córner en jugada assajada.
Fins al final molta tranquil·litat i diverses 
opcions desaprofi tades per part local, per una 
sola del Sant Pol frustrada per Joel.

Feia 35 anys que no s’hi arribava
“El més destacat del honorífi c títol de cam-
pió d’hivern” és que el Mataró no arribava a 
l’equador del campionat com a líder des de 
feia 35 anys.

En concret des de la temporada 1979-80 
quan dominava a Preferent amb 33 punts en 
19 partits, amb només 2 punts per victòria. 
Eren els temps d’un equip que els més vells 
afi cionats recorden bé: Mendoza, Torrijos, Pe-
tit, Camiño, Flores, Farnés, Abad, Tresserras, 
Mario, Vàzquez i Hidalgo. 

UD CIRERA. Carrión, Fran Carrasco, Miguel Fernàn-
dez, Castillo, Isaac, Albert Rubio (Albert Sànchez 
46’), Remo, Maldonado (Augusto Campos 46’), Pau 
Hernàndez (Cristian 58’), Demba  i Rafa (Peque 81’)).

GOLS.  1’ DEMBA (1-0); 25’ DEMBA (2-0); 28’ 
Mora (2-1); 30’ Mora (2-2); 55’ DEMBA (3-2); 72’ 
Mora (3-3).

La UD Cirera va tornar a empatar a casa davant 
un rival directe de la zona intermèdia de la taula 
com és el Singuerlín, en un partit vibrant que 
va acabar amb empat a tres gols, i amb duel 
de golejadors ja que els tres gols locals els va 

El Mataró amplia 
l’avantatge

fer Demba Traoré i els tres dels visitants els va 
fer Mora. La primera part va ser trepidant, amb 
atacs i contraatacs continus dels dos equips. 
El Cirera, o sigui Demba, va colpejar primer,  i 
abans de la mitja hora va fer el segon. L’equip 
local va protestar un possible penal, que l’àrbitre 
sí va assenyalar a l’altre costat. Aprofi tant el des-
concert local ben aviat va arribar l’empat a dos.

A la represa Demba va tornar a avançar el 
Cirera, però ràpidament va tornar l’empat que 
va proporcionar un fi nal molt emocionant. 

CE      
MATARÓ

SANT         
POL3 0

UD       
CIRERA

FC  
SINGUERLÍN3 3

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Sant Andreu- CE MATARO  1-0
El CE Mataró perd després de 
cinc jornades de no fer-ho i ara 
és dotzé amb 20 punts.
Altres resultats
Pref. juvenil: Premià- CEM B 
0-1. Retornen a la 6a plaça. 
Cadet (Div. Honor): Sant Andreu 
- CEM- 2-0. Derrota contra un 
rival directe. Infantil (Pref.): CEM 
-Manlleu 2-3.  Segona derrota 
davant del segon classificat, 
però continuen líders.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Els sis gols els van marcar 
entre dos jugadors

JOSEP RIBAS
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piscina olímpica  
exterior climatitzada,  

piscina recreativa exterior, 
accés directe a la platja, dues 

piscines cobertes, gimnàs,  
esquaix, sauna, pavelló cobert, 

sala de spinning, pista poliespor-
tiva, servei de quiromassatge, 

bar-restaurant, aiguagim, 
ioga, servei de fitness...

Vols començar Vols començar Vols començar 
l’any posant-te l’any posant-te l’any posant-te 
Vols començar 
l’any posant-te 
Vols començar Vols començar Vols començar 
l’any posant-te 
Vols començar 
l’any posant-te 
Vols començar 
l’any posant-te 
Vols començar Vols començar Vols començar 
l’any posant-te 
Vols començar 

en forma?en forma?en forma?
l’any posant-te 

en forma?
l’any posant-te l’any posant-te l’any posant-te 

en forma?
l’any posant-te 

en forma?
l’any posant-te 

en forma?
l’any posant-te l’any posant-te l’any posant-te 

en forma?
l’any posant-te 

Doncs vine ara!Doncs vine ara!Doncs vine ara!
MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA GRATUÏTAGRATUÏTAGRATUÏTA

Fins al 31 de gener!Fins al 31 de gener!Fins al 31 de gener!Fins al 31 de gener!Fins al 31 de gener!Fins al 31 de gener!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat
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ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO: ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO: T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA, (Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV sin problemas de aparcamiento)C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA, (Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV sin problemas de aparcamiento)C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA, (Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV sin problemas de aparcamiento)

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

OFERTAS EN AZULEJOS Y  PAVIMENTOS

MALLAS 30X30 PORCELÁNICO 1ª
MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS

OFERTA EN MALLAS
PARA SUELO Y PARED

Colores
• ROBLE
• TEKA
• WENGUE
• HAYA

Gres 15x50
Calidad 1ª
Acabado madera

Gres 15x50Gres 15x50

Acabado maderaAcabado madera

m2

m2 4,92 €
2,48 €
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Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet , Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1, MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet , T 93 161 50 15T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL: HORARIO COMERCIAL: De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h Sábado: 8:00h a 13:30h
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OFERTAS EN AZULEJOS Y  PAVIMENTOS

• Exterior/interior
• Extrusionado
• Anti-hielo

PAVIMENTO GRES CATALÁN 25X40

m23,99 €
Por sólo:

PALMA 2.0 ROSAGRES

Porcelánico 31X31 m29,83 €

Fusta ceniza
31,6x45

Canteras beig
 20x45

Fusta cenizaFusta ceniza Canteras beigCanteras beigCanteras beigCanteras beig

AZULEJOS DE
1ª CALIDAD

m21,61€

2P GRESS ARGENTONA 1659.indd   3 21/01/15   16:15



Som globals. Som locals

Gràcies als negocis que anuncien  
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

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme
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LLÀNTIA. Pulido, Masero, Javier, Delfi n (Ca-
mara, 61’), Llavero, Sergio (Zelaya, 81’), Llop, 
Vela (Valencia, 45’), Cobo (Jordi, 83’), Aitor 
Moreno, Martin (Jorgei, 67’).

JUVENTUS. Enric, Ballestereos, Carles (Re-
nato, 45’), Oriol, Sergi, Roger, Torres (Roher, 
63’), Joaquin, Palau, Oscar (Marc, 20’), Manel 
(Vicedo, 45’).                                                                                      

La Llàntia va guanyar amb comoditat el 
derbi mataroní davant el Juventus 4-0 i 
continua líder de Tercera Catalana. Els 
locals es van emportar la victòria anotant 
dos gols a cada part del matx, a la primera 
Sergio Cobo i Antoni Martin van posar el 
2-0, mentre que a la segon part Delfi n 
Garcia i Jorge Risquez van arrodonir la 
golejada. Després d’aquesta derrota, el 
Juventus continua a la zona baixa, només 
un punt per sobre dels llocs de descens.  

Triomf de la Mataronesa
La Mataronesa, després de patir la set-
mana passada la segona derrota de la 
temporada, es va refer i va guanyar 3-1 
l’Argentona, un rival directe per l’ascens.
Othman va avançar els locals, però abans 
del minut 15’ l’Argentona va empatar. 
Abans del descans Palanco va rematar de 
cap una centrada de Manolo fent el 2-1. 
El defi nitiu 3-1 va arribar al minut 88’ i 
va ser obra de Zaca.  

MATARONESA. Pedro, Kiko (Simonm 46’), 
Carlos, Navarro, Palanco (Oussama, 89’), 
Othman (Zaka, 74’), Soufi ane, Mosquera, Said 
(Jurado, 58’), Manolo, Joel (Diego, 86’), Omar..

Dos mataronins continuen 
ocupant els dos primers llocs

AD   
LLANTIA

AC 
JUVENTUS4 0

La Llàntia guanya el derbi davant el 
Juventus i la Mataronesa torna a guanyar

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Comencen els actes 
del 50è aniversari 
de la UD Molinos

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

Aquest diumenge a partir de les 10 hores 
al Camp del Molinos començaran els ac-
tes del 50è aniversari amb la presentació 
de tots els equips del club. A més a més 
l’acte servira per inaugurar la gespa que 
durant tants anys ha reclamat l’entitat 
blanc i blava i que per fi  ha arribat. 

La celebració acabarà amb la disputa 
del partit del primer equip davant el Canet 
FC. El Molinos, que és líder de Quarta 
Catalana, precisament aquesta setmana 
passada va patir la segona derrota de la 
temporada després de perdre el derbi 
davant l’Athletic Mataró 1-3.   

JORNADA 15
ILURO - Masnou B . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
PLA d’en BOET-Santvicentí . . . . . . . 4-0
Llavaneres B - Arenys B . . . . . . . . . . 1-2
Sant Pol B - Vilassar B . . . . . . . . . . . . 0-3
JUVESPORT - SALESIANS . . . . . . . 0-2
MOLINOS - ATHLETIC . . . . . . . . . . . 1-3
Canet - ROCAFONDA . . . . . . . . . . . . 3-0
VALLDEMIA - Susannenc . . . . . . . . . 0-1

CLASSIFICACIÓ.  MOLINOS 35; Vilassar de 
Dalt B i Susannenc 31; Canet i PLA D’EN 
BOET 28; Arenys de Mar B i Santvicentí 26; 
Sant Pol B B 22; SALESIANS 19; ILURO 19; 
ATHLETIC MATARÓ 16; Masnou B 15; Llava-
neres B 13; JUVESPORT 12; ROCAFONDA 
11; VALLDEMIA.

Derrota del Liverpool
Mal inici d’any del Liverpool que ha per-
dut els dos partits que ha disputat aquest 
2015. Aquesta setmana va perdre clara-
ment 5-1 al camp de l’Arenys de Mar. 

JORNADA 17
Turó Peira - Poble Nou . . . . . . . . . . . 1-1
Tiana - Alella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
MATARONESA - Argentona . . . . . . 3-1
Empenta - Gramenet B . . . . . . . . . . 5-1
Cabrera - Cabrils . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Bufalà - Llavaneres . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Arenys - LIVERPOOL . . . . . . . . . . . . 5-1
LLÀNTIA - JUVENTUS . . . . . . . . . . 4-0
Pineda - Premià Dalt . . . . . . . . . . . . . 1-1

CLASSIFICACIÓ. LLÀNTIA 39; MATARONE-
SA 37; Cabrera 34; Alella 31; Pineda i Cabrils 
30; Bufalà 29; Llavaneres 28; Arenys de Mar 
27; Argentona 26; LIVERPOOL i Turó Peira 
25; Empenta 21; Poble Nou 16; JUVENTUS 
12; Premià Dalt 11; Tiana 5; Gramenet B 1.

IVAN RUIZ

El Club Clicista Iluro 
organitza diumenge un 
campionat comarcal

CICLISME
CAMPIONAT MARESME REDACCIÓ

Aquest diumenge a partir de les 10 hores, 
el Club Ciclista Iluro, amb el suport de 
l’Ajuntament de Mataró i la Federació Ca-
talana, organitza el Campionat Social del 
Maresme per a totes les categories (cadet, 
júnior, sub-23, Elit, Màster i femení).

Els participants hauran de recórrer 50 
km en un circuit urbà que passarà pels 
carrers de la urbanització Vallveric de 
Mataró. Les inscripcions es poden fer el 
mateix dia de la prova a partir de les 9h 
per tant sols 12 euros.    

portada ete 1364.indd   7 21/1/15   18:31



handbol 8esportel esport www.eltotesport.com

16A JORNADA 17 GENER

S.Joan Despí - Gavà . . . . .26-21
S.Martí Adr.- Esplugues . .33-23
OAR Gràcia-Granollers B 30-33
JH MATARÓ - Vendrell . . .36-34
S.Quirze - Dominicos . . . . .27-26
Sant Cugat- Sarrià . . . . . . .28-28
Palautordera - Sesrovires 29-24
Montcada- Stàdium . . . . . .22-16
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-

nenc 28, Montcada 27; JOVEN-
TUT MATARÓ, Granollers B 24; 
Sarrià 23; Sant Cugat 21; Sant 
Joan Despí 19; Palautordera17; 
Sesrovires 15, OAR Gràcia13, 
Vendrell 9;  Sant Quirze, Stà-
dium 8; Esplugues i Dominicos 
7; Gavà 6.

17A JORNADA 24 GENER

Sesrovires - JOVENTUT MAT. 
L’equip mataroní ha de recu-
perar les bones sensacions de 
fi nal del 2014 per guanyar en 
una pista molt difícil. 

13A JORNADA 17 GENER

Ascó - Molins. . . . . . . . . . . . 40-19
Canovelles- Sesrovires . . . 22-27 
S.Quirze - Vilamajor . . . . . . 13-30
Granollers B-JOVENTUT . 32-30
S Joan Despí- Vilanova  . . 48-22
OAR Gràcia B -  Gavà . . . . 18-41
CLASSIFICACIÓ. Granollers At-

lètic  20; Gavà i Sant Joan 
Despí 18, Vilamajor  i S.Vicenç 
16, Canovelles, Sesrovires 14; 
Ascó 12; JOV. MATARÓ 9; OAR 
Gràcia B 7; S.Quirze 6; Vilanova 
4, Molins 0.

14A JORNADA 24 GENER

Canovelles -JOVENTUT MAT. 
Comença la segona volta. 

ALTRES RESULTATS. 2a Cat. M.: 
JHM B - Fornells 23-32; 3a Cat. 
Pref.:  Esplugues C- JHM Atlètic 
29-36; Juvenil: Parets- JHM 
23-39; Cadet masc. (Lliga Cat.): 
AE Vallbona - JHM 38-31; (2a 
Cat.) JHM B - Les Franqueses 
34-23; Infantil masc (Lliga Cat.): 
AE Vallbona - JHM 32-28; Cadet 
fem.: Palautordera- JHM 24-21.

JOVENTUT MATARÓ. Oriol Mas i Alberto Ruiz porters; 
Jan Bonamusa (3), Marc Martínez (3) Dani Aguilera 
(1), David Pedragosa (4), Guillem Fàbregas (2), Ber-
nat Muñoz (7), Berenguer Chiva (3), Toni Busquets 
(5), Eric Martínez, Roc Segarra (1), Àlex Bosch (1), 
Marc Castilla i Bernat Bonamusa (6).

PARCIALS. 3-3, 6-5, 10-9, 12-11, 13-12, 18-13 
descans; 22-16, 24-20, 26-23, 29-26, 33-30, 36-34.

El Joventut Mataró, una mica mancat de “xispa” 
pel fort treball de càrrega que s’està fent als 
entrenaments per poder afrontar amb garanties 
la segona volta, va tornar a patir força però va 
mantenir la seva ratxa positiva imbatibilitat, 
que s’allarga ja a nou jornades- I amb la sisena 
victòria seguida es manté a la tercera plaça del 
seu grup de la 1a Estatal.

Igual que havia passat contra el Gavà set 
dies abans, i altre cop contra un rival de la zona 
baixa de la taula, com és el Vendrell, al qual 
s’havia guanyat amb claredat el primer partit de 
campionat a la seva pista, l’equip mataroní no 
va fer un bon començament de partit. Quasi tota 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

la primera part el marcador es va mantenir 
igualat, fi ns que als darrers minuts la defensa 
i la porteria locals es van entonar i al descans 
el Joventut dominava per cinc gols, encarant 
bé la segona part.

Però a la represa l’equip vendrellenc va 
plantar cara i enmig d’una bogeria de partit 
(21 gols en el darrer quart d’hora) va remuntar 
fi ns a posar-se a un sol gol quan faltaven tres 
minuts (34-33). Dos gols de Toni Busquets 
van tornar a posar les coses a lloc i el triomf 
es va quedar a casa. 

A dalt quasi tot 
continua igual

Meitat de lliga

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL  
VENDRELL36 34

L’equip mataroní ho passa una mica 
malament  però continua guanyant 

Pateixen per sumar 
la sisena seguida

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelich portera; Cristina 
Moreno (3); Cristina Pi (3); Lorena Fernández (2); 
Isabel Latorre (5); Mar Gómez; Laura Gallego (2); 
Claudia Porteiro (4); Irene Hernández; Judith Pérez 
(2); Saray Romero (7); Alba Segarra (1); Danae 
Torres (1).

