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Creus en l’ascens 
del CE Mataró?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Hem vist casos, al llarg d’aquesta psicoanàlisi del procés, 
de mots amb famílies tan nombroses que obrien branques 
de signifi cat en totes direccions. Últimament, per exemple, 
convocar, full i ruta, amb seixanta-un parents cadascun, una 
xifra molt per damunt de la mitjana del diccionari.

Prevaricar representa l’altre extrem. És una família tan i 
tan pobra que només compta amb la mare, que és el verb, 
i dos substantius, prevaricació i prevaricador. I para de 
comptar. I no solament això, sinó que a més a més la forma 
llatina del mot ja era exactament així, praevaricari, la qual 
cosa no ens permet confi rmar la impressió que aquest pre  
sigui realment un prefi x. Per la forma ho podria ser, sí, però 
‘varicar’? Quina associació de sentit ens pot despertar? A mi 
cap. No existeix cap altre terme semblant que ens il·lumini 
(descomptant varicosi, és clar, que semànticament és als 
antípodes del nostre).

Aquest aïllament gairebé total podria explicar la hiperes-
pecialització del mot. De fet, és un terme que hem conegut 
gràcies a l’omnipresència dels mitjans de comunicació, 
perquè, tot i que circula des del segle XV, abans de l’eclosió 
televisiva era molt i molt difícil que arribés a orelles de la 
gent normal, i encara més que l’incorporessin al seu repertori. 
Prevaricació no ha sortit mai del camp restringit del llenguat-

FIRMA
OPINIÓ RODA EL MÓN I TORNA AL MOT - AMIC

Tens moltes plantes, fl ors 
o arbres a casa?

PAU VIDAL

Prevaricar
www.totmataro.cat
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JUDICI ENTRE PXC I 
MEMBRES DE UCFR

RAMON SALICRÚ,
PRESIDENT FOMENT

ge judicial, i això que no es tracta precisament d’un fet 
infreqüent: la de “desviar-se algú del seu deure, mancar 
a l’obligació del càrrec que exerceix” deu ser una de les 
pràctiques més esteses en el món de l’administració, si 
més no als graons més alts. I tanmateix el prevaricador no 
surt a la llum fi ns que no és denunciat: tu pots passar-te 
les obligacions del càrrec per l’arc de triomf que fi ns que 
algú no te n’acusa en veu alta no has prevaricat. Quants 
i quants funcionaris franquistes no van fer durant anys i 
panys el que van voler sense que ningú els pengés mai 
aquesta etiqueta? I després, durant la democràcia?

La curiositat és que l’espoleta que desemmascara el 
prevaricador és de natura política, cosa que torna a posar 
de manifest (ja ho vam veure amb impugnar) les intricades 
relacions entre poder legislatiu i judicial. Fins al punt que, 
seguint la línia perversa de buidar les paraules de sentit, 
per a segons quins partits acusar un rival polític de pre-
varicar s’ha convertit senzillament en una arma més. El 
poble, de moment, continua sense incorporar-lo al lèxic 
quotidià, però m’ensumo que la família aviat podria afegir 
un membre nou a la família, en forma de nova accepció. 
I no precisament adreçada al funcionari.

82,5%  Sí.

12,5%  No.

5%  Ns/Nc

  SÍLVIA PÉREZ CRUZ I RAÜL FERNÀNDEZ ‘REFREE’ VAN DEIXAR DEL TOT SATISFET 
UN MONUMENTAL PLE FINS A LA BANDERA, DINS EL CICLE DE MÚSIQUES 
TRANQUIL·LES

CASTIGAT  El lloc dels activistes i 
regidors que representen els ciutadans 
és al carrer i a l’Ajuntament, no als 
jutjats. 

APLAUDIT  L’entitat ha sabut trobar 
els suports i la complicitat per seguir 
projectant cinema al centre adaptant-
se al sistema digital. 

A. ALUART
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Al pati de l’escola de Santa Anna 
s’hi van celebrar, durant molts anys, 
les 24 hores de bàsquet. La fotogra-
fi a mostra una d’aquestes edicions, 
concretament la tercera, que es va 
celebrar el juny de 1979. F.P, qui 
ha cedit la foto, explica que era una 
“trobada lúdica on molts equips de 
bàsquet hi participaven”. Es trac-
tava de jugar a bàsquet entre les 
12 del migdia del dissabte fi ns a la 
mateixa hora del diumenge. 

“Es combinaven els partits entre 
els equips més destacats de la ciu-

tat amb d’altres de grups d’amics 
que s’havien inscrit”, recorda F.P, 
que assegura que “generaven molta 
expectació”. 

Ara bé, sempre hi havia una es-
tona reservada pel partit estrella 
“en el qual s’enfrontaven els vete-
rans del Mataró amb els veterans 
del Barça” i que havia aconseguit 
“veure importants fi gures del bàs-
quet a Santa Anna”. Les 24 hores 
de bàsquet es van celebrar durant 
diversos anys, principalment a la 
dècada dels anys 80.

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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17 cites del Foment amb la música clàssica

El Foment Mataroní és, des de fa 
9 anys, el programador ofi cial amb 
qui confi a l’Ajuntament per farcir 
de música clàssica l’oferta cultural 
de la ciutat. Amb aquest propòsit 
s’ha tornat a concebre, partint d’un 
model d’èxit, una temporada 2015 
que segueix amb els esquemes 
habituals de combinar concerts sim-
fònics, música de cambra i l’exitós 
i seguit cicle de sarsuela, que arri-
ba a l’onzena edició. I, de propina, 
arriben els concerts extraordinaris. 
El 2015 es presenta amb dues 
novetats importants precisament 
referents a aquesta darrera catego-
ria: per una banda la interpretació 
de ‘Les Set Paraules de Crist a la 

Creu’ de Cristòfol Taltabull, una peça 
d’encàrrec mataronina que ha recu-
perat, documentat i enregistrarà el 
tenor Josep Fadó. De l’altra, també 
destaca el concert de la Banda Mu-
nicipal de Barcelona al Pati del Cafè 
Nou. En paraules d’Antoni Vilà, vice-
president i programador del Foment  
“serà un concert per anar agafant 
ambient de Santes amb una banda 
que està en el seu millor moment”.

El 14 de març es podrà tornar a 
sentir a Mataró ‘Les Set Paraules de 
Crist a la Creu’. Es tracta d’una obra 
d’encàrrec mataronina al composi-
tor Cristòfor Taltabull, un dels més 
destacats del segle XX a Catalunya i 
molt cara de veure per la complexitat 

MÚSICA
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

del conjunt que requereix. Es tracta 
d’una obra per a solista, orquestra 
de cambra i cor de cambra que 
Josep Fadó va localitzar al Museu 
Arxiu de Santa Maria. Àvid de “po-
sar l’obra, el compositor i la ciutat 
al lloc que els correspon”, segons 
ell mateix explica, Fadó es va posar 
mans a la feina per iniciar un procés 
de documentació i recuperació de 
l’obra. Les últimes dues etapes del 
projecte, que compta amb el suport 
de l’Ajuntament, passen per la seva 
interpretació al Foment i pel poste-
rior enregistrament al Convent de les 
Carmelites. “Culminaran així quatre 
anys d’esforç i dedicació, és una 
obra que en origen es va encarregar 

‘Les Set Paraules’, un musical i la Banda Municipal de Barcelona, les novetats de la temporada

Es noticia 1660.indd   2 28/1/15   10:17
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per fer més reeixida la celebra-
ció del Divendres Sant” explicava 
el tenor mataroní. Fadó no tanca 
les portes a més interpretacions 
de ‘Les Set Paraules’ a posterio-
ri d’aquesta “estrena” del 14 de 
març. Per al concert s’acompanyarà 
de l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers, el Cor Ciutat de Mataró i 
la direcció musical de Jordi Lluch.

Un cas únic de continuïtat
Més enllà dels concerts extraordina-
ris, Ramon Salicrú com a President 
del Foment i Joaquim Fernàndez 
com a regidor de Cultura no van es-
catimar elogis cap a la col·laboració 
mútua que permet una programa-
ció de fins a 17 sessions al llarg de 
l’any. El programador i ideòleg dels 
cicles, Antoni Vilà, va voler desta-
car d’entre la programació el cicle 
de sarsuela, que arriba a l’onzena 
edició: “No hi ha cap altre cas a 
Catalunya d’una programació que 
faci tant que programi títols dife-
rents, amb orquestració en directe 
i de forma regular com ho fem no-
saltres”. La sarsuela és la joia de la 
corona de la programació i un dels 
àmbits amb més devots, però el 
Foment també vol buscar nous pú-
blics. Per això, explica Vilà, també 
s’incorpora aquest 2015 una apos-
ta primerenca pel musical. “Hem 
programat ‘Somriures i llàgrimes’ 
pensant en el públic familiar, des 
del Foment hem d’arribar a altres 
públics i creiem que és un gènere 
que pot funcionar”. La funció està 
prevista pel 26 d’abril.

La temporada del Foment manté 
els preus d’entrades, abonaments 
i descomptes dels darrers anys. 

 El Foment adopta el sistema de projecció digital per mantenir el cinema

Renovar-se o morir. La projecció, aquest dissabte a les 17h i amb entrada 
gratuïta, limitada a l’aforament de la sala, de la pel·lícula ‘Gravity’ servirà per 
estrenar el nou sistema digital per a la projecció de pel·lícules, del Foment, 
que canvia el mètode antic per poder seguir programant cinema al centre 
de la ciutat. Les pel·lícules de 35 mil·límetres, de cel·luloide, han passat a 
la història. I si bé el Foment conservarà la màquina antiga per a projeccions 
esporàdiques, la projecció digital ja és possible per la qual cosa s’hi podrà 
projectar qualsevol tipus de film, a mesura que vagin apareixent al mercat i 
les distribuïdores ens les puguin servir. Amb la instal·lació del digital, les ses-
sions cinematogràfiques guanyaran en qualitat visual –més llum, més precisió 
de la imatge– i en sonoritat. La idea del Foment és incrementar els dies de 
sessions, per a poder arribar a tots els sectors de públic potencial, especial-
ment els dijous i els divendres i segurament també els diumenges al matí.