El femení del Joventut va millorar ostensible-
ment el rendiment de la setmana anterior i fent 
un esplèndid partit va plantar cara al líder de 
la Lliga Catalana. 

I llàstima que el partit va començar mala-
ment amb un parcial de 5-0. Després l’equip 
groc-i-negre es va centrar i va remuntar, però les 
vallesanes novament van prèmer l’accelerador 
fi ns el 19-12 del descans. Tot i que semblava 
impossible la remuntada, a la segona part 
l’equip va treballar molt bé en defensa i en 
atac, reduint la diferència amb un segon parcial 
favorable de 13-18, donant a la derrota un cert 
regust de victòria.  

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA REDACCIO

 Tutegen el líder

GRANOLLERS 
ATLÈTIC

GRANOLLERS 
ATLÈTIC 32 30

RC MATARÓ. Flavio Quiroga, Albert Rodriguez, Ruben 
Rodriguez, Vicenç Fàbregas, Alejandro Guzman, Se-
bastian Dosón, Robert Barbena, Jesús Ventura, Manu 
Cabrera, Clement Gravereaux, Borja Bleda, Ferran 
Belmonte, Jaume Cirera, Victor Eneas, Raul Hernan-
dez, Pablo García, Samuel Orellana, Arnaud Devin, 
Manuel Ortega, Hector Rueda, Mariano Martinez, i 
el capità, Matias Amil, Alfonso Salvado (entrenador).

Dissabte passat va ser un dia històric pel Rugby 
Club Mataró que s’estrenava a Segona Catalana. 
El conjunt mataroní va demostrar el perquè 
del seu ascens i va debutar amb victòria 31-5 
davant el Barcelona Enginyers.

La primera meitat va acabar 7-0 a favor dels 
locals gràcies a la marca de Jesus Ventura. A 
la represa la superioritat mataronina va ser 
absoluta i es va comnçar la lliga amb un triomf 
important. Aquesta setmana l’equip jugarà 
contra l’equip sub-21 de l’històric equip de la 
Santboiana. 

RUGBY
SEGONA CATALANA REDACCIO

 Estrena victoriosa

RUGBY CLUB 
MATARÓ

BARCELONA 
ENGINYERS31 5
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Meitat de lliga

17A JORNADA 17 GENER

Cerceda - Tordera . . . . . . . . . 5-3
Manlleu - Lleida . . . . . . . . . . 2-2
Voltregà - Alcoi . . . . . . . . . . . 3-2
Vilafranca - Igualada . . . . . . 4-3
Calafell - FC Barcelona  . . . . 0-8
Vendrell - Reus . . . . . . . . . . . 6-3
CH MATARÓ - Liceo . . . . . . . 4-9
Noia - Vic . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 
49; Liceo 46; Vic 34; Voltregà 
i Reus Deportiu 28; Cerceda 
i Vendrell 26; Vilafranca 23; 
Igualada i Alcoi 21; Lleida i Noia 
19; Calafell 18; Manlleu i CH 
MATARÓ 10; Tordera 7.

18A JORNADA 24 GENER

Vic - CH MATARÓ

El Mis Ibérica acaba el seu 
particular “tour de force” en 
el que s’ha vist les cares amb 
els primers classificats de la 
lliga –Barça, Reus i Liceo abans 
d’aquesta jornada– visitant  
dissabte a les 19:30h la sempre 
complicada pista del Vic, on en-
cara no hi ha guanyat ningú. 

Àmplia derrota immerescuda Àmplia derrota immerescuda Àmplia derrota immerescuda Àmplia derrota immerescuda 

CH MATARÓ.  Jordi Esteve, Aniol Mangas, Èric Flo-
renza, Marc Povedano i Martí Casas (2) equip inicial; 
Oriol Parera, Marçal Oliana (2) i Èric Serra.

MARCADOR.  1’ CASAS (1-0); 19’ E. Lamas (1-1); 
21’ OLIANA (2-1); 21’ P. Bargalló (2-2); 23’ CASAS 
(3-2); 24’ Pérez (3-3); 30’ J. Bargalló (3-4); 32’ E. 
Lamas (3-5); 37’ OLIANA (4-5); 44’ Pérez de penal 
(4-6); 47’ J. Lamas (4-7); 49’ J. Lamas (4-8); 49’ 
E. Lamas (4-9).

En un partit molt entretingut i obert fi ns a la 
recta fi nal, el Mis Ibérica CH Mataró va plantar 
cara el candidat més ferm per disputar-li el 
títol d’OK Lliga al Barça, però va acabar golejat 
immerescudament. L’inici no podia ser més 
prometedor pels locals, ja que en poc més de 
20 segons Martí Casas robava una bola i amb 

OK LLIGA 

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

El Liceo acaba golejant un Mataró 
que va plantar cara fi ns als darrers 
minuts  

un xut potent de fora l’àrea feia l’1-0. Just 
després d’una molt bona doble ocasió de gol 
pels mataronins, que hauria suposat el 2-0, 
va arribar el gol de l’empat visitant, però el 
conjunt local no es va arronsar i va seguir 
intentant-ho, fent el 2-1 dos minuts més tard 
en un gran contracop fi nalitzat per Marçal 
Oliana. La resposta del Liceo va ser immediata, 
fent el 2-2. Casa va tornar a avançar als local, 
però el Liceo empataria bans del descans.

A la represa l’equip corunyès va avançar-se 
per primer cop amb un gol de Jordi Bargalló, 
i poc després Eduard Lamas feia el 3-5 que 
complicava el partit pel Mataró. Però els homes 
de Vadillo no es van rendir, i Oliana va apro-
fi tar una superioritat numèrica per fer el 4-5. 
Llavors un penal molt discutit que suposava 
el 4-6 va  encarrilar la victòria. A partir d’aquí 
escàndol arbitral i un Liceo que va acabar 
golejant un CH Mataró que va arribar a jugar 
amb dos homes per l’es expulsions de Serra 
i Florenza.  

El CH Mataró 
perd un lloc

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ

HC        
LICEO4 9

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

9A JORNADA 17 GENER

Gijón - Alcorcón . . . . . . . . . . . 3-0
Sant Cugat - Plegamans . . . 2-5
CH MATARÓ - Bigues . . . . . 6-3
Igualada - Vilanova . . . . . . . . . 3-3

CLASSIFICACIÓ. Palau Plega-
mans 25; Voltregà 18; Manlleu 
i Alcorcón 15; Gijón 13 i CH 
MATARÓ 13; Igualada 10; Te-
rrassa, Vilanova i Bigues i Riells 
8; Sant Cugat 7; Girona i Santa 
Maria de Pilar 6.

10A JORNADA 24 GENER

Vilanova - CH MATARÓ

Dissabte a les 20 hores el 
CH Mataró visita la pista del 
Vilanova. 

CH MATARÓ. Ariadna Escalas (portera), Júlia Canal 
(1), Carla Fontdeglòria, Ona Castellví (3), Xantal 
Piqué, Marta Soler (2), Laura Manzanares i Erika 
Arellano (ps).

L’equip femení del Club Hoquei Mataró continua 
ferm a casa, on de moment encara no ha perdut, 
i va superar amb un gran fi nal de partit l’equip 
del Bigues i Riells, amb més experiència a l’OK 
Lliga que no pas l’equip d’Oriol Feliu.

Júlia Canal i Ona Castellví van posar el 2-0 
ben aviat al marcador, però l’equip visitant va 
igualar poc després del descans, i després que 
Ona Castellví marqués el tercer, van tornar a 
igualar proporcionant un fi nal de partit molt 

OK LLIGA FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

emocionant, en el qual l’equip local es va 
mostrar molt solvent per resoldre situacions 
complicades i el va guanyar amb un tercer 
gol de Castellví i dos ja molt cap al fi nal de 
Marta Soler.

Amb aquests tres punts l’equip mataroní 
es manté a la zona alta de la taula en el seu 
debut a la màxima categoria.   

CH      
MATARÓ

BIGUES I 
RIELLS6 3

El femení continua ferm a casa
Les mataronines van superar el Bigues 
i Riells amb un gran fi nal de partit

El CH Mataró 
és sisè
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FUTSAL. Paquito Pares, Marc Caballeria (1), 
Cristian Sevilla, Josep Requena (1), Carlos 
Villarin (2) cinc inicial; Sergio Murillo,  Musta 
Ceesay (1), Eric Ixquierdo (1), Miki Rodríguez 
(2), Marcel Catà (1), Cristian Villarin (1).

Nova victòria del Futsal Aliança Mataró 
que porta cinc jornades seguides sense 
conèixer la derrota. Diumenge passat el 
conjunt vermell va golejar a casa 10-5 
el Sagarra i tanca la primera volta del 
campionat de lliga en tercera posició.

Els mataronins van sortir molt forts i al 
minut 4’ de joc ja guanyaven 2-0 gràcies 
als gols de Caballeria i Josep Requena. 
Els visitants van escurçar diferències, 
però Carlos Villarin va perforar dues 
vegades la porteria rival posant el 4-1. 
El matx semblava controlat, però els de 
Santa Coloma van començar a escalfar el 

matx i van descentrar als locals que van 
encaixar dos gols en els darrers minuts 
de la primera part (4-3). A la segona part 
el conjunt mataroní va posar la directa i 
quan faltaven quatre minuts guanyava 
8-4. En els darrers minuts, amb el Saga-
rra buscant l’empat amb porter jugador, 
encara hi va haver temps per veure 
tres gols més, dos dels locals i un dels 
visitants que posaven el defi nitiu 10-5.

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola i Barceloneta 
38; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ i Sagarra 
26; Ràpid Santa Coloma 23; Arenys Munt, 
Lloret i Montsant 22; Sant Joan Vilassar, Lliçà 
d’Amunt i Parets 21; Vilassar  Mar 19; Pineda 
18; Racing PIneda 12; Manlleu 5; Ripollet B 4

Diumenge a les 12 hores a casa l’equip 
comença la segona volta davant el Ràpid 
de Santa Coloma, un altre dels equips de 
la zona alta.     

El Futsal Aliança Mataró goleja el 
Sagarra i tanca la primera volta tercer

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

FUTSAL 
ALIANÇA

CFS   
SAGARRA10 5

Ricard Fernàndez del CA Laietània 
subcampió català absolut de Marató

ATLETISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

El passat diumenge es va celebrar el 
39è Campionat de Catalunya de marató 
on Ricard Fernàndez (CA Laietània), tot 
i no aconseguir la marca que volia, va 
obtenir una històrica segona posició en 
categoria absoluta i proclamant-se a la 
vegada campió M40. En una cursa mar-
cada pel fort vent, Fernàndez va passar 
el crític km 30 a un ritme que el podia 

haver portat sobre les 2h i 34 minuts, els 
darrers 12 km amb pujades i baixades i 
muscularment trencat, acabà els darrers 
dos quilòmetres gairebé caminant per 
les rampes. Tot i això va fer 2h 38 min 
46s, obtenint el subcampionat absolut, el 
campionat de la categoria i rècord social  
del CAL M40 superant l’antic registre de 
l’Aleix Aznar (2:39.22).   

Gran paper de Raül 
Hernández del Doctore 
Bike a la Snow Epic

CICLISME
EPIC SNOW REDACCIÓ

Del 14 al 18 de gener a Engelberg (Suïs-
sa) es va celebrar la primera edició de la 
Snow Epic, una prova ciclista de 5 etapes 
on els participants havien de recórrer els 
alps amb les bicicletes de fatbike.

Allà hi va participar el ciclista mataroní 
Raül Hernández Silva del Doctore Bike 
que va acabar en una magnífi ca 19a posi-
ció a la classifi cació general. Destacar que 
en Raül va acabar dues etapes en quart 
lloc, en la prova de descens quedant per 
davant de corredors il·lustres com Tomàs 
Misser, campió del món de descens i en 
la prova del “Eliminator”. 

Afegir que en Raül va patir una forta 
caiguda en el gel a la primera etapa que 
va fer que no pogués rendir al màxim 
a les etapes de rally i crono-escalada. 
L’espanyol Tomàs Misser, actual campió 
de descens, va ser el guanyador d’aquesta 
prova només apta per a valents.   

Diverses victòries 
mataronines en el Cros 
de Canet

ATLETISME
CROS CANET REDACCIÓ

El passat diumenge es va celebrar al 18a 
edició del Cros de Canet amb segon lloc 
d’Ayoub Sighiouri en categoria absoluta 
i quart lloc de Mohamed Yayaoui. Tanma-
teix en categoria de promoció, victòria de 
Guillem Serra (CAL) en categoria benjamí, 
i de Martí Sànchez (GA Lluïsos) i Sara 
Adjar (LL) en alevins i de Marc Fernàndez 
(LL) en infantils.   
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Els treballs han començat 
amb el clavegueram del carrer 
de Cuba

Aigües de Mataró ha començat 
aquesta setmana les obres de reno-
vació de les xarxes d’aigua potable i 
clavegueram del carrer de Cuba i la 
plaça de les Tereses. És la primera 
fase de la remodelació d’aquests 
cèntrics espais de la ciutat, que 
a més de la millora dels serveis 
d’aigua inclouen una nova pavimen-
tació a un sol nivell, nou enllumenat 
i mobiliari urbà i nova senyalització.

Les obres han començat a la cruï-
lla del carrer de Cuba amb el Camí 
Ral. Així, la galeria de clavegueram 
del carrer de Cuba, que és d’obra 
de fàbrica de fi nals del segle XIX i 
es troba en mal estat, se substituirà 
per un col·lector de PVC. El carrer 
de Cuba té actualment 7 metres 
d’amplada total, amb dues voreres 
d’un metre cadascuna. Amb les 
obres d’urbanització es transformarà 
en un eix cívic i comercial pavimen-
tat a un únic nivell i de prioritat per 
als vianants. D’aquesta manera es 
reforça el seu caràcter comercial i es 
potencia la connexió amb l’eix dels 
carrers de Sant Benet i Sant Josep. 

Les obres a la plaça de les Tere-
ses consistiran a ampliar diferents 
trams de voreres. Se substituirà el 
paviment del carrer de Sant Benet 
entre el carrer de la Concepció i El 
Torrent, confi gurant una plataforma 
a un únic nivell.  

ciutat

Inici de la remodelació 
dels entorns de les places 
de Cuba i Tereses 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Into the woods 

V3nganza

Siempre Alice

El gran hotel

Corazones de acero

Noche en el museo: el secreto del faraón

Dos días, una noche

Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?

Éxodus: Dioses y Reyes

Los pingüinos de Madagascar
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Cinema Foment

El tiempo de los amantes

Luna en Brasil
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Autómata 

Camino a la escuela 

Into the woods 

La conspiración del silencio 

No llores, vuela 

Babadook

La teoría del todo

V3nganza

Whiplash

Birdman

Corazones de acero

Paddington

The imitation game

El club de los incomprendidos

Noche en el museo: el secreto del faraón

El Hobbit 3

Dios mío ¿pero qué te...?

Big Hero 6

Doraemon           
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[Continua]

Pl. Santa Anna, 9 - Mataró. 
Tel. 937 963 779

Davant Pàrquing SABA 
Pça. Sta. Anna
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Quin any es va estrenar Into the 
Woods a Broadway?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1657
‘Batman’

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 
María Castaño López,
Joan Ferragut Hita.

‘La isla mínima’ i ‘El niño’ lideren les nominacions dels Goya

Les pel·lícules ‘El niño’, ‘La isla 
mínima’, ‘Loreak’, ‘Magical Girl’ i 
‘Relatos salvajes’ són les aspirants 
a millor pel·lícula de la 29a edició 
dels Premis Goya. ‘La isla mínima’, 
d’Alberto Rodríguez, amb 17 no-
minacions, i ‘El niño’, de Daniel 
Monzón, amb 16, són les grans fa-
vorites, a prop del rècord de ‘Días 
contados’, que va aconseguir 19 
candidatures l’any 94.