El canvi de sistema ha costat més de 50.000 euros. El Foment iniciarà pròxi-
mament un Verkami per finançar amb micromecenatge bona part d’aquesta 
despesa. A més, s’incrementa en 0,50 euros el preu de l’ entrada habitual. 
El Foment ha fet doncs un pas endavant per a continuar oferint sessions 
cinematogràfiques regulars, en un lloc cèntric, al cor de Mataró. L’aposta 
pel Foment també és ben present des de Cultura de l’Ajuntament, que té 
un conveni signat amb l’entitat per a l’explotació de les instal·lacions i la 
programació cultural pròpia, d’àmbit de tota la ciutat. 

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 via urbana connectarà 
Argentona i El Sorrall 

El tram de carretera d’Argentona 
que correspon al terme municipal de 
Mataró passarà a ser una via urbana 
que connectarà amb la rotonda on 
confl ueixen l’avinguda de Josep Puig 
i Cadafalch i les rondes de Bellavista 
i de Josep Tarradellas, a la zona del 
Sorrall.  La Diputació ha de traspas-
sar ara la titularitat a l’Ajuntament 
i fer una aportació econòmica de 
470.000 euros per iniciar les obres 
de reconversió d’aquest tram de 
via en avinguda urbana. Les obres 
de reurbanització del tram de la 
carretera d’Argentona a traspassar 

estan previstes en el marc del nou 
planejament urbanístic de l’àmbit 
del Sorrall, aprovat defi nitivament 
el 31 de juliol.

L’ordenació urbanística preveu 
per a Cerdanyola una nova zona 
comercial i d’usos terciaris. A més, 
preserva els espais lliures de la zona 
de garrofers i pinedes pròxims al turó 
de Cerdanyola. El nou planejament 
pretén dignifi car l’entrada de Mataró 
des d’Argentona i el Vallès Oriental. 
Les obres a realitzar en l’espai pú-
blic es concretaran mitjançant el 
futur projecte d’urbanització. Amb 
l’aportació de la Diputació es preveu 
fer una primera fase d’urbanització 
del sector, consistent en l’execució 
d’una rotonda nova a la C-1415. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Diputació aporta 470.000 
per dignifi car l’entrada a 
Cerdanyola   

Campanya contra les 
pixades de gos a l’Escola 
Camí del Cros 

El centre demana als veïns 
que pensin en la higiene dels 
més petits     

L’Escola Camí del Cros, situada al 
barri de Cerdanyola, ha iniciat una 
campanya per sensibilitzar els veïns 
de la zona propera a l’escola res-
pecte als excrements dels animals 
de companyia que passegen. La 
façana de l’escola i les dues portes 
d’accés estan contínuament molles 
de pixades de gos. Des de la direcció 
de l’escola es vol demanar al veïnat 
que evitin deixar pixar i cagar els 
seus gossos davant de l’escola. “Per 
aquella vorera i per les dues portes hi 
accedeixen més de 450 nens i nenes 
cada dia”. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Puig i Cadafalch ja té el seu bust 
al Palau de la Generalitat 

Josep Puig i Cadafalch ja té el seu 
bust al Palau de la Generalitat, al 
Pati dels Tarongers, al costat de la 
resta de presidents moderns de Ca-
talunya. La imatge de l’arquitecte 
i polític mataroní, segon president 
de la Mancomunitat de Catalunya, 
es va estrenar dimarts al matí en 
un acte presidit pel President Artur 
Mas i que també va servir per reu-
bicar al mateix pati el bust d’Enric 
Prat de la Riba. La col·locació del 
bust del mataroní il·lustre era una 
reivindicació de l’associació ‘Amics 
i Puig i Cadafalch’ a la qual s’havien 

sumat diferents suports com el propi 
de l’Ajuntament de Mataró. També 
va ser notori que el Conseller de 
Territori i Sotenibilitat Santi Vila va 
defensar públicament en un article 
retre homenatge a Puig i Cadafalch 
al Pati dels Tarongers, espai noble 
del Palau de la Generalitat.

Obra de Cusachs
L’Alcalde Joan Mora va ser present 
a l’acte institucional de dimarts, al 
costat de l’escultor Manuel Cusachs 
que és l’autor de la imatge. Cusachs 
també és pare de l’escultura monu-
mental a Puig i Cadafalch que hi ha 
al Parc Central de Mataró. El bust 
de Palau, però, és de Puig en una 
altra edat, més jove. 

POLÍTICA
NOTÍCIA

Es va inaugurar dimarts, 
juntament amb el nou lloc del 
de Prat de la Riba 

Primer cicle de formació 
en teràpia gestalt a 
Mataró 

El centre Viute també ofereix 
cursos i tallers especials 
sobre desenvolupament humà      

El centre Viute Desenvolupament 
Humà i l’Institut Gestalt de Bar-
celona han signat un acord de 
col·laboració gràcies al qual Viute 
oferirà el primer cicle de formació 
en teràpia gestalt a Mataró. La nova 
oferta al Maresme suposa una millo-
ra important per als usuaris quant a 
proximitat i comoditat. I amb tot, el 
centre especialitzat es vol convertir 
en l’espai de referència al Maresme. 
El curs promou l’autoexploració, 
l’aprenentatge, el desenvolupament 
de recursos propis i la millora de la 
capacitat d’estar amb els altres. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Més contenidors, més efi cients i 
més a prop dels veïns de Mataró 

A Núria Calpe, regidora de Via Pú-
blica, sempre li agrada recordar que 
el de la neteja i recollida de brossa 
és “el contracte més important que 
té l’Ajuntament de Mataró”. A par-
tir d’aquesta premissa es va fer un 
procés participatiu per defi nir el plec 
de condicions del nou contracte i 
seguint amb aquesta tònica es van 
presentar els nous vehicles, conte-
nidors i característiques del servei. 
La “netedat” del carrer és una de les 
queixes dels ciutadans i el govern no 
hi ha escatimat esforços.

L’ Ajuntament ha renovat amb 
FCC el contracte per al servei de la 
recollida de la brossa i neteja viària a 
la ciutat per vuit anys i per import de 
55,4 milions d’euros. Entre les prin-
cipals novetats destaca una major 
presència de contenidors al carrer, 
amb la incorporació de 308 nous 
contenidors, un 16 per cent més 
dels que hi havia fi ns ara. A més, 
tots ells es redistribuiran per aconse-
guir que la major part dels ciutadans 
tinguin un punt de recollida amb les 
cinc fraccions de residus a menys de 
100 metres de casa seva. Pel que 
fa al sistema de recollida, passarà a 
fer-se íntegrament amb camions de 
braç articulat per reduir el temps 
de buidatge.

Unifi car el sistema de de reco-
llida permet ser més efi cients en 
la despesa. El nou contracte s’ha 

adjudicat a la mateixa empresa que 
l’oferia fi ns ara, FCC, i un 11 per 
cent més barat que el contracte 
anterior. El nombre de contenidors 
passa de 1.938 a 2.246 i, a partir 
del mes de febrer es preveu que la 
majoria de les àrees de recollida (el 
91,8%) comptin amb contenidors 
de les cinc fraccions per facili-
tar als veïns la recollida selectiva. 
L’Ajuntament espera que la nova or-
ganització del servei permeti reduir 
el nombre d’impropis que arriben 
a la deixalleria i que acaben supo-
sant una rèmora econòmica, perquè 
s’ha d’abonar el cost de separació i 
tractament.

Una altra novetat és que la reco-
llida de voluminosos ja no es farà 
únicament en horari nocturn, sinó 
a totes les hores del dia.

Més neteges a l’any
Una altra de les millores impor-
tants és la freqüència de neteja dels 
contenidors. Si fi ns ara només es 
netejaves 6 cops l’any -una vegada 
cada dos mesos-, ara es rentaran 
tres cops al més, un total de 36 
vegades l’any. El contracte també 
preveu un redimensionament del 
servei en funció de l’època de l’any 
per fer-lo més efi cient. La fl ota de 
vehicles de l’empresa que treballarà 
a tot Mataró també s’ha renovat i 
l’Ajuntament inicia amb la posada 
en funcionament del nou sistema 
una campanya informativa a la ciu-
tadania per separar correctament les 
fraccions i “ajudar” a l’efi ciència del 
servei de recollida. 

SOCIETAT
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El pròxim dijous 5 de febrer, el 
Magistrat de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, Santiago Vidal, pre-
sentarà a Mataró el projecte que 
ha encapçalat d’elaborar un primer 
esborrany de Constitució Catalana. 
En un acte al Teatre Monumental 
organitzat per Esquerra Republica-
na de Catalunya, el Jutge Vidal farà 
la conferència “Procés Constituent 
i República” just en la setmana en 
que el seu projecte s’haurà fet pú-
blic. Santiago Vidal ha transcendit 
mediàticament els darrers mesos 
perquè el Poder Judicial estudia 
inhabilitar-lo per haver participat 
de la redacció d’aquesta Constitu-
ció d’una Catatalunya independent. 
És un dels rostres més coneguts de 
l’independentisme i l’ANC.