Amb 9 nominacions se situa la 
coproducció amb argentina ‘Relatos 
salvajes’, de Damian Szifron, i amb 
7 nominacions, la guanyadora de 
la Concha d’Or del Festival de Sant 
Sebastià ‘Magical girl’, de Carlos 
Vermut. El fi lm animat ‘Mortadel·lo 
i Filemó contra Jimmy el Catxon-
do’, de Javier Fesser, compta amb 
6 nominacions, entre elles, la de 
millor guió adaptat. Una de les 
sorpreses és la nominació a millor 
pel·lícula del fi lm basc ‘Loreak’, la 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1659
DEL 23 AL 29 DE GENER DE 2015 

primera pel·lícula parlada íntegra-
ment en eusquera de la categoria. 
La pel·lícula més taquillera de la 
història del cinema espanyol, ‘Ocho 
apellidos vascos’, s’ha hagut de con-
formar amb només 5 nominacions.

En les categories de millor actor 
hi ha Javier Gutiérrez i Raúl Aréva-
lo -‘La isla mínima’-, Luis Bermejo 
-‘Magical Girl’- i Ricardo Darín -‘Re-
latos salvajes’-; com a millor actriu, 
Bárbara Lennie -‘Magical girl’-, 
María León -‘Carmina y amén’-, 
Macarena Gómez -‘Musarañas’- i 
Elena Anaya -‘Todos están muertos’-, 
d’actors de repartiment, Eduard 
Fernández -‘El niño’-, Antonio de 
la Torre, José Sacristán -‘Magical 
girl’- i ‘Karra Elejalde’ -‘Ocho apelli-
dos bascos’-. Les aspirants a millor 
actriu secundària seran Carmen Ma-
chi -‘Ocho apellidos vascos’-, Goya 
Toledo -‘Marsella’- i Mercedes León  
i Bárbara Lennie -‘La isla mínima’-.
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Les estrenes
Into the Woods

Per anul·lar la maledicció d’una 
bruixa que els ha deixat sense poder 
tenir fi lls, una parella de forners ha 
d’entrar al bosc per aconseguir una 
sabata, una vaca, una capa vermella 
i cabell daurat com l’or.
Direcció: Rob Marshall
Intèrprets: Meryl Streep, Emily Blunt, 
James Corden, Anna Kendrick, Chris 
Pine, Johnny Depp
124min

V3nganza

Acusat de l’assassinat de la seva 
ex dona, Bryan Mills es veu obligat 
a fugir de la implacable persecució 
de la CIA, FBI i la policia. Haurà 
de fer servir les seves habilitats 
per fer justícia.
Direcció: Olivier Megaton
Intèrprets: Liam Neeson, Famke 
Janssen, Maggie Grace
109min

La teoría del todo

Història de la relació entre l’astrofísic 
Stephen Hawking i la seva primera 
dona, Jane, en l’època en que van 
haver de lluitar contra la malaltia 
degenerativa que el va deixar a ell 
en cadira de rodes.
Direcció: James Marsh
Intèrprets: Eddie Redmayne, Felicity 
Jones, Emily Watson
123min

Babadook

Una vídua veu com el seu fi ll viu 
atemorit per un monstre que se li 
apareix en somnis i amenaça amb 
matar-los. Quan un inquietant llibre 
de contes apareix a la casa, el nen es 
convenç que el monstre protagonis-
ta, el Babadook, és qui se li apareix..
Direcció: Jennifer Kent
Intèrprets: Essie Davis, Noah 
Wiseman
95min

Whiplash

Un bateria de jazz vol triomfar al 
conservatori d’elit en el que estudia. 
Un professor conegut pels seus durs 
mètodes l’escull pel seu conjunt de 
jazz. La passió del noi per arribar a 
la perfecció i els mètodes del profes-
sor el portaran al límit.
Direcció: Damien Chazelle
Intèrprets: Miles Teller, J.K.Simmons, 
Melissa Benoist
103min

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
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Detingut un home per apunyalar 
una mare i la seva fi lla 

Agents dels Mossos d’Esquadra 
van detenir dimarts un home de 37 
anys, de nacionalitat marroquina i 
veí de la ciutat, com a presumpte 
autor de dos delictes de temptativa 
d’homicidi a dues dones. La mobi-
lització de nombrosos vehicles, tant 
policials com sanitaris, va causar 
un gran rebombori a tot el barri de 
l’Havana i l’Escorxador. 

Els fets van tenir lloc dimarts al 
voltant de les 12 hores quan es va 
rebre l’avís d’una agressió. Les vícti-
mes, d’uns 60 i 33 anys, van quedar 

amb ferides obertes a diverses parts 
del cos produïdes per arma blan-
ca. Totes dues van ser ateses per 
indicatius del SEM i traslladades, 
d’urgència i amb pronòstic greu, a 
dos centres hospitalaris. 

Un dels trasllats es va realitzar en 
helicòpter des del Parc de la Lliber-
tat, a la zona de Cal Collut.
 
Investigació oberta
Els agents van obrir una investiga-
ció per tal d’esclarir els fets al cap 
de poques hores. La Policia de la 
Generalitat investigava el cas al tan-
cament d’aquesta edició. El mòbil 
de l’agressió podria estar relacionat 
amb una discussió que van mante-
nir el detingut i les dues víctimes, 
que van resultar ser mare i fi lla. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Ja estan en funcionament les noves 
màquines expenedores de zona bla-
va de la ciutat. Aquestes màquines 
permeten ara el pagament a través 
d’una aplicació de telèfon mòbil que 
ofereix a l’usuari avantatges i como-
ditats, com obtenir l’autorització 
de l’estacionament sense baixar 
del cotxe, abonar només els minuts 
consumits, i rebre avisos abans que 
fi nalitzi el temps d’estacionament 
amb la possibilitat d’ampliar-lo 
sense necessitat de tornar al par-
químetre fi ns al temps màxim que 
permeti la zona.

 Els vigilants disposaran de no-
ves PDA’s per controlar el correcte 
estacionament i en cas necessari 
tramitar les denúncies dels infrac-
tors, i de tres ciclomotors elèctrics 
per poder fer rutes dinàmiques, a 
més de les estàtiques que realitzen 
quan van a peu.

 
Més d’un miler de places
A Mataró hi ha poc més d’un miler 
de places d’estacionament en zona 
blava, amb un horari de regulació 
de dilluns a dissabte de 9 a 14 h i 
de 16 a 20 h, amb els diumenges 
i festius gratuïts. Determinats resi-
dents de Mataró poden estacionar 
de manera gratuïta en determinades 
franges horàries i places. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La zona blava ja es pot 
pagar a través d’una 
aplicació de mòbil

Mataró renova les màquines 
expenedores per les més de 
1.000 places existents      

Els fets van passar dimarts 
en un pis al Carrer de 
Floridablanca       

A. ALUART
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PxC denuncia membres d’ICV-EUiA i 
la CUP per una acció reivindicativa

Plataforma per Catalunya ha denun-
ciat a quatre persones per l’acció 
que Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme va convocar el juliol passat 
contra una iniciativa del partit. Els 
fets van passar quan PxC va muntar 
una parada a la Plaça d’Itàlia per 
recollir material escolar especifi cant 
que era pels “de casa”. Una trentena 
de persones convocades per UCFR 
es van manifestar a distància de la 
parada amb les pancartes taronges 
en contra del partit i ara quatre 

d’aquestes han rebut citació judicial 
per anar a declarar.

La denúncia del partit que en-
capçala Mònica Lora afecta a dos 
membres d’ICV-EUiA, el regidor 
Esteve Martínez i Carles Spa i dos 
de la CUP, Joan Jubany i Juliana 
Bacardit. Des de Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme, l’entitat que 
va convocar l’acció que ara es de-
nuncia, s’ha emès un comunicat i a 
través d’internet es pot manifestar 
el suport a les quatre persones de-
nunciades.

Dilluns es va celebrar una roda de 
premsa d’UCFR per fer públiques les 
denúncies i el manifest de suport als 
quatre denunciats. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Pregària interreligiosa per la pau 

Més gent que en anteriors anys, unes 
dues-centes persones, van participar 
diumenge passat en una pregària 
interreligiosa per la pau, que va 
comptar amb parlaments i música.

Els fets recents de París amb els 

assassinats a la redacció de Charlie 
Hebdo van sumar transcendència a 
un acte que organitzen les entitats 
Justícia i Pau del Maresme, Associa-
ció Cultural Musulmana Al-Ouahda, 
i el Grup de pregària per la Pau. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Mataró va tancar divendres passat el 
projecte “Mataró, ciutat de valors” 
amb una gala al Teatre Monumen-
tal, que es va omplir amb unes 600 
persones. Dues-centes persones 
membres de diverses entitats de la 
ciutat van passar per l’escenari per 
celebrar aquest projecte pioner a 
Catalunya i en el qual han treballat 
més de cent entitats de la ciutat.  
La gala, presentada per l’actriu Me-
ritxell Duró, va ser un resum de les 
més de seixanta activitats al voltant 
dels valors, que han tingut lloc a 
la capital del Maresme durant tot 
el 2014. 

Un dels moments àlgids de 
l’espectacle va estar quan noranta-
sis nens de l’Escola Torre Llauder 
van cantar l’himne Sóc Corgròs, un 
personatge amb el cap en forma 
de cor que és el símbol d’aquest 
projecte. Una altra sorpresa va ser 
l’aparició fictícia de Josep Gar-
cia Oliver, president de la Caixa 
d’Estalvis de Mataró; Miquel Biada, 
promotor del primer ferrocarril de la 
península; i Josep Puig i Cadafalch, 
arquitecte i president de la Manco-
munitat de Catalunya. 

En les pròximes setmanes es 
procedirà a la valoració ofi cial de 
la campanya ‘Mataró Ciutat de Va-
lors’. 

VALORS
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Monumental acomiada 
en Corgròs i el Mataró 
Ciutat de Valors

Unes 200 persones participen 
en una gala fi nal que repassa 
totes les activitats fetes      

El Jutge els cita a declarar i 
UCFR demana suport per als 
quatre denunciats      

CEDIDA

ALUART
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Curiosament, tot i la mala premsa 
que sol tenir entre els que aspiren a 
baixar uns quants quilets, el pa està 
vivint una revifalla que, si sabem 
fer bé les coses, pot acabar resul-
tant interessant. I és que, després 
d’uns anys de baguettes industrials 
passades pel forn, sembla que tor-
nen els pans tradicionals. Tant els 
de farines i mescles que fa uns anys 
eren impensables, com els de coc-
cions que estaven pràcticament en 
desús. El forn del meu poble, que 
per cert fa un pa i unes coques de 
forner excel·lents amb l’ajut del forn 
de llenya, s’ha llençat a sorprendre 
amb pa de ceba i altres delicatessen.

De la mateixa manera, el meu su-
permercat de capçalera, s’ha llençat 
a coure, en el moment o per encà-
rrec, pans de kamut, espelta, soja, 

Els pinyons
GASTRONOMIA I SALUT

                            FRANCESC MURGADAS - AMIC

Si sou servits: la guerra de pa

integrals que de moment tenen poc 
a envejar dels fets als forns més 
o menys artesanals que, ja fa uns 
anys, varen apuntar-se a la moda 
del pa diferent.

Dic que la cosa pot acabar resul-
tant interessant perquè, si aquest 
procés d’incorporació manté els ni-
vells de qualitat, el resultat final serà 
l’enriquiment del nostre patrimoni 
gastronòmic, del nostre rebost, amb 
productes i ingredients que molts 
donàvem per perduts. Però, si tot és 
una simple operació de màrqueting 
encaminada a despertar una mica el 
calaix de la registradora, més d’hora 
que tard començarem a assistir al 
declivi de la qualitat dels productes 
i acabarem perdent una oportunitat 
meravellosa de fer cultura al voltant 
d’un dels productes bàsics de la nos-

tra gastronomia. El pa amb el que 
molts ens hem fet grans i del que 
els avis deien que, si no caminava, 
feia caminar.

Com en tants i tants altres 
productes, per tant, cal que els 
consumidors estiguem alerta. La 
temptació de la franquícia de pa 
precuit que només cal passar pel 
forn i d’un ampli ventall aparent de 
productes de brioixeria que acaben 
tenint tots el mateix gust i textura, 
és massa forta, rendible i camufla-
ble. Aprofitem l’onada que passa per 
culturitzar-nos sobre el pa. La gent 
preparada, que sap el que menja, no 
és tan fàcil d’enganyar.
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Breu història de Sant Andreu de Llavaneres
El veïnat rural de Mataró es convertirà en vila després d’aconseguir la independència el 1543

Sant Andreu de Llavaneres és una 
petita vila del Maresme situada en-
tre Mataró i Sant Vicenç de Montalt. 
Situada entre dos turons, la llegenda 
diu que els primers habitants de la 
vila li van posar el nom de Serena 
Vall, que és Llavaneres llegit del 
revés. De llegendes sobre la nomen-
clatura de la vila n’hi ha moltes més, 
però sobre això no teoritzarem i ens 
centrarem en el que coneixem. 

La primera referència escrita de 
Llavaneres és de l’any 968, quan 
en un document escrit d’unes terres 
del Monestir de Sant Pol de Mar surt 
esmentat el terme “labandarias”. 
En un altre document de l’any 989 

torna a aparèixer el terme “laban-
darias”, en un text on es dóna els 
límits de la parròquia de Mata “... 
de Oriente in ipso terminio de laban-
darias, de meridie in undas maris, 
de occiduo in arenio de valledex, 
de circio in terminio de durios...”. 
Hem de dir que en aquesta època 
Llavaneres era un grup de masies 
repartides pel territori que formaven 
un veïnat de la Parròquia de Mataró.

Passat neolític i romà
Però ens hem de remuntar molt 
més enrere per trobar els primers 
humans que van viure per les con-
trades que avui coneixem com Sant 

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

NTEXT: ELOI SIVILLA

Després de repassar dilatadament la història de Mataró 
des dels seus orígens fi ns a gairebé els nostres dies, aprofi tant 
que estem buscant nous temes i recerques sobre la nostra 
ciutat, el Tot Història inicia un petit recull de breus històries de 
poblacions de la comarca. En aquest primer número especial 
de la història dels pobles del Maresme, farem un petit repàs 
a la història de Sant Andreu de Llavaneres, una petita vila que 
apareix al segle X com un veïnat de Mataró i que esdevindrà 
independent al segle XVI.

Andreu de Llavaneres. Els llavane-
rencs més antics van viure ara fa 
més de 6.000 anys, tal com ho de-
mostren les restes arqueològiques 
del jaciment neolític dels Rocs de 
Sant Magí (4000 a.C). Pel que fa al 
període iber, tot i que s’ha fet algu-
na petita troballa, podem assegurar 
que no hi havia cap nucli poblacio-
nal. En època romana en el que és 
en l’actualitat el barri de Can Sanç 
(barri mariner) hi havia diverses 
vil·les romanes que devien vendre 
els seus conreus de vinya i oliveres 
a la propera ciutat romana d’Iluro. 
A més també d’aquesta època s’ha 
trobat un forn de ceràmica al Torrent 
de les Bruixes i una necròpolis al 
costat del Pla de Sant Pere.

Època medieval
Com hem dit abans, en època me-
dieval la parròquia de Sant Andreu 
de Llavaneres pertanyia a Mataró 
que estava sota el domini dels sen-
yors de Mata i del castell de Burriac. 
Però les males arts dels senyors feu-
dals van fer que la població demanés 
ajuda al monarca, i l’any 1419 tot 
el terme de Mataró va passar a 
mans de la corona aragonesa 
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gràcies al favor concedit pel 
monarca Alfons el Magnànim. 

Tot i així, els mals usos dels senyors 
feudals no van acabar fi ns al 1480 
quan el monarca Ferran el Catòlic 
va concedir a la Universitat de Ma-
taró, que aplegava les parròquies de 
Mataró, Sant Andreu i Sant Vicenç 
de Llavaneres, el títol de carrer de 
Barcelona. 

Independència
El dia 1 de maig de l’any 1543, el 
monarca espanyol Carles I va donar 
el privilegi de separar-se de Mataró a 
les parròquies de Sant Andreu i Sant 
Vicenç de Llavaneres, ara les dues 
parròquies podien constituir-se Uni-
versitat pròpia, és a dir, ajuntament 
i escollir batlle propi. Poc va durar 
aquesta unió, ja que l’any 1577 es 
van separar les dues parròquies i 
l’any 1599 el rei Felip II va permetre 
als habitants de Sant Vicenç crear 
una Universitat pròpia independent 
de Sant Andreu de Llavaneres.