Catalunya sense exèrcit
El text del grup que encapçala 
Santiago Vidal és un dels tres que 
s’han elaborat a petiticó de l’ANC I 
estableix que Catalunya no tindrà 
exèrcit, que el castellà serà llen-
gua coofi cial i obre un període d’un 
any perquè qui ho desitgi pugui 
demanar la doble nacionalitat. La 
Constitució Catalana serà “fàcil-
ment esmenable”. Si els ciutadans 
recullen 500.000 signatures podran 
proposar modifi cacions del redactat 
de tots els articles i el Parlament es-
tarà obligat a admetre-ho a tràmit i 
debatre-ho. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El jutge Santiago Vidal 
presenta l’esborrany de 
Constitució catalana

En un acte convocat per 
ERC, dijous 5 de febrer al 
Monumental      

Una altra de les millores és 
la freqüència de neteja dels 
mateixos contenidors       

ACN
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Un centenar de persones contra la 
violència de gènere 

Un centenar de persones es va 
concentrar dimecres 21 davant 
l’Ajuntament per condemnar la vio-
lència de gènere, després que el 
passat dimarts un home apunyalés 
la seva exparella i la mare d’aquesta. 
Els fets van tenir lloc durant una dis-
cussió familiar en un pis del barri de 
l’Havana. L’home va ser detingut per 
intent d’homicidi. Les associacions 
de dones de Mataró clamen per una 
“educació en la igualtat” com a únic 
antídot per combatre aquesta xacra.

“Educar, educar i educar”. Aques-
ta és la solució que planteja el Teixit 
de Dones de Mataró, que agrupa 
diferents col·lectius de la ciutat 
per canviar la mentalitat d’una “so-
cietat masclista”. La portaveu de 
l’agrupació, i membre de la Voca-

lia de Dones del Pla de Boet, Anna 
Garcia, assegura que aquest esforç 
cal focalitzar-lo, sobretot, en la gent 
més jove. Garcia lamenta l’atac a les 
dues dones ferides de gravetat i con-
demna també la mort d’una dona, 
el mateix dimecres a Terrassa, tam-
bé a mans de la seva parella. Cal, 
diu, fer un “crit” contra la violència 
masclista: “No ens quedem calla-
des davant d’un acte de violència 
d’aquest tipus”.

Una d’alta, l’altra fora de perill
En el cas de Mataró, l’agressor és 
un home de 37 anys, de naciona-
litat marroquina, i les víctimes són 
dues dones de 60 i 33 anys. Des-
prés de l’agressió les dues dones 
van ser traslladades a l’hospital, on 
van ser intervingudes d’urgència. La 
dona de 60 anys ja ha estat donada 
d’alta, mentre que la noia més jove 
està ingressada a Can Ruti. La seva 
situació és estable. 
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La policia espanyola ha detingut 
cinc persones a Barcelona quatre 
a Mataró i una a Badalona com a 
presumptes membres d’una banda 
que distribuïa, des de l’Estat, haixix 
procedent de Marroc cap a països 
europeus com França, el Regne 
Unit, els Països Baixos i Itàlia. Se-
gons fonts policials, en total s’han 
detingut 55 persones que formaven 
una xarxa de cèl·lules independents 
entre si assentades arreu del te-
rritori espanyol i que desconeixen 
l’existència de les altres. Els agents 
han intervingut onze tones d’haixix, 
de les quals 2,3 a Barcelona. La dro-
ga travessava l’Estret de Gibraltar en 
potents llanxes motores semirígides 
o amagada en dobles fons i dipòsits 
de combustibles de camions de gran 
tonatge.

Els detinguts coordinaven des 
de diferents punts de l’Estat -con-
cretament de Madrid, Guadalajara, 
Barcelona i Màlaga- la logística, 
emmagatzematge i transport de la 
droga cap a diferents països eu-
ropeus. Per això, disposaven de 
diverses naus industrials i locals 
comercials per guardar la droga. Per 
distribuir la droga als compradors 
de la xarxa, utilitzaven camions i 
turismes amb cavitats ocultes per 
amagar l’haixix si el trajecte era 
cap a Europa o per guardar els be-
nefi cis en efectiu si tornaven cap al 
Marroc. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Quatre detinguts per 
distribuir haixix a 
narcotrafi cants europeus

Estructurada en diverses 
cèl·lules arreu del territori 
espanyol      

Una de les dones 
apunyalades continua 
ingressada fora de perill       

ACN
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Vist per sentència el judici a quatre 
manifestants antifeixistes 

“Feixistes, racistes i nazis”. Aquests 
són els insults que la portaveu de 
PxC a Mataró, Mònica Loca, de-
nuncia per part d’un grup d’una 
trentena de persones que el pas-
sat mes de juliol de 2014 van fer 
una acció reivindicativa davant un 
estand de PxC, que recollia ma-
terial escolar “pels de casa”, els 
de nacionalitat espanyola, segons 
va matisar la pròpia Lora. De les 
persones concentrades, quatre van 
seure com acusats per una presump-
ta falta d’injúries. Són el portaveu 
d’ICV-EUiA a l’Ajuntament, Esteve 
Martínez, Carles Spa, també vin-
culat a ICV i Joan Jubany i Juliana 
Bacardit, reconeguts membres de la 
CUP. Pels acusats, la identifi cació 
d’aquestes persones és una clara 
mostra de l’intent de “judicialitza-
ció” de la política.

Només pancartes
Els acusats van negar haver in-
sultat Lora, si bé reconeixen que 
portaven pancartes criticant les po-
lítiques “xenòfobes” de PxC, unes 
manifestacions que emmarquen en 
l’escena política, i no com un atac 
individual cap a cap persona. Un 
mosso d’esquadra que va declarar 
com a testimoni assegura que no 
es va viure cap moment de tensió 
i que la protesta va ser tranquil·la. 
Tant la fi scalia com la defensa de-

manen l’absolució dels acusats i 
recriminen a PxC l’ús dels meca-
nismes judicials per abordar una 
“manifestació contra polítics”. La 
representant de Fiscalia destaca que 
“la llibertat d’expressió és fonamen-
tal en un estat social i democràtic”. 
L’advocada de la defensa adverteix 
que estudiaran prendre mesures si 
els testimonis de PXC han mentit.

“Aquest judici és un frau de llei 
per segrestar el debat polític. Es-
perem que tots els interlocutors 
es manifestin perquè no es poden 
tolerar aquests abusos i que es 
trenqui la convivència judicialitzant 
persones per la seva ideologia, una 
ideologia que, a més, advoca per la 
convivència”, ha etzibat l’advocada, 
Laia Serra. “No som partidaris de 
col·lapsar la justícia, però la lliber-
tat d’expressió té uns límits i es va 
faltar l’honor a la meva persona”, va 
respondre Lora. 
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Els Premis Administració Oberta, 
que reconeixen l’esforç dut a ter-
me pels ajuntaments catalans en 
la implantació i ús dels serveis 
d’administració oberta entre la 
ciutadania i les empreses, es van 
lliurar en el marc del Congrés de 
Govern Digital.

Enguany s’han concedit per pri-
mera vegada d’acord amb l’avaluació 
realitzada en el 14è informe sobre 
administració electrònica elaborat 
per l’Administració Oberta de Cata-
lunya. Aquest informe recull, entre 
altres, aspectes com ara si el web 
municipal ofereix tramitació elec-
trònica; si té seu electrònica i tauler 
electrònic d’edictes; si els proveï-
dors hi poden dipositar factures 
electròniques o rebre notifi cacions 
electròniques; o bé si l’ajuntament 
intercanvia dades telemàticament 
amb altres administracions. Mata-
ró va ser guardonat en la categoria 
d’ajuntaments més grans de 50.000 
habitants juntament amb Terrassa, 
Viladecans, El Prat de Llobregat, 
Mollet del Vallès, Barcelona, Cer-
danyola del Vallès, Granollers, 
Manresa i Reus.

L’Ajuntament de Mataró va pre-
sentar una ponència sobre el servei 
d’atenció ciutadana a través de Te-
legram en el marc del Congrés. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’ajuntament de 
Mataró obté el Premi 
Administració Oberta

Esforç dels ajuntaments en 
serveis d’administració oberta 
entre ciutadans i empreses      

Mònica Lora diu que la van 
insultar mentre que la policia 
ho qualifi ca d ’acte “ tranquil”      

 Judici i casament

El judici es va desenvolupar amb 
tota normalitat fi ns que una em-
pleada dels Jutjats de Mataró el 
va interrompre per explicar al 
jutge que un altre jutjat, ubicat 
en el mateix edifi ci, requeria a 
uns dels acusats perquè tenia 
hora fi xada per casar-se. La si-
tuació va provocar la sorpresa 
de tots els assistents. El jutge 
va interrompre la vista durant 
uns deu minuts perquè l’acusat 
formalitzés el seu matrimoni. 
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La importància del 
multinlingüisme en edat 
pre-escolar

EDUCACIÓ
LLAR D’INFANTS ANCA

publicitatpublicitat

En edat pre-escolar, els infants te-
nen una capacitat per aprendre i 
retenir conceptes molt més alta que 
en qualsevol altre tram de la vida. 
Infi nitament superior a la capacitat 
que tenim d’adults, per exemple. 
Per això és important saber aprofi tar 
aquestes capacitats per introduir-los 
en l’aprenenatge lingüístic com fa 
l’escola bressol Anca, única de Ma-
taró en apostar pel multilingüisme. 
Anca acumula 10 anys d’experiència 
a Mataró amb resultats acreditats 
formant infants i capacitant-los 
idiomàticament en llengua anglesa.

Anca té l’anglès com a llengua 
vehicular en la majoria de les seves 
activitats i aprenentatges i afegeix 
una hora setmanal de francès. Pot 
semblar poc, però serveix perquè 
els infants absorbeixin aquestes 
dues llengües i disposar-los, un cop 
entrin en l’ensenyament escolar, a 
desenvolupar perfectament totes 
dues llengües, a afegir a les mater-
nes, és clar.

Aposta pel multilingüisme
L’aposta pel multilingüisme per-
met que els infants es diverteixin 
aprenent les llengües desenvolu-
pant unes capacitats que només 
es tenen en edats primerenques. 
Aquests nens que de petits parlen 
més idiomes, quan són grans tenen 
més capacitat cerebral davant pro-
blemes i està demostrat que són més 
resolutius. 

tot publi a9 anca.indd   1 28/1/15   17:05



Dates: 
Divendres 30 gener

Hora: 
22:30h

Lloc: 
Arcàdia Cafè Cultural 
(C. d’en Pujol, 26. 
Mataró) 

Entrada: 
5 euros.

PAUL KLASON, 
MÚSIQUES MENYS TRANQUIL·LES

Després de la primera presa de 
contacte del públic mataroní amb 
la present edició del Festival Mú-
siques Tranquil·les amb el concert 
de Sílvia Pérez Cruz, la propos-
ta d’aquest cap de setmana 
s’acosta a sons més actuals.

El projecte de Paul Klason, 
neix l’any 2012 i vol integrar 
la música i el disseny amb la 
intenció de crear un estil que 
es mou entre el pop, el soul 
i el R&B. Mentre preparen el 
seu primer disc amb composi-
cions pròpies, ja es poden trobar 
els primers temes a les xarxes. En 
aquest sentit, Jamendo -la pàgina 
de música independent més relle-
vant a nivell internacional- els ha 
donat 700.000 oients, entrant en 
nombroses ocasions al Top 5. Han 
aconseguit la fi ta, a més de pujar 
fi ns a la segona posició, amb el sin-
gle ‘I want your body’ que compta 
amb la col·laboració de Young-
Markk, raper de Los Angeles, un re-
ferent a les xarxes socials amb més 
de 2 milions de visites a Youtube.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

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

Concert Extraordinari Dia 
Escolar de la No Violència i 
de la Pau
Genís Mayola – veu i guitarra - i Adil 
Amrani – veu i llaüt àrab, Alumnes 
Escola Torre Llauder, Cor Madrigalistes 
de Mataró i Coral Primavera per la Pau.
Divendres 30 gener l 20h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Entra-
da lliure, aportacions voluntàries.

Carlit Gospel
Concert extraordinari de Carlit Gospel 
a favor de Mans Unides. Dirigit per 
Anna Roqué, amb Jordi Gaig al piano.
Dissabte 31 gener l 21h l Basílica de 
Santa Maria (Mataró) Entrada gratuïta, 
aportacions voluntàries.

A La Quieta Band
Concert de la banda mataronina, que 
presenta un format més acústic i pop. 
10è Cicle Músiques Tranquil·les.
Diumenge 1 febrer l 20:30h l El Públic 
(C. Xammar, 6. Mataró) l Preu: 5€.

Jazz Jam - Associació Jazz 
Maresme
Jam session oberta a tothom, que 
comptarà amb la participació dels 
músics Ivó Oller, Gerard Nieto, Pep 
Rius i Marc Buch entre d’altres.

Dijous 5 febrer l 21:30h l Sala Ap del 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Taquilla: 5€. Participants: gratuït.

Concert de les Candeles
Concert de joves intèrprets.
Divendres 6 febrer l 20:30h l Col·legi 
Maristes Valldemia (Mataró)

TEATRE I DANSA

Anecdotari 1
Espectacle de la Companyia La Fusta. 
Cinc escenes teatrals amb to còmic 
que refl ecteixen diferents situacions 
quotidianes i absurdes.
Divendres 30 gener l 22h l Cafeteria 
Alarona (Plaça Sta. Maria, 6 Mataró) l 
Entrada gratuïta

www.totmataro.cat/agenda   

La principal infl uència musical de 
Paul Klason es pot trobar en la músi-

ca pop, soul i R&B dels anys 90, 
a més de músics com Michael 
Jackson o Ledisi així com sons 
més actuals, per exemple, Jus-

tin Timberlake, Rihanna o 
Bruno Mars.

contacte del públic mataroní amb 
la present edició del Festival Mú-
siques Tranquil·les amb el concert 
de Sílvia Pérez Cruz, la propos-

neix l’any 2012 i vol integrar 
la música i el disseny amb la 
intenció de crear un estil que 
es mou entre el pop, el soul 
i el R&B. Mentre preparen el 
seu primer disc amb composi-
cions pròpies, ja es poden trobar 
els primers temes a les xarxes. En 
aquest sentit, Jamendo -la pàgina 
de música independent més relle-
vant a nivell internacional- els ha 
donat 700.000 oients, entrant en 
nombroses ocasions al Top 5. Han 
aconseguit la fi ta, a més de pujar 
fi ns a la segona posició, amb el sin-
gle ‘I want your body’ que compta 
amb la col·laboració de Young-
Markk, raper de Los Angeles, un re-
ferent a les xarxes socials amb més 
de 2 milions de visites a Youtube.

Paul Klason es pot trobar en la músi-
ca pop, soul i R&B dels anys 90, 

a més de músics com Michael 
Jackson o Ledisi així com sons 
més actuals, per exemple, Jus-

tin Timberlake, Rihanna o 
Bruno Mars.

Espai patrocinat per
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‘El tonto és un savi’
D’Adrián Ortega i Sigfrido Blasco. A 
càrrec del Grup Fòrum pel Teatre i la 
Cultura de Tordera. I Cicle de Teatre 
Amateur del Maresme.
Diumenge 1 febrer l 18:30h l Centre 
Moral d’Arenys de Munt l Preu: 7€. 
Socis i jubilats: 5€.

INFANTIL

Benvinguda familiars
Visita en família per conèixer la bibliote-
ca i les activitats adreçades als infants.
Dissabte 31 gener l 11h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró) l Gratuït, 
inscripció prèvia

L’hora del conte
“Contes que fan bullir el calder de la 
iaia”, recull de rondalles de cultura 

popular i amb valors.
Dissabte 31 gener l 12h l Biblioteca 
Municipal d’Argentona (C. Gran 3-5. 
Argentona)

‘El meu germà, en Jaume’
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Diumenge 1 febrer l 18h l Ca l’Arenas 
(C. Argentona, 64. Mataró)

‘El vestit nou de la capuxeta 
amb botes’
Espectacle infantil, teatre d’objectes i 
titelles, de la Companyia Pa Sucat.
Diumenge 1 febrer l 18h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, Argentona).

L’endrapasomnis
Teatre familiar a càrrec de la Cia. 
Teatre al Detall.
Diumenge 1 febrer l 18h l Teatre Prin-
cipal (C. Església, 45-47. Arenys de 
Mar) l Taquilla: 6€. Anticipada: 5€.

Hora del conte
Narració del conte “El sueño de Lu 
Shzu”, de Ricardo Gómez. Narració a 
càrrec d’Isabel Tudurí.
Dimarts 3 febrer l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte especial
2n aniversari de la biblioteca. Amb el 
conte “Palla, fusta, pedra”, la història 
de 3 porquets, a càrrec de la Cia. de 
Titelles Galiot Teatre.
Dimecres 4 febrer 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 4 febrer | 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Pl. Occitània, 
s/n. Mataró)

Espai patrocinat per

Jove Ballet de Catalunya presenta una 
versió especial i única de la història de 
Lewis Carrol, un conte màgic i ple de 
fantasia. Més de 60 ballarins, la millor 
dansa clàssica complementada amb 
dansa contemporània, jazz, Broadway, ...

DANSA

‘Alícia’

Diumenge 1 febrer l 19h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Entrada: 12€.

SORTIM EN FAMÍLIA 

Per celebrar els 5 anys una sessió 
molt especial: xocolatada, taller de 
maquillatge, photocall i l’espectacle 
de circ i clown “El Mêtre” de la com-
panyia Jam. Organitza:  Circulant, Circ 
en Moviment.

5 anys, Mataró Circ al Casal

Diumenge 1 febrer l 11h l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Preu: 7€. Reserva entrades 
a: circalcasal@circulant.cat. 
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Dijous a la biblio
Hora del conte en anglès: “Victor Goes 
on an Outing”, de Pasqual Alapont.
Dijous 5 febrer l 17:30h l Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en Palau, 
18. Mataró)

Buc de contes
Narració “¿Todavía nada?”, de Chris-
tian Voltz.
Dijous 5 febrer l 17:30h l Buc de Lli-
bres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES  

Club de lectura
“Botxan” de Natsume Soseki. Activitat 
moderada per l’escriptor Toni Sala.
Dilluns 2 febrer l 19h l Biblioteca Iltu-
ro (c/ Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)

‘La màgia dels descobriments’
Primera sessió del cicle de conferèn-
cies “La ciència, realitat o fantasia? 
La quàntica i la relativitat ens mostren 
un món molt diferent”, a càrrec de 
Josep Lladó, químic i pedagog. 
Dimarts 3 febrer l 18h l Col·legi d’Apa-
relladors i Arquitectes Tècnics (Can 
Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià sobre el 
llibre “Lessico famigliare”, de Natalia 
Ginzburg. Activitat conduïda per Nicola 
Giuliano.
Dimarts 3 febrer l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
POESIA: “Miquel Martí i Pol: la 
tendresa s’instal·la a les paraules”. 
Conferència a càrrec de Joan Tres i 
Arnal (fi lòleg de la llengua catalana).
Dimecres 4 febrer l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “Botxan”, de Nat-
sume Soseki. Moderada per l’escriptor 
Toni Sala.
Dimecres 4 febrer l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

‘Des d’on tornar a estimar’
Recital poètic a càrrec de Joan Marga-
rit, poeta. Dins el cicle de conferències 
‘300 anys... també de literatura’.
Dijous 29 gener l 19:30h l Òmnium 
Cultural (C. Argentona, 59. Mataró)

‘Els Beatles’
50è aniversari de l’únic concert dels 
Beatles a Barcelona. Conferència / 
concert a càrrec de l’historiador Marc 
Rabaneda i del músic Óscar Corral.
Dimecres 4 febrer l 19:30h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Preu: 3€.