Una joia artística religiosa
Després de la independència els 

llavanerencs van decidir aixecar 
una nova església (l’actual església 
vella o del cementiri), i ho van fer 
sense reparar en despeses, ja que 
van contractar el prestigiós mes-
tre de cases Pere Blai, autor de la 
façana del Palau de la Generalitat. 
L’any 1574 el bisbe de Barcelona va 
donar la benedicció al temple d’estil 
gòtic tardà. El 1582 es va iniciar la 
construcció d’un retaule per un dels 
millors escultors catalans del mo-
ment, Gaspar Huguet que va morir 
abans d’acabar l’obra. Les pintures 
del retaule de Sant Andreu, inaugu-
rat el 1611, són obra del pintor Joan 
Baptista Toscano. Aquestes pintures 

estan considerades com una de les 
millors composicions del manieris-
me tardà que existeixen a Catalunya. 
Tot i això, hem de dir que Llavane-
res continuava sent una petita vila 
formada per diverses masies disper-
ses i que l’agricultura era la base de 
l’economia, sobretot el conreu de la 
vinya, el blat i el cànem. Esmentar 
que durant el segle XVI la població 
augmentarà gràcies a la vinguda 
de pagesos i menestrals francesos 
que fugien de les guerres religioses 
de França. A fi nals del segle XVI la 
població de les parròquies de Sant 
Andreu i Sant Vicenç era de poc 
més de 350 persones.

reportatgereportatge

  El llavanerenc més il·lustre

Josep Calasanç Vives i Tutó és el personatge més il·lustre de la his-
tòria de Sant Andreu de Llavaneres. El frare caputxí va néixer l’any 
1854 i va arribar a ser cardenal a Roma. Després d’estudiar teologia 
a Califòrnia i fer estades per diferents països llatinoamericans i eu-
ropeus, l’any 1877 va ser ordenat sacerdot a la catedral de Tolosa 
de Llenguadoc. Va ser un col·laborador directe dels papes Lleó XIII 
i Pius X. L’any 1950 la seva vila natal li va construir un monument, 
però no va ser fi ns a l’any 2003 que les restes del religiós van tornar 
a la comarca del Maresme des de Roma. 

www.totmataro.cat/reportatge
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Creixement incipient
Al llarg del segle XVII es formaran els 
primers carrers que avui dia formen 
el nucli antic del centre històric de 
Sant Andreu de Llavaneres. Hem 
de dir que entre el 1650 i el 1654 
la vila viurà un parell de brots de 
pesta bubònica que va posar fi  a la 
vida de més d’una cinquantena de 
llavanerencs. 

Cap allà al segle XVIII trobem 
les primeres cases al barri mari-
ner de Can Sanç, els pescadors de 
Llavaneres van abandonar la vila i 
van convertir les seves barraques i 
magatzems en cases. Ell nucli urbà 
també era cada cop més gran i el 
1752 es va començar a construir 
una nova església, ja que l’anterior 
quedava molt allunyada. Aquest nou 
temple religiós es va acabar el 1832. 

Crisi agrícola i estiueig
El tram fi nal del segle XIX va ser 
molt negatiu per a l’agricultura 
llavanerenca, la fi l·loxera atacarà 
diversos cops el conreu majoritari 

de la vinya i es perdrà totalment el 
conreu de tarongers que fi ns a l’any 
1891 havia estat molt important a la 
vila. Per sort el conreu de garrofers 
que servia per alimentar el bestiar 
no va patir i es va mantenir estable. 
Poc va durar la crisi econòmica, ja 
que mentre l’agricultura perdia te-
rreny la vila va guanyar fama entre 
les elits burgeses de Barcelona i es 
va convertir en un destí d’estiueig 
de moltes famílies adinerades de 
la capital catalana. Llavaneres era 
un destí turístic ideal, ja que com-
binava mar i muntanya i estava ben 
comunicat amb tren i carruatge des 
de Barcelona. 

L’arribada d’aquests estiuejants 
de la classe benestant barcelonina  
van dotar a Llavaneres de l’aspecte 
que té en l’actualitat. Des de la seva 
independència al segle XVI fi ns a fi -
nals del segle XIX la vila havia patit 
un creixement incipient i continuava 
sent un hàbitat rural i dispers. Però 
amb la construcció de les cases 
d’estil modernista i post-modernista 

dels estiuejants van aparèixer nous 
carrers i es van edificar edificis 
públics com l’actual ajuntament, 
edifi ci acabat l’any 1883. 

Arriba la modernitat
A Llavaneres, amb la burgesia barce-
lonina va arribar l’art i l’arquitectura 
modernista i la modernitat. El 1892 
va arribar el telèfon i l’enllumenat 
públic i l’any 1900 la línia de fe-
rrocarril que unia Mataró i Arenys ja 
parava a Sant Andreu de Llavaneres. 
Les famílies barcelonines arriba-
ven a la vila a principis de juny i 
marxaven després de la Mercè, la 
fi sonomia del poble a l’estiu era ra-
dicalment diferent, es feien festes, 
envelats, concerts, cinema i fi ns i tot 
es va construir un teatre. L’any 1909 
el comerciant i industrial barceloní 
Joan Matas va reformar una sala de 
la seva propietat per fer-hi un teatre 
que va acollir obres de tota mena.

Nàutica, golf i pèsols
Durant el segle XX l’agricultura va 
anar perdent pes i el sector de la 
construcció de segones residències 
i el sector serveis, amb l’aparició del 
Port Balís i dels primers camps de 
golf de la comarca, van potenciar 
l’economia local. Tot i això, el sec-
tor agrícola va fer un pas endavant  
amb l’especialització del conreu 
del pèsol garrofal, una especialitat 
de pèsol que és una de les joies de 
la gastronomia catalana i un reclam 
turístic de la vila.

     La Coca de Llavaneres

Els estiuejants que visitaven cada estiu Sant Andreu de Llavaneres 
són els culpables que arreu del territori català, trobem restaurants 
amb la famosa coca de Llavaneres a la seva carta de postres, fi ns 
i tot alguns diuen que l’han vist a les cartes d’una famosa cadena 
de restaurants francesos. La recepta d’aquesta joia gastronòmica 
de la comarca, neix l’any 1955 de la mà del mestre pastisser local 
Gaspar Sala i Ros. 
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Diverses empreses del Maresme 
relacionades amb el sector tèxtil par-
ticiparan en la primera fi ra estatal 
que busca relocalitzar la producció 
tèxtil: la fi ra BSTIM, que tindrà lloc 
a Igualada els dies 25 i 26 de febrer.
L’empresa Anizzia i el Tecnocam-
pus de Mataró, un dels principals 
agents dinamitzadors del clúster tèx-
til, confecció i moda del Maresme, 
tindran estand propi a BSTIM. La 
Fira comptarà amb una cinquantena 
d’expositors d’arreu del país, princi-
palment de les comarques amb una 
tradició tèxtil més forta com l’Anoia, 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Empreses del Maresme a la 
Fira per relocalitzar el tèxtil

1

el Maresme, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental.

Els organitzadors han valorat positi-
vament l’interès que ha despertat la 
fi ra entre les empreses del Maresme 
i esperen que encara se n’hi sumi 
alguna més durant els pròxims dies. 
BSTIM és un saló professional 
d’àmbit internacional que vol esti-
mular la fabricació en proximitat i 
enfortir la indústria autòctona, per 
això els expositors seran majori-
tàriament locals i els visitants seran 
distribuïdors, dissenyadors i repre-

sentants de les principals marques 
de moda europees i internacionals 
que busquen nous proveïdors o que 
es plantegen deixar de fabricar a 
Àsia i tornar la producció a Europa. 

La Fira BSTIM (Best Solutions in 
Textile Manufacturing) és un saló 
professional organitzat per Fira 
d’Igualada i l’agrupació tèxtil FA-
GEPI amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada. Se celebrarà els dies 
25 i 26 de febrer i es calcula que 
reunirà 50 expositors i prop de 300 
visitants.

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

Expertos 
en
rehabilitación 
de edificios

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

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

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-1179 Z. CENTRO-HABANA, 105M2, 3 hab., cocina independ.y galería anexa.........................560€ T.I.
REF. A-5112 Z. CIRERA Amueblado y con electrodom, 3 hab., baño con ducha, cocina indepe........450€ T.I.
REF. A-6151 Z. MOLINOS, piso de 3 hab. (1 doble), 1 baño, cocina indep., semiamueblado..............470€ T.I. 
REF. A-1367 Z. CENTRO,  Loft de 40m2  amueblado y con electrodomésticos...................................450€ T.I.
REF. A-4276 CERDANYOLA ALTA,  piso de  3 hab., cocina independiente y balcón exterior..............450€ T.I.
REF. A-1417 CENTRO, pl. baja, 1 hab., baño con ducha, cocina americana, patio................................480€ T.I.
REF. A-3137 AVDA. PERU, piso semi nuevo de 2 hab., cocina americana, trastero, calefacc..............485€ T.I. 
REF. A-1411 Z. ESTACION, 90M2, 3 hab., 2 baños, galeria y balcón exterior........................................600€ T.I.
REF. A-7240 LLANTIA,  Primer piso, 3 hab., baño, cocina indep. muebles y lavadora..........................525€ T.I.
REF. A-2113 PLA D’EN BOET, Piso y pk incluido, 3 hab., 1 baño, ascensor..........................................560€ T.I.
REF. A-1415 Z. ESTACION, piso 2hab. terraza de 40m2, cocina office, baño compl...........................650€ T.I.
REF. A-2317 Z. VIA EUROPA. Dúplex con terraza 65m2., 4 hab., 1 suite, 2 baños, pk. incl..............1.000€ T.I.
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L’Ajuntament també defensa 
el model comercial català

El comerç, amb un 25,90 per cent, 
és el sector que aporta més llocs de 
treball a la vida productiva de la ciu-
tat. A partir d’aquesta premissa els 
partits de l’Ajuntament de Mataró 
van aprovar en Junta de Portaveus 
una resolució per enfortir les empre-
ses del sector i defensar un comerç 
divers i dinàmic, que converteixi 
l’acció de comprar en una experièn-
cia agradable i atractiva. La proposta 
va prosperar amb els vots a favor de 
tots els grups a excepció del PP, que 
s’hi va abstenir. El posicionament és 
a la llarga un més en tots els que 

s’han succeït els darrers temps en 
defensa del model comercial català, 
menys liberalitzat que el que es vol 
impulsar des de Madrid.

Els partits mataronins defensen “el 
model de comerç urbà que sempre 
hem defensat des de Catalunya, un 
model racional, de creixement sos-
tingut i on la vida familiar i laboral es 
poden fer compatibles, com és propi 
d’un sector econòmic on predomi-
na l’empresa familiar. Així ho han 
defensat i declarat més de 23 ins-
titucions, associacions professionals 

del sector, sindicats, i associacions 
municipalistes”. També el passat 15 
de desembre el plenari del Consell 
Econòmic i Social va donar el seu 
suport a la declaració institucional.

Els partits asseguren que “rebut-
gem la creixent intromissió de 
l’administració central en el model 
comercial català, amb la voluntat de 
desnaturalitzar-lo, fent un ús abusiu 
de la regulació bàsica i una concep-
ció errònia de la unitat de mercat”. 
La disputa pel model comercial ja és 
al Tribunal Constitucional.
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Aquí estic de nou... Intentant posar 
paraules al que penso i sobretot fent 
refl exions a mi mateixa, que sabré 
molt bé la teoria però a la pràctica, 
com tothom, ens abandonem al dia 
a dia, ens deixem portar per la ve-
locitat del temps i acabem només 
per solucionar les coses quotidianes 
sense prestar atenció als objectius.

Fa uns dies una persona em va dir: 
ostres, jo a tu et conec? Sí, sí ja sé, 
tu escrivies al Tot Mataró, oi? Fa 
molt que no hi surts! M’agradava 
el que deies.

Només per aquesta persona ja val 
la pena, però egoistament per mi 
mateixa això m’omple de sentit. Fa 
temps que sento la paraula empo-
derament.

Navegant per Internet i buscant 
una defi nició especial he trobat la 
següent:

Del verb empoderar i el seu derivat 
empoderament no estan recollits en 
les obres lexicogràfi ques catalanes, 
però s’usen amb el sentit de «do-
nar poder».

Ens el donem nosaltres mateixos? O 
esperem que els altres ens donin el 
vistiplau per tenir-ne.

Què passaria si realment féssim cas 
a la nostra passió? A buscar allò que 
ens motiva i realitzar-ho?

Hi pensem plegats? Una cosa, per 
senzilla que sigui, la volem? Fem-la 
real! D’aquí a un temps, si enca-
ra corro per aquí, us diré què tal 
m’ha anat.

Recordant a Peret i versionant-lo... 
“ella tiene poder.” Tots el tenim, 
sabrem permetre’ns el privilegi de 
fer-li cas?

Ara ja fa més de dos anys que el 
Tot Mataró m’oferia la possibilitat 
de comunicar el que he après; el 
que m’agradava i volia compartir i el 
que dia a dia m’apoderava amb les 
xerrades amb empreses, companys 
i companyes de feina, amics, gent 
sense feina que busca el seu lloc ...

La meva essència era feliç redactant 
articles i articles que pretenien as-
sessorar a la gent. Si mes no, que 
per uns instants refl exionessin sobre 
si mateixes, el seu entorn i el que 
pretenien de la vida.

Acabem d’encetar el 2015 i em 
dec a mi mateixa el fet de tornar 
a escriure.
Abandonar els propòsits és un dels 
errors més comuns de l’ésser humà; 
cal no renyar-nos, aprendre dels 
errors i tornar-hi... no cal des de 
zero sinó agafar les coses allà on 
les vam deixar.

OLGA LORENTE
ARTICLE OPINIÓ

PSICÒLOGA SOCIO- LABORAL

Permetre’ns tornar

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

CON LA GARANTÍA DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

REFORME
SU PISO desde 9.900€

TRABAJAMOS EN TODO EL MARESME
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Carpintería de aluminio, madera, hierro, Inox. Mantenimiento de comunidades
Climatizaciones. Impermeabilizaciones.
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Els socis d’una societat han de 
presentar declaracions d’IVA i 
portar una comptabilitat L’article 
27.1 de la Llei de l’IRPF defi neix 
el que considera rendiments ín-
tegres d’activitats econòmiques 
subjectes l’impost. Estableix que es 
consideraran rendiments íntegres 
d’activitats econòmiques aquells 
que, procedint del treball personal 
i del capital conjuntament, o d’un 
sol d’aquests factors, suposin per 
part del contribuent l’ordenació per 
compte propi dels mitjans de pro-
ducció i de recursos humans, amb 
la fi nalitat d’intervenir en la produc-
ció o distribució de béns o serveis.

La reforma fi scal 2015 ha introduït 
en aquest article 27.1 un tercer 
paràgraf pel qual, els rendiments 
procedents d’una entitat en el que 
participi el contribuent, derivats de 
la realització d’activitats incloses 
en la secció segona de les tarifes 
de l’IAE -activitats professionals de 
caràcter general- es defi niran com 
a rendiments professionals quan el 
contribuent estigui inclòs, a aquest 
efecte, en el règim especial de la 
Seguretat social dels Treballadors 
Autònoms, o en una mutualitat 
de previsió social que actuï com 
a alternativa a l’esmentat règim 
especial.

En conseqüència els socis d’entitats 
amb activitat professional que 
estiguin inclosos en el Règim 
d’Autònoms s’hauran de donar 
d’alta a Hisenda com a professio-
nals individuals i hauran d’emetre 
factura contra la societat.