“La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?”
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació.
Dijous 5 febrer l 19h l Fundació Hospi-
tal (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“ The Curious Incident of the Dog in 
the Night-Time”, de Mark Haddon. 
Activitat moderada per Laura Patricio.
Dijous 5 febrer l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

FESTES I FIRES

Mercat de segona mà
Mercat dedicat als productes de sego-
na mà i reciclats. Organitza: Associació 
Segona Oportunitat Vintage.
Diumenge 1 febrer l De 8 a 14h l Barri 
st. Miquel del Cros (Argentona).

37a Fira de l’Arbre i la Natura
Fira de l’Associació Amics de les Plan-
tes, Animals i Jardins del Maresme. 
Dies 7 i 8 febrer l Dissabte de 9 a 21h 
i diumenge de 9 a 20h l Parc Central 
de Mataró 

Fira d’Artesania a Arenys
Venda de productes artesanals, fets 
a mà. Organitza: Associació Col-
leccionisme Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 11 gener l De 9 a 15h l La 
Riera (Arenys de Mar)
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En el marc de les festes de la Mare 
de Déu de la Candelera, Santa Maria 
obre les portes tot organitzant visites 
culturals durant tot el dia: el campanar, 
l’orgue monumental, espais de la basí-
lica i les seccions del Museu Arxiu.

VISITES GUIADES

Festa de la Candelera

Dissabte 31 gener l 11:30h l Basílica 
de Santa Maria (Mataró) l Inscripció a 
l’Ofi cina de Turisme (93.758.26.98)

PRESENTACIÓ I CONFERÈNCIA

Conferència a càrrec de Jordi Malé 
il·lustrada amb la lectura de passatges 
de les obres per part de l’actriu Ruth 
Garcia. Presentació del número 111 de la 
revista ‘Fulls’ dels Museu Arxiu.

‘Medea, Dones de Troia i 
altres obres de tema clàssic 
d’Esteve Albert’

Dimecres 4 febrer l 19:30h l Museu 
Arxiu de Santa Maria (Mataró)
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RUTES I VISITES

Nau Gaudí i Col·lecció 
Bassat
Visita guiada al Museu d’Art Contem-
porani de Mataró.
Diumenge 1 febrer l 12h l Nau Gaudí 
(C. Cooperativa, 47. Mataró)

 CURSOS

Taller d’escriptura terapèutica 
A càrrec de l’Eva Lleonart, Coach lite-
rària i escriptora. Divendres de 17:30 
a 19h. Inici: 6 de febrer.
Inscripcions: Espai Vitruvi (Camí Ral, 
377 3r 2a. Mataró). 93.016.46.81.

Tallers a Les Esmandies
Bricolatge, Restauració mobles, Dibuix/
Pintura, Dibuix còmic, Construcció 
titelles, Bijuteria i manualitats, Joieria, 
Patchwork, Labors i puntes de coixí, 
Fotografi a, Informàtica, Anglès, Fran-
cès, Àrab, Català, Guitarra, Llenguatge 
musical, Aikido, Hatha Ioga, Kundalini 
Ioga, Pilates, Seitai, Tai-Txi. 
Les Esmandies - Casal de Barri (Ronda 
O’Donnell, 94). Inscripcions: de 18 
a 21h. Tel.93.757.88.57. casal@
peramas-esmandies.cat. Preu: 15€.

Posa’t en forma amb l’art 
contemporani
Curs d’eines teòriques i pràctiques per 
la creació contemporània a càrrec de 
Jordi Boldú. 1a sessió: “Apunts per a 
una història de l’art de l’ara mateix”.
Dimecres 4 febrer l 18:30h l Sala 
d’actes de Can Palauet (C. d’en Palau, 
32. Mataró) l També dies 11, 18 i 25 
febrer. Curs gratuït. 

VARIS

1r Plenari de Les Santes
El plenari és obert a tothom per treba-
llar entre tots Les Santes 2015.
Dilluns 2 febrer l 20h l Sala d’actes 
de Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró)
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exposicionsexposicions

‘Esteve Albert, vida i obra’
Exposició itinerant complementada 
amb mostra bibliogràfi ca de la Biblio-
teca Popular.
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) l Inaugura-
ció: divendres 30 de gener a les 19h.

Cartells Carnestoltes ‘15
Exposició dels 19 cartells presentats al 
concurs per trobar la imatge gràfi ca del 
Carnestoltes 2015.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occi-
tània, s/n. Mataró) l  Del 3 al 26 de 
febrer.

‘Mercat d’art’
Exposició i venda d’obres d’art de 
diversos artistes.
Estudi Aurum (C. Montserrat 33. 
Mataró). Fins el 26 de febrer.

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.

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

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

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. 

‘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.

‘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.

15x15 
Col·lectiva de l’Associació Sant Lluc. 
Sala d’exposicions 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.

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

‘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) l Fins al 
22 març.

www.totmataro.cat/exposicions
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Casal Parroquial de Sant Josep 
(C. d’en Moles, 27. Mataró) l Fins al 
8 de febrer.

EXPOSICIÓ

Premsa i dictadura: l’abat 
Escarré a Le Monde
S’emmarca dins de la commemoració 
dels 50 anys de les declaracions de 
l’abat Escarré a ‘Le Monde’. Comissa-
riada per Teresa Carreras, periodista i 
presidenta de l’APEC.

T 930 013 976

ESPECIAL ANIVERSARI

REFORMA
 > La teva cuina

 > Bany
 > Canvia la teva banyera

per plat de dutxa

Ara és el moment

de fer-ho!
informa't! no te les perdis!

SÚPER OFERTES
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Vine al primer Plenari
de Les Santes 2015

Dilluns 2 de febrer a les 20h
a Can Palauet

Fem Les Santes entre tots

www.culturamataro.cat @lessantesmataro
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

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

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

 2  9   4 1  3 

     1 3 9   

 3 5 1  2 9    

 4     2 7 8  

  2   6  3  4 

  3  4    6  

 8  2 9 3 1   7 

 5  3  4  8   

  7   8   3  

sudokusudoku www.totmataro.cat
NÚM. 1660
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La Riera 48:

Juli Cuéllar: una veu ferma per a consolidar 
la proposta rupturista ‘clàssica’ a l’Ajuntament

El candidat de la CUP a les pròximes eleccions mu-
nicipals, Juli Cuéllar, parla de forma pausada però 
amb fermesa, contundència; a vegades fi ns i tot amb 
vehemència. Model CUP, segons el qual sovint les 
oracions comencen amb un “entenem que”, com si 
tot estigués perfectament racionalitzat i computat en 
el cap dels seus militants a l’hora de pronunciar-se 
sobre qualsevol tema. Militant de Maulets des de la 
seva adolescència, tímid i treballador, darrere els seus 
ulls ‘aixinats’ s’hi amaga una voluntat de ferro que 
considera inextricable el canvi social amb el canvi na-
cional; independentista de soca-rel relligat combinat 
amb els postulats de l’esquerra antisistema clàssica. 

Contràriament al que passa a altres localitats ca-
talanes on la CUP va aparèixer amb força el 2011, a 
Mataró els ‘cuperos’ ja eren a l’Ajuntament el 2007, 
de manera que no representen una estricta novetat 
en el panorama. Precisament, l’existència d’un nou 
actor polític com Podemos, amb una imatge de marca 
excel·lent en el mateix fl anc de l’esquerra rupturista i 
en clau de regeneració democràtica, els pot difi cultar 
mantenir la seva presència a l’Ajuntament. Cuéllar, 
però, confi a precisament que aquests vuit anys de 
feina a l’Ajuntament i el treball anterior serveixin, no 
només per mantenir representació, sinó per assolir 
el segon regidor i, si pot ser, el tercer. “No m’agrada 
pensar que hi ha uns vots ‘meus’. L’únic que sé és 
que hem treballat, tenim una xarxa consolidada bas-
tant repartida arreu de la ciutat i que això ens hauria 
de portar a tenir uns bons resultats”.

El perquè no a un Guanyem Mataró
Molta polseguera i moltes converses, ha aixecat la 
possibilitat -ja descartada- que la CUP junt amb 
Podemos, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa i algunes persones que brandaven 
l’etiqueta Guanyem Mataró, es presentessin com un 
bloc electoral. La CUP ha acabat rebutjant la pro-
posta perquè no s’ha vist clar acudir a les eleccions 
amb una formació -ICV- molt identifi cada per ells en 

OPINIÓ

el model especulatiu que, a parer seu, va presidir la ciu-
tat des de la represa democràtica fi ns al 2011. “Pactar 
amb ICV una candidatura conjunta ens sembla bastant 
antinatural”, expressa amb claredat. No tanca la porta, 
però, a pactar alguns punts programàtics amb aquestes 
forces d’esquerres de cara a les eleccions.

El cert és que la CUP, justament arran dels dos man-
dats amb presència al consistori, acumula un pòsit 
d’experiència i coneixements innegable que li donen una 
sensació de fortalesa prou gran per acudir en solitari a les 
urnes: coneix bé la ciutat, té propostes concretes i manté 
el nervi de la militància. En l’àmbit econòmic insisteixen 
en fomentar l’Economia Social i Solidària -posar en marxa 
de forma efectiva la incubadora d’empreses cooperati-
ves del Cafè de Mar- i donar vigor al comerç local i de 
proximitat i convertir-lo en un nou  Granollers. Menció 
a part tindrà en el programa electoral una qüestió de la 
qual la CUP ha fet bandera: el transport públic. Així, la 
formació inclourà la transformació del Mataró Bus en un 
servei efi caç i ràpid que estimuli l’ús del transport públic 
a preu assequible i la creació d’una estació d’autobusos 
intermodal -una vella reivindicació- a tocar de la RENFE. 

Més enllà del programa electoral, la CUP haurà de 
recuperar en els pròxims mesos amb tota seguretat una 
qüestió espinosa que semblava resolta, Can Fàbregas, en 
la mesura que l’acord per desllorigar la polèmica -signat ja 
en mandat de govern de CiU- incloïa la data d’inauguració 
-Santes 2015- de la nova Casa de la Cultura Popular en 
una reconstituïda Can Fàbregas, perspectiva que no es 
complirà. En aquest sentit Cuéllar, d’una línia ideològi-
ca molt semblant a Xavier Safont-Tria i a Joan Jubany 
-l’autèntic cervell de la formació en l’àmbit mataroní-, ad-
met que la CUP s’està plantejant la possibilitat de reobrir 
el litigi. Una qüestió que en el seu moment, 2007, els va 
ajudar a agafar embranzida per aterrar a La Riera 48. 

www.totmataro.cat

JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ

PERIODISTA

RECUPERA EL PERFIL SENCER A LARIERA48.CAT
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Tres Tombsimatges

FOTOS: ANNA ALUART

1 UN DELS CAVALLS QUE OBRIA LA RUA AMB UN PAS MOLT ELEGANT UN DELS CAVALLS QUE OBRIA LA RUA AMB UN PAS MOLT ELEGANT 2     EL CARRUATGE D’ESTRELLA DAMM.EL CARRUATGE D’ESTRELLA DAMM.
3   MOMENT DE LA BENEDICCIÓ D’ANIMALS I MASCOTES   MOMENT DE LA BENEDICCIÓ D’ANIMALS I MASCOTES 4 UN DELS CARRUATGES MÉS ELEGANTS QUE ES VAN VEURE.  UN DELS CARRUATGES MÉS ELEGANTS QUE ES VAN VEURE.  
5 LA DILIGÈNCIA D’IGUALADA, AMB NENS A DINS. LA DILIGÈNCIA D’IGUALADA, AMB NENS A DINS. 6     UN DELS CAVALLS, JA ESGOTAT, AL TERCER TOMB UN DELS CAVALLS, JA ESGOTAT, AL TERCER TOMB 
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 
R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24
PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91
M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58
Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00
JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69
ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62
R. SUBIRATS  
Blay Parera, 35  93.796.17.21
S. LÓPEZ     (De 9 a 21h. Diss. 9-14h)
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Participació ciutadana

sèniors

  joarxa@gmail.com

S’està confi gurant una nova societat, 
en la que la gent vol participar com a 
ciutadans actius i no com a súbdits 
passius. Aquestes ganes de participar, 
haurien de portar aparellats plante-
jaments de canvis socials de baix a 
dalt. Podríem començar a fer-ho amb 
la creació de l’estat de Catalunya, en 
l’àmbit d’una Europa dels pobles, que 
tard o d’hora s’acabarà imposant. Se-
ria la millor forma de confi gurar el seu 
territori, substituint els històricament 
obsolets estats-nació actuals, massa 
grans per permetre la participació de 
la seva ciutadania, molt més possible 
en territoris més petits, constituïts 
com eco sistemes culturals, relacio-
nats de forma distribuïda en xarxes 
d’àmbit global.

Hauríem de ser capaços de poder 
veure la realitat negativa que ens 
envolta, per poder-la modifi car, ente-
nent que en aquests moments el coll 
d’ampolla social, el trobem en una 
societat civil, que no se sap si en el 
seu àmbit més proper del municipi, no 
actua per no pensar, o no pensa per no 
actuar. De cap de les maneres podem 
donar la culpa de tot el que ens passa 
als altres, principalment als polítics, 
si nosaltres no som capaços d’aplicar 
plantejaments existents, viables i 
possibles que van de baix a dalt, com 
per exemple, la creació de Consells 
Ciutadans Municipals, com un sugge-
riment, per començar a caminar cap 
a una nova societat, que aposti per 
la plena ocupació i l’autorealització 
personal, en un entorn individualista 
comunitari, per ser més amb els 
altres. www.euroseniorpremia.net/
esquemes/propostaciutadanacat.pdf)
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El Clap celebra els seus 15 anys 
de la mà de La Pegatina 

15 anys no es fan cada dia. A partir 
d’aquesta premissa un es pot fer la 
idea que aquest cap de setmana no 
serà un més al Clap. El local del ca-
rrer de Serra i Moret, hereu de l’antic 
Local, ja fa tres lustres que és un 
dels noms propis de la nit i la cultura 
mataronina. La cita habitual per tan-
car el mes de gener amb l’aniversari 
de la sala adquireix doncs, avui 
divendres i demà dissabte, la magni-
tud especial dels aniversaris rodons. 
I com a regal d’aniversari hi ha un 
dels grups especialitzats a omplir a 
vessar la sala: La Pegatina. La festa 
presenta els ingredients perquè sigui 
d’allò més especial.

Ja fa dies que no queden en-
trades a la venda per a un concert 
que serà especial i comptarà amb 
el reconegut grup de rumba fes-

tiva de Montcada i nombrosos 
col·laboradors. Els 15 anys del Clap 
ho mereixen i els acompanyaran 
a l’escenari músics com Rozalén, 
Green Valley, Rayden, D’Callaos, El 
Niño de la Hipoteca, Esne Beltza, 
Ramon Mirabet, Yacine Belahcene 
o les Say Sisters.

Amb tant grata companyia La Pe-
gatina tindrà pólvora de sobres per 
encendre la nit al ritme del seu llarg 
reguitzell d’èxits per no parar de ba-
llar. El seu darrer disc ‘Eureka!’ ha 
situat les seves cançons ràpidament 
al nivell de reconeixement i popula-
ritat dels ‘hits’ de la seva resta de 
discografi a. El disc de ‘Mari Car-
men’, ‘El Gat Rumberu’, ‘Alosque’ 
o ‘Lerei’. El directe del grup va ex-
perimentar una metamorfosi fa anys 
arran de la producció de ‘Gambeat’, 
el baixista històric de Manu Chao, 
que els va contagiar una energia 
desbordant encomanadissa. El Clap, 
amb 15 anyets, en serà testimoni. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El grup de rumba més 
popular va exhaurir fa dies les 
entrades pel concert  

culturacultura www.totmataro.cat
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CEDIDA

 Sessions especials de discjòqueis 

La celebració dels 15 anys del Clap anirà més enllà del concert de La 
Pegatina i es contagiarà en la música que sonarà a les sessions de nit 
de divendres i dissabte. Divendres, després del concert, punxarà DJ 
Sendo i el ‘Niño de los recados’, alter ego de Rubén, guitarrista de La 
Pegatina. Per a la sessió de dissabte, tant la sala gran del Clap com 
l’Ap s’endinsaran en una Festa d’Aniversari Remember amb la música 
que ha sonat aquests tres lustres a la sala mataronina. 

A la Quieta Band estrena 
l’escenari del Públic per 
el Músiques Tranquil·les 

El Cicle de Músiques Tranquil·les 
arrenca a l’espai cultural El Públic 
de Can Xammar aquest diumenge 
1 de febrer amb un concert d’A la 
Quieta Band, conjunt nascut a fi -
nals del 2010 per iniciativa d’un 
grup d’amics de la colla castelle-
ra Capgrossos de Mataró. Sumant 
les seves infl uències ha creat un 
conjunt de cançons pròpies, que 
refl ecteixen sentiments, vivències i 
crítica social. 

El recital servirà per presentar 
en societat les cançons del seu 
nou disc, encara sense nom, que 
interpretaran en directe. La banda 
deixarà la seva formació habitual de 
potència rock per apostar per una 
formació de quatre músics en clau 
més acústica i pop. Seran la Lour-
des Fulgarona (veu), Ramon Ubasart 
(teclats), Andreu Català (baix) i Toni 
Velilla (bateria acústica).

Tres concerts més
El proper concert del cicle a El Pú-
blic serà un dels més destacats del 
programa, el protagonitzat pels ma-
taronins emergents Jarps, que tindrà 
lloc el 22 de febrer. Xef Malatesta 
i L’idiota seguiran el cicle el 8 de 
març. Miquel Abras i Leds tancaran 
el cicle el 15 de març. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Presenten el seu nou disc, 
encara sense nom, amb un 
format més acústic del normal

CEDIDA

Tot cultura clap.indd   1 28/1/15   10:08



NOU RANGE ROVER SPORT

DE 0 A 4.300 METRES
SENSE TURBULÈNCIES
landrover.es

Gamma Range Rover Sport. Consum combinat (l/100 km): des de 7,3 fins a 12,8. 
Emissions CO2  (g/km) des de 194 fins a 298.

El nou Range Rover Sport ofereix una combinació d'agilitat i prestacions 
extraordinària. La seva dinàmica i refinament excepcionals sobre qualsevol 
terreny porta l'experiència de conducció a un altre nivell.