Les factures emeses pel profes-
sional contra la societat meritaran 
IVA i comportaran una retenció a 
compte de l’IRPF. En conseqüèn-
cia, aquestes persones físiques 
estan obligades a presentar les 
oportunes declaracions trimestrals 
d’IVA (model 303). En practicar-
se la retenció a compte de l’IRPF 
en totes les factures emeses es-
taran exempts de formalitzar la 
declaració trimestral de pagament 
fraccionat. Una altra de les obli-
gacions que això els comportarà 
és portar una comptabilitat sim-
plifi cada.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Els professionals socis d’una societat 
han de facturar a aquesta societat
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

COMPRO ANDAMIOS, TABLEROS, punta-
les. 631.565.231 
VENDO MAMPARA BAÑO. Color blanco, 
1,45cm. nueva, 90€. 626.529.009 
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 inme-
diato 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 
planta. Preu: 525€  despeses in-
closes. 93.790.56.79 matins, o 
658.908.773
ALQUILO HABITACIÓN. 632.459.893 
CERDANYOLA. Piso cuarto, 85m2. todo 
reformado, 3h, cocina offi ce con ga-
lería, baño completo, salón comedor 
con salida a balcón, impecable, 475€. 
626.529.009
CENTRO. Primero tipo duplex, 1h. 2 
baños, terraza solarium, obra nueva, 
510€. 651.862.517
CERDANYOLA. Local de 78m2. ideal 
cualquier actividad, económico, 250€. 
626.529.009

PL. FIVALLER. Loft amueblado y equipa-
do, 390€. 626.529.009
A L Q U I L O  H A B I TA C I Ó N  s e ñ o r . 
634.741.131 
ES TRASPASSA BAR/CAFETERIA a Mataró 
centre. Local totalment restaurant amb 
contracte a 13 anys i lloguer econòmic. 
Interessats trucar al 622.907.273 
TRASPASO BAR. Rda. Cerdanya. Mataró. 
610.992.434 
LLOGO HABITACIÓ 687.308.170 
LOCAL 300M2 COMERCIAL. 5 per-
sianas. 800€/mes. 93.798.81.06 
/635.969.910 
SE TRASPASA BAR  en  Mataró . 
652.577.371 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893  

TREBALL

CHICA, COCHE PROPIO, busca limp-
ieza, canguro cuidado mayores. 
697.907.931
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
602.897.040
CHICA BUSCA TRABAJO cafetería. 
645.718.946
SEÑORA CUIDA PERSONA mayor. Inter-
na /fi nes semana. Buenas referencias. 
657.194.922
CHICA SE OFRECE para cuidar per-
sonas mayores, servicio doméstico. 
630.148.415
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.825.267
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
649.506.462
NOIA ESTUDIANT BATXILLERAT, s’ofereix 
per cangurar i fer reforç a nens de 
primària amb experiència d’anglès. 
Només a Llavaneres. 659.158.624 
CHICA BUSCA TRABAJO cuidado abue-
los, canguro, limpieza. Referencias. 
683.396.147 
ME OFREZCO para limpieza. 625.251.297 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado mu-
jer mayor. 687.034.615 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, can-
guro, cuidado personas mayores. 
657.118.040 
SE OFRECE CHICA ESPAÑOLA limpieza, 
ancianos. 638.187.697
LIMPIEZA Y CUIDADO de niños. 
685.193.495 
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   

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics
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MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL jo-
ven para incorporación inmediata a 
jornada completa. Se ofrece contrato 
laboral indefi nido 40h., salario fi jo 
943€ más comisiones y desplaza-
mientos. Imprescindible coche propio, 
buena presencia. Tel. 634.207.672 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Fes-
tes majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres, etc. Un bon 
equip de professionals  al millor preu. 
677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 
Tel. 93.790.82.32
PALETA PINTOR ECONÓMICO. Profesio-
nal. 653.796.506 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e lect r ic idad.  93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628 
SE HACEN TRABAJOS DE pintor, pladur 
y yeso. Económico. Tel.657.405.527 
INSTALACIONES, REFORMAS RAFE. 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
REFORMAS ROMERO. Profesionales. 
607.603.382 
REPARACIO, D’ORDINADORS DOMICI-
LI. Econòmic. Portàtils. Garantia. 
625.885.176 
MUDANCES ECONÒMIQUES DAVID. 
639.312.848 
MASAJES RELAJANTES. C/Napoles 20. 
688.004.351 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu 
ordenador desde casa. 607.665.679 
ALBAÑILERÍA, PINTURA, BOLETINES, 
lampistería. 661.711.239
MASAJE ORIENTAL 688.009.231 
PINTOR PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 

TREBALL

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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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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PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
FUSTERIA CORNET 669.752.658 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273 

CLASSES

REFORÇ ESCOLAR  exper iènc ia . 
667.534.065
BATERIA: CLASES PARTICULARES. 
656.441.571 
REFORÇ CIÈNCIES, MATEMÀTIQUES. 
650.960.680 

TAROT  VIDÈNCIA...

DHANNA. - ASTROLOGIA. Carta astral, 
sinastria (compatibilitat parelles), 
revolució solar (predicció anual), orien-
tació sentimental... 652.716.155
TAROT MATARÓ. 666.639.976 
TAROT VIDENCIA 100X100 aciertos. 
Compruébalo. 806.474.861 VISA 
93.122.00.96

CONTACTES

MASAJES CON FINAL feliz. 632.673.621
NATALIA,  PLACENTERO MASAJE . 
622.640.875
CATALANA, 19 AÑOS. 632.673.621
MASAJES CON P IES  r e l a j an te . 
688.357.053
JOVENCITA. 632.640.364
KATI. 688.290.749
KAREN 26, PECHO GRANDE. Sexo, pla-
cer, mucho morbo. Piso Particular. 
631.287.774 
LAIA 42 CATALANA .  Besucona. 
687.072.165 
CLAUDIA 21 AÑITOS. Cuerpo niña. 
631.124.799 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964 

PROFESSIONALS   
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Un nou protocol més transparent per 
l’adjudicació de pisos socials  

La Comissió d’Habitatge de Mata-
ró ha redactat un nou protocol per 
a l’adjudicació dels pisos del parc 
públic d’habitatge, amb l’objectiu 
de garantir una gestió “més efi caç i 
transparent”. La mesura arriba una 
setmana després que es fes públic 
l’informe d’auditoria en el que es re-
velen múltiples irregularitats en els 
processos d’adjudicació d’habitatge 
públic de lloguer entre 2009 i 2014.
El nou protocol és, ara per ara, 
una proposta i està obert a les 
aportacions dels grups munici-
pals, l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o la comissió local anti 
desnonaments. La proposta esta-
bleix nous criteris i procediments 
d’adjudicació per a cada tipolo-
gia d’habitatge. Diferencia entre 
habitatges de protecció ofi cial -HPO- 

HABITATGE
NOTÍCIA REDACCIÓ- ACN

La Comissió d’Habitatge 
l’elabora després de les 
irregularitats detectades 

Una treballadora de 
PUMSA atribueix els errors 
a la “manca de recursos” 

La representant de CCOO a l’empresa 
municipal PUMSA ha emès un co-
municat per defensar l’honorabilitat 
dels treballadors, arran de l’informe 
d’auditoria que revela múltiples irre-
gularitats en l’adjudicació de pisos 
de protecció ofi cial. Per a la delega-
da, el gruix dels errors que apunta 
l’informe són de tipus administratiu. 
La treballadora atribueix aquests 
errors a la manca de personal en el 
si de PUMSA i no a una “actuació 
criminal per part del treballador”. 

La treballadora lamenta que 
l’informe no detalli “les possibles 
causes” de les irregularitats. “Crec 
que hauria de ser la manera res-
ponsable d’elaborar un informe que 
ha de tenir com a objectiu esclarir 
què ha passat, i no pas confondre”, 
etziba. 

La treballadora lamenta que, mal-
grat tot, es qüestioni l’honradesa 
dels professionals i retreu a l’alcalde, 
Joan Mora, les seves declaracions, 
en que feia responsable “a tothom, 
des de l’últim treballador fins a 
l’alcalde”. “És irresponsable i poc 
seriós”, diu la representant dels 
treballadors.

La treballadora demana a l’alcalde 
que es dirimeixin responsabilitats i 
no s’acusi a tothom de manera ar-
bitrària. 

 

HABITATGE
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

L’empleada, delegada de 
CCOO a l’empresa, lamenta la 
criminalització del personal      
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propietat de l’empresa municipal 
PUMSA i habitatges de la borsa de 
lloguer, públics o de privats amb la 
gestió cedida a l’Ajuntament.

Procediments millors
En el cas dels habitatges públics 
que s’adjudiquen mitjançant ‘llista 
única’ -HPO o borsa de lloguer-, així 
com aquells pisos de particulars que 
hagin cedit la seva gestió a PUM-
SA, es milloren els procediments 
per garantir la transparència i que 
els processos d’adjudicació quedin 
ben documentats. En aquest sen-
tit, moltes de les irregularitats que 
apunta l’auditoria fan referència, 
precisament, a situacions no docu-
mentades. Segons el nou protocol, 
quan hi hagi un pis disponible, el 
programa informàtic adjudicarà 
l’habitatge després de creuar les da-
des del llistat de sol·licitants tenint 
en compte els criteris d’ordre, tipo-
logia familiar i ingressos familiars. 

ALUARTALUART

  Una llista pública

La llista resultant es farà pública i PUMSA contactarà llavors amb la 
primera persona de la llista. El sol·licitant tindrà 3 dies per acceptar o 
renunciar al pis. Si no s’obté resposta, s’enviarà una carta certifi cada 
amb acusament de rebut i, si en 3 dies més continua sense respondre, 
la sol·licitud es donarà de baixa del sistema. D’altra banda, l’habitatge 
social propietat de l’Ajuntament, així com aquell que prové de les 
entitats fi nanceres i està destinat a cobrir necessitats de famílies a 
proposta dels Serveis Socials no es regiran per aquest protocol sinó en 
funció de la capacitat econòmica i de vulnerabilitat de les famílies.  
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Teixidó denuncia l’ús electoralista 
de l’informe dels pisos

L’expresident de Prohabitatge -fi lial 
de l’empresa pública d’Urbanisme 
de Mataró- i alcaldable d’ERC a 
les pròximes eleccions Francesc 
Teixidó denuncia l’ús electoralista 
de l’auditoria sobre l’adjudicació 
d’habitatge protegit a la ciutat. Se-
gons Teixidó, alguns “oportunistes” 
aprofi ten el període preelectoral per 
equiparar l’adjudicació a dit al fi ll de 
l’exgerent de PUMSA amb la gestió 
“potser imperfecte, però honrada i 
justa, de directius i treballadors”.

En aquest sentit, recorda que 
l’estudi apunta “debilitats de proce-
diment administratiu” i, en cap cas, 
una trama corrupta. Teixidó insta 
l’alcalde a denunciar als jutjats les 
irregularitats o bé “que reivindiqui el 
treball noble i honrat dels directius 
i treballadors”.

Ja en la presentació de l’any po-
lític d’ERC el mateix Teixidó havia 
apuntat “maneres de fer com les que 
recull aquest informe fi ltrat” com un 
dels objectius a canviar en pro de la 
transparència municipal. ERC va os-
tentar la cartera d’Habitatge en els 
dos mandats que va ser al govern de 
l’Ajuntament de Mataró amb el PSC 
i ICV-EUiA. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ICV-EUiA vol que “s’aclareixi tot” 

ICV-EUiA demana que s’aclareixi tot 
i es vagi fi ns al fi nal en la investi-
gació de possibles irregularitats en 
l’adjudicació de pisos per part de 
Pumsa. Esteve Martínez explica que 
“volem que l’auditoria serveixi per 

esclarir absolutament tot l’assumpte 
de les concessions de pisos”. Se-
gons Martínez, “tampoc podem 
permetre que l’alcalde carregui les 
tintes contra els treballadors i tre-
balladores de PUMSA. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Saló de Sessions de l’Ajuntament 
de Mataró va acollir un Plenari di-
ferent la setmana passada amb 
la constitució del primer Consell 
d’Infants de Mataró, integrat per 
22 consellers d’entre 10 i 12 anys. 
Són alumnes de 5è i 6è de Primària 
de les escoles Angeleta Ferrer, Joan 
Corominas, Sant Antoni de Pàdua, 
Montserrat Solà, Rocafonda, Cor 
de Maria, Camí del Mig, Peramàs, 
Valldemia, Santa Anna i Escola To-
rre Llauder.

El consell és un òrgan de par-
ticipació de caràcter consultiu on 
els infants poden exercir el seu 
dret a participar, expressar les se-
ves idees, refl exions i opinions, així 
com proposar accions concretes 
per transformar i millorar la ciutat. 
Una vegada constituït formalment 
el Consell d’Infants, els nous conse-
llers van haver de prendre la primera 
decisió, que va consistir a votar quin 
tema s’haurà de tractar, treballar i 
debatre en el consell. L’alcalde va 
presentar els tres temes extrets de 
les seves propostes: Mobilitat, Civis-
me i Equipaments i mobiliari urbà. 
El Plenari del Consell d’Infants va 
decidir amb un resultat de 15 vots 
que el tema serà el d’Equipaments i 
mobiliari urbà, per davant del Civis-
me que va obtenir 7 vots. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Consell d’Infants: un 
Ple Municipal d’alumnes 
de Primària

Es constitueix i planteja 
el primer tema a tractar: 
Equipaments i  M obiliari u rbà      

Demana a l’alcalde que 
defensi l’honorabilitat de 
treballadors de Prohabitatge  

ALUART
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 EL TONTO ÉS UN SAVI  El Foment 
acollia la tarda del passat diumenge, 
un nou espectacle teatral, dins del  
primer cicle de Teatre Amateur del 
Maresme. L’obra, dirigida per Adriàn 

Ortega i Sigfrifo Blasco, anava a cà-
rrec del Grup teatral Fòrum pel teatre 
i del grup la Cultura de Tordera. Va 
tenir força èxit, i va omplir gran part 
del teatre. 

ALUART

XERRADES  Dijous, a Omnium Cultu-
ral, Margarida Aritzeta, professora de 
la Universitat Rovira i Virgili, va donar 
la conferència “El calaix de sastre del 
Baró de Maldà”.  

ALUART

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
• 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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Jordi Gonzàlez, cap de colla dels 
Capgrossos per unanimitat

Els Capgrossos de Mataró van esco-
llir dissabte a la tarda el seu nou Cap 
de Colla, Jordi Gonzàlez Porta. La 
seva elecció es va produir per una-
nimitat dels més de 150 assistents 
a una assemblea general que també 
va escollir Teresa Navarro per segon 
any com a Presidenta. Gonzàlez va 
ser l’any passat els sots cap de co-
lla al costat de Mia Castellví que es 
va acomiadar del càrrec després de 
tres anys al capdavant de l’entitat.

Jordi Gonzàlez, més conegut dins 
la colla com a “Jordi de Sants” es 
va adreçar a l’assemblea traçant els 
seus plans per a aquest 2015, ja que 
els càrrecs s’han de refrendar d’any 
en any dins de Capgrossos. El nou 
cap de colla va demanar “Ser més, 
ser més gent, tant més malalts dels 
que no fallen mai com més gent que 
no ve tant sovint però que saps que 
pots comptar amb ells” i també va 
demanar “ser més forts per superar 
les adversitats i els mals moments”. 
Gonzàlez no va voler parlar de grans 
objectius castellers sinó que va as-
segurar que “l’objectiu ha de ser 
consolidar ben aviat els castells de 
8 perquè els de 8 i mig i els de 9 
també arribin abans”. A nivell acti-
tudinal va demanar a la colla “Hem 
de ser ambiciosos portes endins però 

cap enfora que parlin els castells. 
Com a castellers hem de ser humils 
i treballadors”.

Acompanyen a Gonzàlez al nucli 
dirigent de la tècnica Lluís Martí 
com a cap de troncs, Alba Galan 
com a cap de canalla i Cugat Comas 
com a cap de pinyes i completen 
el denominat “pinyol” Àlex Dorda, 
Daniel Beza i Jordi Sala.

Calendari exigent
Els Capgrossos mantenen aquest 
2015 les seves actuacions habituals 
com són les tres grosses de Mataró o 
les sortides a Vilassar, Lleida, Girona 
o Tots Sants a Vilafranca. Dues de 
les novetats del calendari és la dia-
da de Festa Major a Terrassa i una 
actuació a Tarragona, a la diada dels 
Xiquets, el mes d’octubre.. 

CASTELLS
NOTÍCIA REDACCIÓ

La força del Folk 

Que la música ens recorda la força 
dels nostres orígens com a comu-
nitats sovint passa per alt. Però 
és el principal missatge que van 
donar els Ebri Knight en l’actuació 
d’aquest passat diumenge 18 de 
gener a l’espai cultural El Públic de 
Mataró. Amb entrades exhaurides, 
els maresmencs van convertir El 
Públic en una taverna on la cançó, 
les picades de mans i l’emoció van 
córrer a parts iguals. 