Land Motors 
Concessionari Oficial Land Rover 
CABRERA DE MAR · Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida · Tel. 93 741 80 25

www.landroverbarcelona.com

Solmòbil 4x4 
Concessionari Oficial Land Rover 
GRANOLLERS · Pallars, 1 (cantonada Ctra. Granollers El Masnou km.15) Tel. 93 861 48 99

www.landrovervalles.com

Land Motors - Tot Mataró Pàgina - Range Rover CAT 150x228 .pdf   1   16/04/14   11:58
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mataroní de l’anymataroní de l’any www.totmataro.cat

Comença la votació fi nal per ser Mataroní de l’Any

Pedro Barroso, Montse Chiva i Lara 
Sànchez. Aquesta és la terna que 
apareix en portada d’aquesta revista 
i són els tres noms que després de 
setmanes de votació acumulada pas-
sen a la fi nal del Mataroní de l’Any 
2014. Finalment el monitor de la 
Piscina Municipal Pere Llerena no 
ha pogut accedir a la votació fi nal, 
a partir d’avui, per la que tots els 
vots acumulats fi ns ara no tenen cap 
validesa sinó que els marcadors es 

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 mataronide-
lany.cat.

A. SMS
Es pot votar el Mataroní de l’any a través del telèfon 
mòbil escrivint un missatge de text SMS amb la paraula 
MATARONI, un espai, i el nom del candidat, 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

posen a zero. Tres aspirants, doncs, 
amb les mateixes possibilitats 
d’endur-se el guardó. Se sortirà de 
dubtes el dilluns 9 de febrer al Casal 
l’Aliança, en l’acte de lliurament del 
guardó, obert a tothom.

Comencen 10 dies de votacions, fi ns 
a les 24h del diumenge 8 de febrer. 
10 dies durant els quals la fi delitat 
dels lectors al seu favorit serà la 
clau per catapultar les possibilitats 

de victòria. Es pot votar un cop per 
persona i dia per web, Facebook i 
presencialment a les ofi cines del 
Tot. També es pot votar per SMS.

Barroso, Chiva i Sànchez són les 
tres opcions, les tres persones, les 
tres trajectòries que passen de nou 
a votació per part dels mataronins. 
Qui ha de ser el Mataroní –o la Mata-
ronina– de l’any 2014? Exactament 
qui decideixin els mataronins.

2P mataroni 1660.indd   2 28/1/15   18:05
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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 a malalts i familiars. 
Una lacra com aquesta confereix a la seva candi-
datura el caràcter de reconeixement a l’entitat.

________________
ENVIA: MATARONÍ CHIVA

Lara Sànchez
Els dibuixos atrevits d’aquesta ninotaire tenen 
cada vegada més adeptes entre els mataronins. 
Dibuixant vocacional, ha sabut consolidar un estil 
propi molt marcat, a mig camí de la caricatura i 
l’humor. Una manera de fer pròpia que li pot per-
metre cantar victòria. 

________________
ENVIA: MATARONÍ SANCHEZ

Pedro Barroso

És una de les persones sense les quals és impos-
sible entendre el barri de Cerdanyola, les seves 
festes, les seves entitats i les seves lluites. Molt 
conegut i sempre implicat amb la gent que coneix. 
Aquesta popularitat li ha obert les portes de la gran 
fi nal. El poder de Cerdanyola el farà guanyador?

________________
ENVIA: MATARONÍ BARROSO

www.mataronidelany.cat
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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



Fo
to

: A
N

N
A

 A
LU

A
R

T

2a època  núm.1365  Del 30 de gener al 5 de febrer de 2015  eltotesport.com

          UN OBSTACLE MENYS
El CE Mataró guanya 2-1 el Singuerlín 

i es manté líder amb 7 punts d’avantatge
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Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1365

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Carlos Villarin
El jugador del Futsal Mataró va 
ser l’autor del gol que va donar 
la victòria al seu equip quan 
només restaven 25’ segons.

Cinquè lloc
Nou triomf del femení del CH 
Mataró ja és cinquè, tota una 
fi ta per a un equip molt jove 
que acaba de pujar a OK Lliga.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Aviat farà 50 anys que Mataró va viure 
l’aparició de l’Iluro-Sport, que durant 
13 anys va estar informant de tota 
l’activitat esportiva de la ciutat. A les 
seves pàgines cada quinze dies sortia 
una columna que es titulava “Tar-
de de fútbol” (era “tarde” i “fútbol”, 
perquè en aquells temps naturalment 
no es publicava en català), on Ferran 
Ferrer explicava el que s’havia trobat al 
camp del Mataró, on aleshores les tar-
des de diumenge hi havia una trobada 
general dels practicants i afi cionats a 
l’esport de la ciutat. I dic això, perquè 
el diumenge al Municipal el Centena-
ri parlava amb Joan Gudayol, jugador 
de la secció de bàsquet del CE Mataró 
quan jugava a la màxima categoria es-
tatal i gran afi cionat a tots els esports, 
que em va dir que la setmana passada 
en aquesta opinió publicàvem que feia 
poc s’havia celebrat el 50è aniversari 
del Josep Mora, cosa que no és certa, 
ja que en realitat s’havia celebrat el 45 
aniversari. I sempre és bo rectifi car...

Però bé, anant a l’actualitat hem de 
dir que la “tarda de futbol” que vam 
viure va ser prou interessant i sobretot 
amb fi nal feliç. Feliç per a l’equip groc-
i-negre que va sumar la seva cinquena 
victòria consecutiva a casa, tot i haver 
encaixat un gol que va complicar la si-
tuació i que era el primer que rebia des 
del passat 2 de novembre. Pol i Joel, els 
dos porters del Mataró als quals Polo va 
alternant, han passat quasi 500 minuts 
sense anar a recollir la pilota dins la 
seva porteria. El diumenge ho van haver 
de fer, però al fi nal una bona jugada 
culminada per Lluís va donar l’alegria 
a la parròquia local, com havia passat 
la temporada passada davant el mateix 
rival quan va marcar Koke als 94’. La 
diferència és que aleshores el Mataró 
era quart a la classifi cació i ara és líder 
amb 7 punts d’avantatge, cosa que dóna 
moltes esperances per assolir l’anhelat 
ascens que completi aquest honorífi c 
títol de “campió d’hivern” que el Mataró 
ha obtingut 35 anys després 

Tarda de futbol
  El CE Mataró guanya un partit més en el seu camí cap a l’ascens

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

HANDBOL
1A  ESTATAL. JOVENTUT MATARÓ - HANDBOL 

PALAUTORDERA. Dissabte a les 18 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT MATA-

RÓ - OAR GRÀCIA SABADELL B. Dissabte a les 
20:15 hores al Pavelló Teresa Maria Roca. 

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA .  CH MATARÓ -  SFÈRIC 

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

OK LLIGA .  MIS IBÉRICA CH MATARÓ - NOIA. 

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

BÀSQUET
COPA CATALUNYA .  BOET MATARÓ -  ONYAR. 

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

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ FEMENINA .  CN MATARÓ -  FAL-

CONS SABADELL. Diumenge a les 12 hores al 
CN Mataró.

FORA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA .  BARCELONETA - 

CN MATARÓ QUADIS. Dissabte a les 12:45h a la 
Piscina Sant Sebastia de Barcelona.

FUTBOL
SEGONA CATALANA.  LLEFIÀ - CE MATARÓ. Diu-
menge a les 12 hores al Municipal de Llefi à.

SEGONA CATALANA.  RIPOLLET - CIRERA. Diumen-
ge a les 12 hores al Municipal de Ripollet. 
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REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
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18A JORNADA (25 GENER)
Din. Batlló-PREMIÀ MAR . . 0-2
Sarrià - Ol. Can Fatjó . . . . . . . 0-4
Canyelles - Guineueta  . . . . . 0-0
Carmelo - Sant Pol  . . . . . . . . 1-0
CE MATARÓ - Singuerlín . . . 2-1
UD CIRERA- Llefi à . . . . . . . . 1-1
SJ Montcada - Ripollet . . . . . 2-0
Catalònia - Catalana . . . . . . . 2-1
Lloreda- Equipo Ja (sus. amb 1-0)
CLASSIFICACIÓ. CE MATARÓ 

40; PREMIÀ MAR 33;  SJ 
Montcada 32;  Ripollet, Llefi à, 
Guineueta 30; Lloreda 27; CI-
RERA 25; Canyelles 24; Equipo 
Ja, Singuerlín 22, Catalònia 
21; SANT POL  i Carmelo 20; 
Olímpic Can Fatjó 19; Sarrià 16;  
Dinàmic Batlló i Catalana 12.

19A JORNADA (1 FEBRER)
Llefi à - CE MATARÓ 
Ripollet - CIRERA
Partits complicats
Els dos equips mataronins es 
despacen i ho fan a dos camps 
força complicats d’equips si-
tuats a la zona alta.  El Mataró 
juga al camp del Llefi à on la 
temporada passada no va jugar 
i fa dues va caure-hi 4 a 1. A la 
primera volta aquí el resultat 
va ser de 2-1. Una victòria allà 
davant un equip que podria 
ser 2n si guanya un partit que 
té ajornat seria vital. El Cirera 
visita Ripollet on la temporada 
passada va perdre per 2-0. A la 
primera volta també va caure 
derrotat per 1-3.  

Un altre empat a casa

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Lluís, Hèctor Urbano, 
Isma, Aitor, Parri, Fiti, Víctor Hernàndez (Uri 60’), 
Baba (Willy 79’), Cristian i Marc Aranyó (Dídac 84’).

GOLS. 4’ CRISTIAN (1-0); 85’ Damian (1-1); 90+4’ 
LLUÍS (2-1).