La banda maresmenca va adaptar 
la forma d’actuar, lluny de la seva 
potència elèctrica habitual. I el re-
sultat va convèncer. El format sota 
cobert, en caliu, i el vespre fred i 
plujós van ser els aliats perfectes per 
un espectacle rodó i que va deixar 
molt bones sensacions. 

Els Ebri Knight van presentar un 
format desendollat i l’aposta els 
va funcionar. Versionant Esquirols 
amb Arrels o Torna, torna Serrallon-
ga, fent esclatar temes propis que 
són ja autèntics himnes com Sàvia 
i rebel o És temps de sega. Però el 
més important també era la sensació 
d’estar davant d’un regal. La banda 
maresmenca amb més projecció del 
moment recitava revoltes, recordava 
lluites i cridava a la poesia rebel. I 
ho feia de tu a tu, en un espectacle 
que haurien de poder veure més 
poblacions de la comarca. La força 
del folk que clamen els Ebri Knight 
s’ho mereix. 

MÚSICA
CRÍTICA ELOI AYMERICH

El grup Ebri Knight mostra el 
seu vessant acústic al Públic

Demana a la colla “ser més, 
més forts i més humils” 
durant tota la temporada  
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CEDIDA

 Navarro, presidenta
També durant l’assemblea es va 
reelegir Teresa Navarro com a 
Presidenta dels Capgrossos. Na-
varro va demanar “donar exemple 
sempre, a partir dels valors dels 
castells” i va reiterar el seu es-
lògan de “la colla som tots” per 
demanar “més implicació” a tots 
els nivells. Navarro repeteix pràc-
ticament la mateixa Junta amb 
nou vicepresident que passa a 
ser Pere Palacios. 

ALUART

Tot cultura cap de colla.indd   1 20/1/15   18:59



horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Tot i que t’agradaria sortir corrents 
i fer la teva, sents que has de 
posar fre al teu impuls habitual 
i a la teva tendència autoritària. 
És bo que refl exionis i tinguis en 
compte que no estàs sol.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Vés en compte de no refugiar-te 
excessivament en la feina com 
és costum en tu. Els bons amics 
t’ajudaran a distreure’t i sortir 
t’anirà bé per trencar la inèrcia 
del pensament reiteratiu i negatiu.

Bessons (21/5 al 21/6)

Sembla que ja perfi les què vols 
fer professionalment però prefe-
reixes mantenir-te prudent abans 
d’endegar-ho endavant. Dies 
d’estudi i valoració. D’assistir a con-
ferències i contactar amb mestres.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Estàs més sensible del normal i 
també una mica irascible i intran-
sigent. Especialment et mostraràs 
així a la feina. Fer alguna cosa 
creativa com ballar, escriure poesia 
o pintar mandales, et relaxarà.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents una mica perdut i en mans 
dels altres. Com un lleó empre-
sonat. I una part de tu té ganes 
de comportar-se erràticament. És 
probable que no paris fi ns que 
trenquis les cadenes que et retenen.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La feina et té totalment absorbit 
doncs ara mateix és el més impor-
tant per tu. Has vist possibilitats 
d’ascendir i de tenir més ingressos 
i no pararàs fi ns a aconseguir el 
que vols. No t’obsessionis.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

En l’amor et sents dividit. Hi ha 
més d’una persona que et genera 
interès i això fa que estiguis indecís. 
Serà bo que abans de començar 
un capítol, tanquis l’anterior. Hi 
guanyaràs tu i els altres.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

T’agradaria ser pare o mare, però 
la situació econòmica no és la 
ideal. També hi ha la possibilitat 
que et sentis realitzat amb els fi lls 
que ja tens doncs et proporciona-
ran grans satisfaccions.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Dies de sensibilitat molt accen-
tuada però al mateix temps molta 
contenció i gran voluntat per lluitar 
pel que vols assolir. Estaràs nerviós 
i una mica estressat però content 
per les teves fi tes.

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

T’aniria bé donar part del teu temps 
pels qui són menys afortunats 
que tu. Valoraries més el que és 
realment important a la vida. Estàs 
molt enfocat en la part material i 
t’oblides de les emocions.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Felicitats als Aquarians. El Sol ha 
entrat al vostre signe i ha arribat 
l’hora de tornar a tenir protagonis-
me i reinventar-vos. Bon moment 
per estimar i inspirar amor. Pos-
sibilitat d’enamorament.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Dies de sensibilitat extrema. 
T’hauràs de protegir de les males 
vibracions de l’entorn perquè 
estaràs molt receptiu. Però també 
rebràs molt bones sensacions i et 
sentiràs inspirat i molt creatiu.

Sagitari 
Dies de sensibilitat molt accen-
tuada però al mateix temps molta 

Lleó 
Et sents una mica perdut i en mans 
dels altres. Com un lleó empre-

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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El balanç del primer aniversari de 
la Biblioteca Municipal del Carrer 
Gran és “mot positiu perquè sa-
bem, pels comentaris dels usuaris, 
que abans l’equipament presen-
tava certes mancances que hem 
intentat solucionar durant aquests 
mesos” explica la bibliotecària, 
Gemma Bravo. Les xifres parlen per 
si soles i en un any s’ha passat de 
125 préstecs al mes als 400 prés-
tecs actuals. Pel que fa al nombre 
d’usuaris amb carnet, n’hi havia 200 

i ara s’ha incrementat la xifra fi ns 
als 800 usuaris amb fi txa. Pel que 
fa al nombre d’usuaris mensuals de 
la Biblioteca Municipal, tot i que és 
una xifra que oscil·la cada mes, hi 
ha una mitjana de 1.800 ciutadans 
que fan ús d’aquest equipament 
cada mes.

El perfi l de l’usuari és molt variat 
segons Bravo que explica que “hi ha 
des de persones jubilades que tenen 
més temps per a llegir, persones que 
els agrada la lectura i sovint vénen 
a agafar llibres, estudiants i també 
públic familiar que és el que pos-
siblement s’ha incrementat més”. 
La Biblioteca del carrer Gran havia 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El balanç del primer aniversari 
és “mot positiu perquè s’han 
solucionat mancances”

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

La Biblioteca celebra el seu primer 
aniversari com a equipament municipal

estat històricament un equipament 
gestionat per Caixa Laietana que 
en convertir-se en Bankia va patir 
canvis importants de gestió. En un 
primer moment, la Fundació Iluro 
es va fer càrrec de la gestió dels 
equipaments culturals que l’entitat 
bancària tenia a Mataró i a Argen-
tona i durant el procés d’adaptació, 
l’Ajuntament es va posar en con-
tacte amb els membres d’aquesta 
Fundació perquè aquest equipament 
passés a una gestió pública. Des 
de gener del 2014, la Biblioteca 
del carrer Gran es va convertir en 
municipal.

La incorporació de l’Hora del 
Conte, la Tertúlia Literària de cada 
dijous de fi nal de mes i la presen-
tació de llibres per part dels seus 
autors, són algunes de les activitats 
que s’han incorporat i consolidat du-
rant el 2014. L’Hora del Conte “s’ha 
portat a terme amb contacontes 
professionals i també amb perso-
nes vinculades a la Biblioteca, però 
sempre s’ha fet entre setmana i ara 
volem traspassar-lo als dissabtes al 
matí perquè tothom el pugui gaudir 
més, en un ambient més tranquil, a 
la sala infantil” diu Bravo. 

Una altra de les novetats d’aquest 
primer any de funcionament és la 
incorporació de dos ordinadors de 
consulta amb connexió a Internet. 
Cada usuari pot connectar-se durant 
un màxim de mitja hora. 

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: MARI CARMEN RODRÍGUEZ MATEO

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:

teenscenter.es/es

+

ENYESADOS
• 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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Amb el nou pressupost municipal, 
l’Ajuntament es farà càrrec del 
manteniment de l’enllumenat, el 
servei de jardineria, així com del 
manteniment de carrers, xarxes fe-
cals i pluvials i la neteja viària de la 
urbanització de Can Raimí.

Els veïns i propietaris conti-
nuaran fent front a les despeses 
d’urbanització en proporció a la 
superfície dels terrenys, però en 
aquest nou sistema l’Ajuntament 
assumeix la gestió i l’execució 

de les obres, de manera que serà 
l’administració local qui es farà cà-
rrec de la gestió i de l’execució de 
les obres d’urbanització pendents, 
licitant i supervisant les mateixes, 
així com la gestió dels cobraments 
de les quotes.

Aquest sistema no comporta 
l’aplicació de contribucions espe-
cials, si no les quotes d’urbanització 
que van a càrrec dels propietaris 
afectats. L’Ajuntament podrà re-
percutir el cost del manteniment 
en els propietaris quan s’aprovi la 
liquidació defi nitiva del projecte de 
reparcel·lació. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

Canvia d’un sistema 
d’actuació de reparcel·lació 
per compensació
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Can Raimí passa a sistema 
de cooperació

Període d’exposició 
pública i al·legacions del 
nou POUM  
 

S’exposarà durant 45 dies, 
posant la documentació a 
disposició del públic

El ple municipal va donar llum verda 
el passat 12 de gener a l’aprovació 
inicial del nou Pla d’Ordenació Ur-
banística municipal (POUM). Aquest 
document defi neix la qualifi cació de 
totes les parcel·les i s’exposarà al 
públic durant 45 dies, per tal que 
els particulars i entitats puguin fer 
al·legacions. Durant aquest període 
tots aquells interessats podran dis-
posar de la documentació del POUM 
tant en format imprès com en format 
digital a www.poumargentona.cat. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

VENTA DIRECTA
PROMOTOR LIQUIDA DOS PISOS NUEVOS

Ref. 5110. PLANTA BAJA:
Exterior de 54 m2. con dos 
dormitorios, baño con 
mueble, cocina equipada, 
acabados de gran calidad.

5407. ATICO DÚPLEX:
Con terrza solarium, tres 

dormitorios, baño completo, 
cocina equipada, calefacción, 

suelos pocelánicos, vivienda de 
74 m2+35m2 de terraza. 

  T 626 312 278 ·  937 416 030 ext.14 

Sólo 73.000€ Sólo 135.000€
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Compte enrere pel museu del 
tèxtil de Can Marfà

La nau petita de l’antiga fàbrica 
tèxtil de Can Marfà és a la recta 
fi nal del procés per esdevenir el 
futur museu del gènere de punt de 
Mataró. Aquest mes de gener està 
arribant la maquinària del fons de la 
Fundació Jaume Vilaseca, donada a 
l’Ajuntament. Es tracta de centenars 
de màquines de diferents èpoques, 
així com diversos documents i uten-
silis i més d’un miler de peces de 
punt. L’aparell més antic del fons és 
un teler circular de 1867. Per sobre 
de tots, però, destaca una bateria de 
telers a vapor, fabricada a Mataró el 
1929 i que va suposar una revolu-
ció per al sector tèxtil del moment. 
El consistori treballa amb l’objectiu 
d’obrir les portes del futur museu 

durant el primer trimestre de 2015.
El museu del gènere de punt de 

Mataró comença a prendre forma 
a l’interior de la nau petita de Can 
Marfà (1851). Les 40 peces més 
voluminoses ja s’han traslladat a la 
primera planta de la nau, que aco-
llirà l’exposició permanent. Durant 
les pròximes setmanes es preveu 
que es traslladi la resta d’objectes 
donats a l’Ajuntament per part de 
la Fundació Jaume Vilaseca. El fons 
conté centenars d’aparells, entre 
màquines de confecció, màqui-
nes de taller i maquinària auxiliar; 
documentació diversa (catàlegs, 
dibuixos, cartells, fotografi es, etc.); 
una col·lecció d’art d’un centenar 
de peces d’artistes del Maresme, i 
més d’un miler de peces de gènere 
de punt. Destaca la col·lecció de 
mitges de Franceschi Pilade, dels 
segles XVI a XX. 

MUSEU
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

The Free Fall Band: 
la banda mataronina de 
més èxit

Torna el fi ll pròdig, torna The Free 
Fall Band, el gran grup local del 
moment a casa nostra. The Free 
Fall Band són cinc creadors de 
pop atemporal que van començar 
a destacar entre els grups novells 
del moment gràcies a la seva pun-
teria en construir melodies pop 
atemporals.”Elephants Never For-
get” va ser el seu àlbum debut, 
produït per Miqui Puig i publicat pel 
segell LAV. Van actuar al Primavera 
Sound i van telonejar a Rodríguez 
a Barcelona. 

Ara, el seu segon disc, “The 
Münster Sights”, situa la banda a 
un altre nivell: les cançons refl ectei-
xen una banda que ha estat tocant i 
creixent com a músics. El disc l’ha 
produït Darren Hayman i han comtat 
amb Giles Barret com a enginyer de 
so. Una tria perfecta, ja que la músi-
ca de The Free Fall Band es mou en 
els mateixos paràmetres que la dels 
britànics i alguns dels grups amb els 
quals han treballat, com The Wave 
Pictures o Allo Darlin. “The Münster 
Sights” sona més ric i voluminós que 
anteriors treballs i conté encertats 
dards pop com “Fontana” o “I want 
to know” i guitarres en temes claus 
del disc com “Lomesome Cowboy, 
Solitary Peggy Sue”. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Presenten el seu disc ‘The 
Münster Sights’ que els ha 
consolidat com a grup

La peça més antiga de la 
col·lecció és un teler circular 
de 1867
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 La primera màquina de vapor de la ciutat

Pel que fa a la maquinària, destaca la que va ser la primera màquina 
de vapor que va existir a la ciutat, construïda pels tallers Roure a prin-
cipis del segle XIX i que va suposar una revolució per al sector. De fet, 
l’aposta per la innovació dels empresaris del moment va servir per situar 
Mataró com un referent de la indústria tèxtil arreu de l’estat espanyol. 
La donació de la Fundació Jaume Vilaseca a l’Ajuntament de Mataró 
és molt més gran del que la fàbrica de Can Marfà és capaç d’acollir. 
A través de les exposicions temporals es pretén mostrar el màxim de 
material i, en una segona fase, es preveu obrir la segona planta de la 
nau també com a espai expositiu. 

CEDIDA

Tot cultura can marfa.indd   1 21/1/15   10:23



obres d’Antoni Gaudí- es va reunir 
el passat dimarts a la tarda a la Nau 
Gaudí, en la que ha estat la segona 
trobada d’aquest òrgan des de la 
seva creació. Ferran Mascarell, que 
va presidir la sessió, va explicar que 
s’ha decidit tirar endavant aquest 
“Carnet Gaudí” per donar facilitats 
per visitar l’obra de l’arquitecte. 
L’alcalde de Mataró, Joan Mora, va 
afegir que aquesta iniciativa poten-
ciarà les visites en edifi cis com la 
Nau Gaudí, ubicada fora de Barcelo-
na. “Estic convençut que no hi haurà 
ningú que vulgui conèixer l’obra de 
Gaudí que no vulgui passar per la 
Nau Gaudí”, va destacar.

La trobada també va servir per ra-
tifi car la decisió de crear una pàgina 
web que aplegui la informació que 
hi ha a la xarxa sobre l’arquitecte. 
Mascarell preveu que aquest lloc 
web estigui operatiu el pròxim se-
tembre. 

de perfi lar però que l’objectiu és que 
“una persona que vagi a veure una 
obra de Gaudí tingui motius i ganes 
per veure’n una altra”. 

El Consell -format per propieta-
ris, experts i representants de les 

El Consell per al foment i la difusió 
de l’obra de Gaudí ha decidit crear 
un “Carnet Gaudí” amb itineraris i 
tarifes conjuntes. El conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, ha avisat que 
aquest producte encara s’ha d’acabar 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Estudien crear un ‘Carnet Gaudí’  
Oferiria itineraris i tarifes conjuntes per a visitar les obres

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

45.000€

REF. 11926 CERDANYOLA. Excelente 
compra!! 2º piso en pequeña comunidad 
vecinos. Bien comunicado, zona activa 

y comercial.Restaurado impecable.
Distribución práctica y funcional. 50m2. 
Salón comedor,cocina integrada.Hab.
amplia. Baño con ducha. Suelos gres.

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!!!! 

86.000€

REF. 11918 Z. MOLINOS.  En calle muy 
tranquila.Piso totalmente exterior en edifi -
cio con ascensor.Perfectamente orientado, 

recoge muchas horas de sol .3 dorm., 
Salón comedor 20m2,cocina indep.

 Galeria anexa. Baño con ducha.
Vístas despejadas.

PRECIO EXCEPCIONAL OCASIÓN ESPECIAL
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

16:15 HOQUEI PATINS
CP Vic – CH Mis Ibèrica Mataró
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EN JOC
23:30 LA FÀBRICA
01:00 PANTALLA OBERTA
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 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
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 WATERPOLO FEMENÍ
CN Mataró La Sirena – CN Sabadell
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 VIA EUROPA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA

07:00 ÚLTIMA SESSIÓ
07:30 INFORM. 24H. MARESME
08:00 PANTALLA OBERTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 VIURE DES DE 
 L’ESSÈNCIA

07:00 ESPAI D’ART / 
 L’ENTREVISTA
07:30 CREURE AVUI
08:00 HISTÒRIES PARTICUL.
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 ÚLTIMA SESSIÓ
09:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 LA SETMANA RADIAL
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 WATERPOLO FEMENÍ
CN Mataró La Sirena /CN Sabadell

15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 VIURE DES DE 
 L’ESSÈNCIA
17:30 RETRANSM. ESPORTIVA
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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 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 V I U R E  D E S  D E 
L’ESSÈNCIA
15:00 CÀPSULES ESPORT 
 ESCOLAR
15:15 CATSONS / ESTUDI 3
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.
20:15 CÀPSULES DE CIÈNCIA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 SET DIES
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 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 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 AVENTURA’T
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AGENDA CULTURA’T
20:15 ESTUDI 3 //
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
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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
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARNET ESPORTIU
17:30 HOQUEI PATINS
CP Vic – CH Mis Ibèrica 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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 NOTICIES EN XARXA
01:00 ESPORTS EN XARXA
01:30 INFORM. 24H. MARESME

07:00 NOTICIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 HISTÒRIES PARTICUL.
10:45 CATSONS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 HISTÒRIES PARTICUL.
13:00 FAMÍLIES I ESCOLA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
14:45 ESTUDI 3 / CATSONS

dimarts

dimecres

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! 

46.000€

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

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.

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€

60.000€ 66.000€ 69.000€

99.000€97.500€90.000€

CB10237-ROCAFONDA Pis  de 95m2 
amb 4 hab (3 dob) exterior , lluminós, 
menjador amb sortida a balcó , cuina 
amplia,  ASCENSOR 

CB10505-MOLINOS Pis ot reformat 
de diseny, ideal inversors, o parelles, 
1habitacio, cuina independent, terres 
parquet. Comunitat 3veins. 

CB10547-Z. FRANCESC MACIÀ Pis 
de 75m2 + parking de 3 habitacions, 
exterior, finca amb ascensor, calefacció, 
¡¡Ocasió!! 

CB10445- PASSATGE CABANE-
LLES Primer pis tot reformat, disposa 
de 3 habitacions, és tot exterior, en 
zona tranquila. Únic!

CB10355-CENTRE-J.RECODER Pis 
de 95m2 de 4 hab (2dob) bany i cuina  
conservats, Saló menjador amb balcó   as-
censor ,  per deixar a gust .  ¡¡ Oportunitat!! 

CB8674-NOUS JUTJTATS Pis de 
90m2 de 3 hab, bany i aseo, cuina 
ofi cce, fi nca amb ascensor. Oportu-
nitat unica per preu! 
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El Maresme continua creixent en 
població, però al ritme més lent 
dels darrers 15 anys. Enrere han 
quedat els temps en què la comarca 
experimentava creixements demo-
gràfi cs d’entre el 2 i el 3%. Segons 
l’informe anual sobre l’evolució de 
la població que realitza l’Observatori 
de Desenvolupament Local del Con-
sell Comarcal, El Maresme té una 
població ofi cial de 437.919 habi-
tants, 488 ciutadans més que l’any 
anterior. El creixement demogràfi c 
comarcal ha estat del 0,11%, el més 
baix dels darrers 15 anys.

Tot i l’augment global d’habitants 
registrat a la comarca, 16 municipis 
maresmencs han perdut pobla-
ció: Alella, Cabrera de Mar, Caldes 
d’Estrac, Calella, Canet de Mar, 
Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda 
de Mar, Premià de Dalt, Sant Cebrià 
de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, 
Sant Pol de Mar, Santa Susanna, 
Teià i Tordera. En contraposició, els 
municipis que han augment han 
estat Òrrius, un 4,23%; Montgat un 
2,35% i Tiana un 1,13%.

Pel que fa al pes poblacional, 
Mataró, aplega el 28,38% del total 
de maresmencs i maresmenques; 
Premià de Mar, el 6,43%; Pineda de 
Mar, el 5,93%; El Masnou, el 5,19% 
i Vilassar de Mar el 4,61%. 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

Ritme més lent de 
creixement de població 
dels darrers 15 anys

El Maresme té una població 
ofi cial de 437.919 habitants, 
488 ciutadans més

Quatre persones intoxicades per mala 
combustió d’una caldera

Els membres d’una família, un pare, 
una mare i les seves fi lles, de qua-
tre anys, van resultar intoxicades 
per monòxid de carboni el passat 
diumenge a la tarda per la mala 
combustió de la caldera de casa 
seva, a Arenys de Mar. Els fets van 
tenir lloc, concretament, al carrer 
Capellans número 5.

Quan els serveis d’emergències 
van arribar al lloc de l’accident es va 
dur a terme l’evacuació dels 4 mem-
bres de la família que es trobaven 

ARENYS DE MAR
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Els afectats són dos pares 
i les seves dues fi lles de 4 
anys

conscients i presentaven símptomes 
d’intoxicació per monòxid de carbo-
ni. Dues dotacions dels bombers es 
van desplaçar fi ns al lloc, on van re-
visar les instal·lacions de l’immoble 
i van comprovar que la causa de 
la intoxicació era, efectivament, 
la mala combustió de la caldera. 
L’aparell va ser desconnectat a 
l’espera de l’arribada de la com-
panyia del gas, que posteriorment 
va revisar i precintar la instal·lació.

Fins al lloc dels fets es van tras-
lladar també tres ambulàncies 
del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques que van evacuar la família a 
l’Hospital de Mataró. 

  UNES 150 PERSONES VAN PARTICIPAR AL TRADICIONAL APLEC DE SANT SEBASTIÀ   UNES 150 PERSONES VAN PARTICIPAR AL TRADICIONAL APLEC DE SANT SEBASTIÀ 
A SANT ANDREU DE LLAVANERES, QUE ENGUANY HA CELEBRAT LA NOVENA EDICIÓ.
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- COMPRAMOS SU PISO AL CONTADO -

CONSULTE NUESTRA WEB!!
TENEMOS MÁS DE 300  INMUEBLES

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

GL7500 - Z. AVDA. VELÓ-
DROMO Planta baja seminueva 
70m², 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€

GL11929 - PARC CENTRAL  
Bonito piso de 2 habit. con parking 
y trastero, salón comedor con 
balcón, baño completo, cocina 
independiente, A/A y calefacción. 
Lo mejor de la zona por calidad 
y precio. 
Precio: 131.000€

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

GL11968 - EIXAMPLE. 
GRAN OFERTA! Piso de 3 
habitaciones, salón con salida 
a balcón, cocina con galería 
y baño completo. Dispone de 
parking incluido en la misma 
finca. 100% exterior. 
Precio: 69.000€

GL4295 - CERDANYOLA 
Planta baja total.exterior de 
2 habit., amplio salón,  cocina 
independiente y baño completo. 
Muy bien reformada, con buena 
distribución, soleada y luminosa. 
En zona bien comunicada y 
todos los servicios.
Precio: 69.000€

GL3987 - MOLINOS Ático 
seminuevo de 87 m² con 
gran terraza de 60 m², 3 
habitaciones, salón comedor 
de 25 m² y 2 baños completos. 
Vistas al mar y montaña. 
Parking opcional. 
Precio: 187.000€

GL11965 - VIA EUROPA
Piso de 70m² con 2 terrazas de 
20 y 15 m². 2 habitaciones + un 
estudio en buhardilla con terraza. 
Salón-comedor de 20 m², cocina 
independiente y baño. Todo exterior 
y para entrar a vivir. 
Precio: 194.000€

GL30793 - CAMÍ DE LA 
SERRA Piso de 90 m² con 
jardín de 200 m² a nivel. 
4 habitaciones y 2 baños. 
Reformado muy actual. 
Suelos de parket y calefacción. 
Parking con entrada privada. 
El mejor piso de la zona. 
Precio: 270.000€

EXCLUSIVA
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“El que ofereix el TNC és im-
pressionant. Què més puc 
demanar que actuar-hi?”, afi rma 
Pérez 
 
Quan Pérez va fi nalitzar els estudis 
a l’Institut del Teatre, va aconseguir 
entrar a la Jove Companyia del TNC. 
Ara, des del novembre, hi assaja per 
estrenar, al febrer,  el ‘Tirant Lo Blanc’, 
de Joanot Martorell que dirigeix Pere 
Planella, un dels fundadors del Teatre 
Lliure. “Hi interpreto diversos per-
sonatges, cosa que m’encanta per la 
transformació que vaig patint”, explica 
Pérez, que opina que “el que ofereix 
el TNC a nivell de recursos i aprenen-
tatge és impressionant. Què més puc 
demanar?”. Pérez també representarà a 
l’abril dins el Cicle de Celebració dels 
30 anys de l’Aula de Teatre ‘El Cabaret 
diabòlic’ de Beth Escudè a Can Gassol, 
un muntatge que ja ha estat un èxit a 
Granollers i Barcelona juntament amb 
la pianista Núria Palau.”  
 

Jèssica Pérez és d’aquelles persones 
capaces de capgirar un dia trist. Op-
timista, riallera i vital, pot pujar dalt 
d’un escenari i convertir-se en una 
varietat de personatges excepcional. 
És màgia, diu. Probablement també 
és talent. 

I és que aquesta actriu mataroni-
na posa els peus ara als escenaris 
del Teatre Nacional de Catalunya 
després d’acabar els seus estudis a 
l’Institut del Teatre amb un clàssic 
de la literatura catalana. Ha entrat 
a formar part de la Jove Companyia 
del Teatre Nacional de Catalunya per 
interpretar ‘Tirant lo Blanc’, de Joa-
not Martorell, durant la temporada 
en què el TNC busca portar als seus 
escenaris alguns dels clàssics més 
importants de la cultura catalana.

“El teatre és màgic, instintiu. 
Captiva i comunica a l’espectador”. 
És com una llar per a ella, un refu-
gi i, sobretot, “un treball molt gran 
que és molt teu i personal, però que 
està únicament pensat per entregar 
als altres”. 

I aquí és on la màgia envaeix 
cada assaig i cada funció, “perquè 
cada dia és diferent, cada públic 

reacciona diferent i cada vegada 
t’enriqueixes una mica més”. 

D’on ve aquesta passió teatral? 
“Jo porto el teatre a la sang”, asse-
gura rotundament. “El meu besavi 
ja feia teatre a la Sala Cabanyes, 
igual que el meu avi i la meva mare”, 
recorda. 

Per tant, el pas natural va ser 
incorporar-s’hi. Després va entrar a 
l’Aula de Teatre, que va represen-
tar “una obertura molt gran a nivell 
tècnic i personal” i on ha tornat per 
exercir-hi de professora. 

Actriu, mestra i presentadora, 
Pérez sempre ha estat molt lligada 
a la cultura de la ciutat. Ha format 
part de la comissió organitzadora del 
Carnestoltes a Mataró i ha presentat 
diversos actes, entre altres. 

“M’estimo Mataró i m’agrada 
treballar per la cultura de la meva ciu-
tat”, remarca. “A la ciutat s’inverteix 
en teatre. De fet, tenim molts espais 
com el Monumental, Can Gassol o 
la Sala Cabanyes”. Per a ella, “és 
important cuidar el teatre”, perquè 
com deia Shakespeare, “el teatre és 
el mirall de la societat i mai hem de 
deixar de mirar-nos-hi”. 
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Defi neix-te
Extrovertida, passional i persistent 

Un llibre
‘Sonets’ de Shakespeare 

Una pel·lícula
‘Amélie’ de Jean-Pierre Jeunet

Un viatge
París, França.

Una actriu
Anna Lizaran

Un repte
Viure fent el que m’agrada

Jèssica Pérez, 
el teatre a la sang
ACTRIU

Teatre al Nacional 
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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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66
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!
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31

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

146.000€229.000€
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ZONA CENTRO. Piso en excelen-
te ubicación reformado, comu-
nidad reducida, 4 hab., cocina 
moderna con galería, un baño 
completo con ducha, suelos de 
parquet, a.a con bomba de ca-
lor, persianas eléctricas.

ZONA CENTRO. Piso en excelen-
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195.000€
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98.000€

ZONA CIRERA. OCASIÓN. Piso 
amplio de 100m2, 4 hab. 2 
dobles, baño con ducha,  co-
cina offi ce de fórmica, galería, 
patio de 15m2, balcón exte-
rior. Muchas posibilidades.

RE
F. 

61
32

189.000€

RE
F. 
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Z. EIXAMPLE. Piso exterior en 
zona bien comunicada y servi-
cios, de 3 hab., amplio salón 
con balcón exterior, cocina la-
cada beige, exteriores alumi-
nio. OCASIÓN POR PRECIO.
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OCASIÓN
DEL MES

88.000€ 

RE
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C.E. en trámite = Certifi cado Energético en trámite
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78.000€

Z. ROCABLANCA. OCASIÓN. Bajo 
con entrada independiente y 
patio de 10m2, tienen 3 habi-
taciones, un baño completo, la 
cocina offi ce, trastero, tiene los 
exteriores de aluminio.

RE
F. 

43
60

ZONA ESTACIÓN. OCA-
SIÓN ZONA/PRECIO. 
OPOR-TUNIDAD. GRAN 
PISO DE 120M2. Piso 
para reformar a su 
gusto cerca de Plaza. 
Sta. Ana y playa, de 4 
habitac., baño com-
pleto, cocina lacada 
blanca con patio de 
8m2, balcón exterior, 
ascensor.

RE
F.1

32
7

96.000€

Z.MARIA AUXILIADORA. OCASIÓN. 
Zona bien comunicada, piso alto 
con ascensor, 3 hab. 1 doble, co-
cina, galería anexa, baño refor-
mado con ducha, calefacción. 

C.
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OCASIÓN
DEL MES

66.000€ 

ZONA JUZGADOS. EXCELENTE. 
Piso dúplex con terraza de 
20m2, dispone de 3 hab. mas 
estudio, baño y aseo, cocina de 
haya y galería anexa, calefac-
ción. Sólo  1 vecino.

163.000� (27,1M)

ZONA JUZGADOS. EXCELENTE. 
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218.000€

RDA. CERVANTES. OPORTUNIDAD. 
Reformado con terraza indepen-
diente de 40m2, 3 hab. baño y 
aseo, cocina offi ce,  balcón exte-
rior. Solo 2 vecinos.
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OCASIÓN
DEL MES

86.000€ 
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116.000€

RE
F. 
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RDA. PINTOR ESTRANY. Mejor 
que nuevo, piso muy luminoso 
totalmente reformado, patio a 
nivel comedor de 25m2, cocina 
offi ce, 3 hab., 2 baños,  cale-
facción, exteriores aluminio.

C.
E.

 en
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139.000€
RE

F. 
23

48

ZONA EIXAMPLE.OCASIÓN. Piso 
de 95m2 y terraza de 12m2, 
dispone de 3 habitaciones, un 
baño completo, cocina offi ce 
de 10m2, galería, suelos de 
parquet, un trastero de 25m2, 
calefacción.
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165.000€ 
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Z LLANTIA.OPORTUNITAT. Dú-
plex tipo casita sin vecinos, 3 
hab.+ estudio, terraza 75m2, 
2 baños completos bañera y 
ducha, cocina offi ce equipa-
da, galería, calefacción.
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T1.50309 - Mataró-Centre. Loft de 40m² de 
syperfi cie, amb un bany complet de disseny, 
totalment reformat i moblat amb electrodomes-
tics ¡¡Per entrar a viure !!!                 118.000€

T1.50349 - Mataró -Cirera. Pis de 100 m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions. Bany 
complet, cuina totalment equipada, gale-
ria, balcons, amb els tancaments d’alumini 
¡¡Molt assolellat!!                              128.000€ 

T1.50309 - Mataró-Centre. Loft de 40m² de T1.50349 - Mataró -Cirera. Pis de 100 m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions. Bany 

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

T1.50221 - Mataró-Pla d’en Boet. Planta baixa 
70m². De 2 habitaciones. Bany complet, cuina 
americana, calef., tanc. alumini, garatge i tras-
ter, exterior ¡¡¡Molt assolellat!!           148.000€

T1.50284 - Mataró. Centre. Costat Plaça de 
les Tereses. Pis de 85m² de superfi cie, tiene 
2 hab., Bany complet, cuina offi ce, balco, aa/
cc, terres de parket, tancaments d’alumini, 
¡¡Terrassa de 12m2 !                           159.000€

T1.50346 - Mataró. Parc Central.  Pis de 75 m² 
de superfi cie, dispone de  2 habitaciones. Bany 
complet, cuina independent, galeria, 2 balcons, 
aa/cc, els terres de parket, ascensor. ¡Garatge i 
traster inclòs!                                         169.000€

  

T1.50200 - Mataró. Centre. Oportuni-
tat!! Primer pis reformat de 55m2 de 
superfície, amb un dormitori, cuina inde-
pendent, un bany complet i pati!!  Abans 
180.000€ Ara 69.000€ 

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA T1.50353- Mataró. Semi-Centre. Pis de 85m², de 

3 hab., Bany complet, cuina offi ce tota equipada, 
terrasseta, aa/cc, tancaments alumini, ascensor, 
traster ¡¡Pis molt assolellat!!                  188.000€

T1.50179 - Mataró. Centre. Pis de 90m² de su-
perfi cie, disposa de 3 habitacions, 2 Banys com-
plets, balcó, aa/cc, tancaments d’alumini, ascen-
sor, garatge i traster inclòs ¡¡Impressionant zona 
comunitaria amb piscina!!                      193.000€

T2.50036 - Mataró. Centre. Casa de poble de 
325m², 3 plantes + estudi ¡¡per reformar al seu 
gust!! Si vol una casa actual pero preservant lo 
antic, aquesta es la seva oportunitat!! Actualment 
10 habitacions, 5 banys.                           220.000€
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T1.50349 - Mataró -Cirera. Pis de 100 m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions. Bany 
complet, cuina totalment equipada, gale-
ria, balcons, amb els tancaments d’alumini 
¡¡Molt assolellat!!                              128.000€ 

T1.01313  Mataró. Centro. Apartamento de 
40 m2 de superfi cie, consta de 1 hab, un 
baño, cocina americana con electodomés-
ticos. Venga a verlo!!!                  450€/mes

T2.02547 Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
torre a 4 vientos de 350 m2, 4 hab + estudio, 3 
baños, trastero, garaje para dos coches. Jardin 
con piscina. Alto standing.                      1.300€/mes

T1.09955 Mataró. Centre. Piso sin ascensor de 
90m² con 4 habitaciones, Baño, cocina, salón y 
con terracita de 10 m² - Piso muy centrico Cerca 
estación y todos los servicios!!!               550€/mes

T1.50284 - Mataró. Centre. Costat Plaça de 
les Tereses. Pis de 85m² de superfi cie, tiene 
2 hab., Bany complet, cuina offi ce, balco, aa/
cc, terres de parket, tancaments d’alumini, 
¡¡Terrassa de 12m2 !                           159.000€

Lloguers

T3.02334 Mataró. Cerdanyola. Fantastico local 
comercial esquinero de 80m², aa/cc frio-calor, 
persianas automaticas, parquet, gran escaparate, 
totalmente exterior, comunicaciones inmejorables - 
muy luminoso y buen precio !!!                  450€/Mes

T1.06986 Mataró. Centre. Piso tipo loft, 45m², 
baño completo, salón - aire acondicionado y cale-
facción - amueblado con mucho gusto - Plaza de 
parquing. Oportunidad!!                       500€/Mes

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.07458 Mataró. La Riera. Piso 60 m², 1 hab. 1 
Baño, cocina offi ce, balcon, galeria, terraza comu-
nitaria, reformado y super céntrico!!!!   450€/Mes 

T1.08306 Mataró. Centre. Piso de 50 m², 1 hab., 1 
Baño, cocina offi ce, aa/cc., Parquet, cierres alumi-
nio, terraza y ascensor. Muebles y parquing opcio-
nal!!! Bien conservado!!                            500€/Mes

T1.09985 Mataró. Els Molins. Piso sin ascensor 116 
m² con 4 hab. (2 dobles), 1 baño, cocina offi ce, sue-
los gres, cierres de aluminio, aa/cc. Todo electrico. 
Balcon y galeria. Pocos vecinos!!!            550€/Mes

T1.08994 Mataró. Centre. Piso en edifi cio total-
mente remodelado y reformado. Asc, de 2 hab, 
cocina con lavadora/secadora , baño nuevos. Pocos 
vecinos y en el corazon de la ciudad - gastos inclui-
dos y con parking opcional!!                       575€/Mes

T1.07839 Mataró. Rocafonda. Piso 85m² amue-
blado. 3 Habs. (2 dobles), cocina offi ce, baño, aseo, 
balcon, galeria, calefacción, suelos gres, armarios 
empotrados. Buena buenas vistas, fi nca con as-
censor y parquing incl!!!                            600€/Mes

T1.08919 Caldes d’Estrac. Estupenda planta Baja 
de 84 m² de superfi cie, con 2 hab + estudio y una 
terraza de 70 m². Aa/cc. Suelos de gres. Cierres de 
aluminio. Todo exterior.                                600€/Mes

T1.00004 Mataró. Pla d’en Boet.  Gran piso 90 m² 
con 3 hab., Cocina, galeria, baño, salon con salida 
al balcon - reformado y  mucho sol!!!       600€/Mes

T1.09956 Sant Vicenç de Montalt.  Gran piso de 
110 m². Tiene 3 Habs. 2 Baños. Cocina offi ce. Ca-
lefaccion. Galeria. Balcon. Zona comunitaria con 
piscina. Piso muy soleado!!!                       625€/Mes 

T1.09247 Dosrius. Piso nuevo sin amueblar de 85 
m² con 3 hab., Baño completo, cocina, salon con 
salida al balcon tipo terracita - parking incluido - en 
en centro del pueblo!!                                 650€/Mes

T1.09976 Mataró. Centro. Bonita planta baja toda 
amueblada, consta de 1 habitación. Cocina ameri-
ca., baño completo, garaje privado  tiene un gran 
patio de 40 m² !!!!                                            700€/Mes

T2.02524 Mataró. Centre. Casa reformada 80 m2, 
2 habs. 1 Baño, 1 aseo, cocina offi ce, aa/cc., Bonito 
jardin de 25 m². Muy soleada!!                 725€/Mes

T1.06334 Mataró. Centre. Fabuloso atico duplex de 
80 m². de superfi cie, 2 Hab. 2 Baños, con terraza de 
25 m². Muy bien comunicado !!!                800€/Mes

T1.10007 Sant Andreu de Llavaneres. Precioso 
piso anueblado de 135 m²con 4 habs., 2 Baños, 1 
aseo, cocina totalmente reformada y equipada, aa/
cc, suelos de gres, balcon de 20 m², ascensor. Par-
quing y piscina comunitaria incluido en el precio!!! 
Muy soleado!!!                                              850€/Mes

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

T1.50217 Mataró. Vallveric. Planta baja 90m², 
Tiene 3 hab., 2 Baños completos, gran cocina 
offi ce equipada, aa/cc, suelos de marmol,  cierres 
aluminio, ascensor, terraza, plaza de aparcamiento 
- impresionante jardin de 230m²!!           950€/Mes

T2.00758 Òrrius. Casa bien conservada, de 225m² 
edifi cados, 4 hab, chimenea, terraza, trastero, ga-
rage, fabuloso jardín en parcela semi plana de 700 
m². Venga a verla!!!                                 1.100€/Mes

T2.02710 Vilassar de Mar. Casa refor.  y amuebla-
da de 150m2. Con tres plantas. 4 Habs. 2 Baños. 1 
Aseo. Cocina offi ce. Suelos de gres. Chimenea. Ca-
lefaccion y aa/cc. Barrio tranquilo. Cerca de playa y 
estacion renfe. Muy soleada!!!               1.200€/Mes

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

T2.022710 Vilassar de Mar. Casa reformada y 
amueblada de 150m2. 3 plantas. 4 Habs. 2 Baños. 
1 Aseo. Cocina offi ce. Suelos gres. Chimenea. Cale-
faccion y aa/cc. Barrio tranquilo. Cerca de playa y 
estacion renfe. Muy soleada!!!!          1.200€/Mes

T1.08099 Sant Andreu de Llavaneres. Tocant el 
mar. Espectacular pis d’obra nova de 100,90 m2 
estrictes + terrassa de 42,30 m2, 4 habit. 2 banys, 
zona comunitària amb piscina i acabats 1a qua-
litat. A 2 minuts platja i l’estació. Impressionants 
vistes al mar i al port !!                            1.300€/Mes

T1.50353- Mataró. Semi-Centre. Pis de 85m², de 
3 hab., Bany complet, cuina offi ce tota equipada, 
terrasseta, aa/cc, tancaments alumini, ascensor, 
traster ¡¡Pis molt assolellat!!                  188.000€

T1.10008 Mataró. Centre. Apartamento amue-
blado de 50 m²  de superfície, consta de 2 habs. 1 
Baño, cocina americana, calefacción, suelos  gres. 
Bonita terraza de 8 m². Muy soleado!!     560€/Mes

T2.50036 - Mataró. Centre. Casa de poble de 
325m², 3 plantes + estudi ¡¡per reformar al seu 
gust!! Si vol una casa actual pero preservant lo 
antic, aquesta es la seva oportunitat!! Actualment 
10 habitacions, 5 banys.                           220.000€

2P CASTELLÀ (MODEL 1).indd   3 20/01/15   16:10



Pèrits Judicials

CERTIF. 
ENERG.

R.14690

Pis de 3 habitacions, totalment 
reformat saló amb sortida a balcó, 
cuina, bany complet amb banyera i 
terres de gres. Excel·lent ocasió!

MATARÓ | 

R.15149

Planta baja totalmente exterior y muy 
bien reformada de 2 habitaciones, 
amplio salón, cocina independiente y 
baño completo. Soleada y luminosa.

T

Pis de 100m2, 3 habitacions, bany i 
lavabo, saló de 22m2 amb sortida a 
balcó, cuina offi ce, traster de 15m2, 
amb ascensor. Excel·lent ocasió.

R.1436599.000€

R.11596

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Eixample| 

56.000€ 69.000€

R.15118

Pis totalment reformat de 95m2, 3 habs, 
àmplia sala d’estar i menjador independent 
i cuina independent. Acabats d’alta qualitat, 
Pis assolellat i lluminós.

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centre| 

195.000€R.14909

En exclusiva. Pis amb ascensor de 4 
habitacions, bany i lavabo, i gran saló 
amb sortida terrasseta. Amb traster inclòs. 
Vistes sobre zona verda i mar.

CERTIF. 
ENERG. T1ª linea marMATARÓ | 

170.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ La Llantia| 

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 seminou 60 m², 2 habs, bany complet, 
cuina + galeria, ampli menjador, bonics 
acabats, terres parquet, exterior, calefacció 
+ aa i ascensor. Pàrking inclòs. 

149.000€ R.15025

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Torner

Cerdanyola

R.15121

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rocafonda| 

Pis de 3 habitacions amb ascensor, 
saló amb balcó, cuina independent, 
bany complet. Alt i molta llum. 
Procedent d’entitat fi nancera. 

35.000€

128.000€

¡Ocasió! Planta baixa de 72m2, amb 
pati de 20m2, des de menjador, 2 habs 
(1 suite + 1 individual), lavabo. Finca 
reduïda. Pàrking i traster inclosos. 

R.15045

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Centre| T

132.000€

MATARÓ Centre| 

103.000€

Estupenda planta baixa com a 
nova. 2 habitacions, saló amb cuina 
integrada, bany complet i terrassa 
20 m². Procedent d’entitat bancària. 

MATARÓ
Àtic seminou de 87m2 amb terrassa 
de 60m2, 3 habitacions, saló menjador 
de 25m2 i 2 banys. Vistes al mar i 
muntanya. Pàrquing inclòs. 

74.000€

MATARÓ

Àtic amb ascensor de 3 habitacions, 
reformat per entrar a viure, terres de 
parquet, fi nestres d’alumini, calefacció. 
Immillorable oportunitat. 

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.

OFERTA

MATARÓ

Planta baixa amb entrada independent 
90m2,  3 habitacions + vestidor, acolli-
dor saló-menjador amb cuina oberta, 2 
banys, carrer tranquil i sense trànsit.

138.000€

Ampli i lluminós pis, totalment exterior, 
4 habitacions, bany complet, cuina 
independent amb galeria, sala d’estar 
amb balcó. totalment reformat. 

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Cerdanyola T

420.000€ R.40417

Casa 4 habitacions + estudi, ampli 
saló, cuina completa amb gran pati, 
2 aparcaments. Amb calefacció, aire 
condicionat i llar de foc. Totalment al dia.

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Centre

MATARÓ
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T

Pis totalment reformat de 95m2, 3 habs, 
àmplia sala d’estar i menjador independent 
i cuina independent. Acabats d’alta qualitat, 
Pis assolellat i lluminós.

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 de superfi cie, disposa 
de 4 habitacions i  amb un pati a 
nivell de 25m2. Situat en comunitat 
reduïda. Gran ocasió!!

R.1480779.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | Cirera

Gran pis de 3 habitacions, gran saló 
menjador amb terrassa, cuina indep., 
bany complet, calefacció, terres parquet, 
orientat a mar i muntanya. 

EixampleMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

122.100€

Pis de 3 habitacions, cuina 
independent, saló menjador amb 
ampli balcó, totalment exterior, 
assolellat i lluminós, molt ben 
distribuït. 

R.1509590.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Esperança| 

¡Ocasió! Planta baixa de 72m2, amb 
pati de 20m2, des de menjador, 2 habs 
(1 suite + 1 individual), lavabo. Finca 
reduïda. Pàrking i traster inclosos. 

T

CERTIF. 
ENERG. T

103.000€ R.30766

Estupenda planta baixa com a 
nova. 2 habitacions, saló amb cuina 
integrada, bany complet i terrassa 
20 m². Procedent d’entitat bancària. 

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ | Havana

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

110.000€ R.11273

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Molins| 

199.000€ R.11358

Àtic seminou de 87m2 amb terrassa 
de 60m2, 3 habitacions, saló menjador 
de 25m2 i 2 banys. Vistes al mar i 
muntanya. Pàrquing inclòs. 

Magnifi ca casa de 3 habs + estudi, jardí, 
4 banys, 2 lavabos, aparcament per a 
3 cotxes, despatx, sala de festes, etc. 
Acabats de qualitat. Ascensor.

R.40411

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | Via Europa

74.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Rda O’Donell| 

Àtic amb ascensor de 3 habitacions, 
reformat per entrar a viure, terres de 
parquet, fi nestres d’alumini, calefacció. 
Immillorable oportunitat. 

R.15125

OFERTA

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

R.15068

Dúplex de 3 habitaciones + estudio, 
cocina independiente, 2 baños y 2 
terrazas de 30m2 cada una. Con parking 
y trastero incluidos. 

TCERTIF. 
ENERG.CentreMATARÓ| 

R.14745

TornerMATARÓ CERTIF
ENERG.| 

Planta baixa amb entrada independent 
90m2,  3 habitacions + vestidor, acolli-
dor saló-menjador amb cuina oberta, 2 
banys, carrer tranquil i sense trànsit.

138.000€

T

OFERTA

199.000€ 356.000€

MATARÓ | Centre

R.15037
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