El Mataró, líder de la 2a Catalana, va haver de 
patir de valent per sumar els tres punts contra 
un Singuerlín que va complicar molt les coses 
a l’equip local, que només va poder guanyar 
gràcies a un gol de Lluís en el temps afegit.
El partit va començar bé, ja que al minut 4’ 
Víctor va fi car una bona pilota cap a Lluís que 
va centrar perquè Cristian marqués a plaer l’1-0. 
A partir d’aquí el joc es va travar sense que cap 
dels dos equips arribés a crear clares ocasions 
de gol, tot i que els dos equips van reclamar 
un penal, però l’àrbitre no va voler saber res. 

A la represa el Singuerlín es va fer amb el cen-
tre del camp, però la defensa local controlava bé 
la situació, tot i que Mora, autor d’un “hat-trick” 
la setmana passada a Cirera, va desaprofi tar 
una claríssima ocasió. Amb la sortida de Víctor, 
el Mataró encara va perdre més el control i el 
Singuerlín va empatar.

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

Un gol de Lluís repeteix  la història de 
la temporada passada

Final agònic com un any abans
El partit estava força trencat i ja en el tram 
fi nal el Mataró evidentment va buscar el gol 
del triomf i primer Willy, després Isma en 
una espectacular rematada de cap que va 
aturar Ibáñez el van tenir ben a prop. I quan 
ja s’estava en el temps afegit, llarg degut a la 
pèrdua de temps que havien fet els visitants, 
una molt bona passada de Dídac cap a Lluís la 
va aprofi tar el lateral mataroní per clavar un xut 
ras que va superar el porter visitant, fent escla-
tar l’alegria entre jugadors i afi cionats.  S’havia 
repetit la història d’un any abans quan Koke 
va marcar també en temps afegit el 2-1. 

UD CIRERA. Carrión, Albertito Sànchez, Miguel 
Fernàndez, Òscar Castillo, Isaac Ramos, Albert 
Rubio, Remo, Maldonado (Andrada 88’), Demba 
Traoré, Aleix Tarrés “Peque” (Pau Hernàndez 46’), 
Ibu Baldeh (Cabral 82’).

GOLS.  18’ Fernàndez (0-1); 62’ PAU HERNÀNDEZ 
(1-1).

La UD Cirera, que a poc a poc va recuperant a 
quasi tots els seus efectius que havien passat 
lesions, no va guanyar però va aconseguir un 
punt amb cert regust a triomf davant un rival 
molt complicat com és el Llefi à, que podria 
ser el segon si guanya un partit que té ajornat.

El Mataró té set 
punts d’avantatge

L’equip badaloní, que no fa massa gols però 
que és l’equip menys golejat del grup, amb 
només 14 gols encaixats en 17 partits, es va 
avançar ben aviat a la primera part i semblava 
controlar bé la situació per tal de fer valer el seu 
avantatge. Però al fi nal el Cirera va obtenir el 
premi de l’empat amb un gol de Pau Hernàndez 
al quart d’hora de la segona part. Fins al fi nal el 
partit va ser de gran emoció però cap dels dos 
equips va poder desequilibrar-lo a favor seu. 

UD       
CIRERA

UNIFICACION 
LLEFIÀ1 1

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARÓ - Damm B  . . . 1-0
El CE Mataró continua en 12è 
lloc amb 23 punts, lluny dels 
llocs de privilegi.
Altres resultats
Pref. Juvenil: Banyoles- CEM B 
2-0. Continuen en 6è lloc. 
Cadet (Div. Honor): Badalona- 
CEM 1-3. Gran victòria i respiren 
una mica. Infantil (Pref.): Damm 
B - CEM 1-2.  Es refan després 
de dues derrotes i continuen 
líders.  

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

El Cirera va treure dos punts a 
un rival directe del CE Mataró

A.A

El líder guanya en 
el temps afegit

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

CE      
MATARÓ

FC 
SINGUERLÍN2 1
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10A JORNADA 24 GENER

CN MATARÓ - Sabadell . . . 7-12

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

11A JORNADA 31 GENER

Zaragoza - CN MATARÓ 

Visiten el cuer
Aquesta setmana no han de 
tenir problemes per guanyar.  

13A JORNADA 24 GENER

Canoe - CN MATARÓ . . . . . 10-9
Poblenou - Barceloneta . . . . 6-6
Terrassa - Mediterrani . . . . . 11-6
Sabadell- CN Barcelona  . . 12-6
Navarra- Catalunya . . . . . . . 5-14
Sant Andreu- Concepción . 16-6

CLASSIFICACIÓ. Terrassa 35; 
Barceloneta 31, Mediterrani, 
Canoe  28, Sabadell 24, CN MA-
TARÓ QUADIS i CN Barcelona 
16, Sant Andreu, Catalunya i 
Poblenou 14; Navarra 4; Con-
cepción 1.

14A JORNADA 31 GENER

Barceloneta - CN MATARÓ

Visiten el campió
El CN Mataró Quadis després 
del bon partit que va fer a Ma-
drid es desplaça altre vegada i 
ho fa a la piscina del Barcelo-
neta al qual se li està escapant 
el primer lloc. 

ALTRES RESULTATS
1a Cat. Masc.: CNM B- Sallent 
10-6. Pugen al primer lloc però 
amb més partits jugats. Juvenil 
masc: CNM - Barceloneta 7-26; 
Juvenil fem.: CNM- Sant Feliu 
7-17.  

No poden amb el campióNo poden amb el campió

El Quadis perd en un gran partit

CN MATARÓ LA SIRENA.  Amy Carlson, Ariana 
Gragnolati, Ona Meseguer (3), Alyssa Turza, Clara 
Cambray, Ciara Gibson (3), Marta Bach, Alba Bona-
musa, Laura López (1).

CN SABADELL.  Laura Ester, Mati Ortiz, Anni Espar 
(2), Dagmar Rixt (2), Carla Abellán, Marina Cordobés 
(1), Maica Garcia (1), Pili Peña (2), Olga Domènech 
(2), Judit Forca (2).

PARCIALS. 2-2, 2-3, 0-2, 3-5.

El complex Joan Serra va acollir un dels millors 
partits que es pot veure dins el context europeu 
del waterpolo femení, i després d’un matx 
força igualat al fi nal l’equip favorit va acabar 
emportant-se els tres punts.

CANOE MADRID.  Lorrio, Daniel Acosta, Rafael 
Fernàndez (2), Navajas (1), Abad, Barroso (3), Ro-
mero, Gutiérrez (3), JJ Bustos (1), Alejandro Bustos, 
David Acosta.

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

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

De ben segur el Quadis recordava bé el partit 
de la primera volta en el qual el Canoe havia 
guanyat a Mataró per 2-4 i tenia ganes de 
revenja, i ben a punt va estar d’aconseguir el 
triomf a Madrid. Però en el darrer quart l’equip 
madrileny va tombar un marcador que quasi 
sempre havia estat dominat pel Quadis, que 
va fer un molt bon partit, i que tenia un 4-5 
favorable al descans i un 6-7 al fi nal del tercer 
quart. Amb Marzouki i Estrany molt vigilats, van 

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR FEM.

WATERPOLO    
DIVISIÓ HONOR MASC

CRÒNICA

CRÒNICA

REDACCIÓ

REDACCIÓ

A.A

El Sabadell obre 
més forat

El Terrassa amplia 
el seu avantatge

CN MATARÓ   
LA SIRENA

CN    
SABADELL7 12

CANOE  
MADRID

CN MATARO   
QUADIS  10 9

La Sirena va sortir molt entonat, sobretot 
Ona Meseguer, i es va posar per davant amb 
un 2-0, mentre Amy Carlson estava molt bé 
sota pals, però el Sabadell va reaccionar i va 
igualar abans d’acabar el primer quart.

En el segon, amb gran defensa mataronina 
sobre la millor boia del món, Maica Garcia, el 
marcador es va mantenir igualat, amb Ciara 
Gibson afegint-se a la tasca golejadora, i el 
mateix passava en el tercer quart, en que les 
defenses estaven impenetrables, fi ns que en 
els darrers instants el campió d’Europa va 
marcar dos gols i gairebé va sentenciar el 
partit fent el 4-7.

En el darrer quart, amb La Sirena una mica 
enfonsada, la diferència va pujar fi ns uns exce-
sius cinc gols, que no indiquen les difi cultats 
que va tenir el Sabadell per obtenir-la.   

sorgir altres jugadors agafant la responsabilitat 
i mantenint el marcador favorable durant bona 
part del matx.

El Quadis encara es va posar 6-8 només 
començar el darrer quart, però el factor am-
biental va començar a fer pressió i un parcial 
de 3-0 va posar per davant els locals, que tot i 
l’empat a 9 mataroní, van acabar sentenciant.

El que està clar és que en aquests darrers 
partits l’equip de Beto Fernàndez està molt 
mancat de sort i els resultats no acompanyen 
al bon joc que està fent l’equip.  
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El Terrassa amplia 
el seu avantatge

18A JORNADA 24 GENER

Lleida - Tordera . . . . . . . . . . . 6-6
Alcoi - Manlleu . . . . . . . . . . . 2-0
Igualada - Voltregà . . . . . . . . 2-2
FC Barcelona - Vilanova. . . . 5-2
Reus - Calafell . . . . . . . . . . . . 2-2
Liceo - Vendrell . . . . . . . . . . . 7-4
Vic - CH MATARÓ . . . . . . . . . 4-3
Noia - Cerceda . . . . . . . . . . . 5-2
CLASSIFICACIÓ. FC Barcelona 

52; Liceo 49; Vic 37; Voltregà 
i Reus Deportiu 29; Cerceda i 
Vendrell 26; Alcoi 24; Vilafranca 
23; Igualada i Noia 22; Lleida 
20; Calafell 19; Manlleu i CH 
MATARÓ 10; Tordera 8.

19A JORNADA 31 GENER

CH MATARÓ - Noia

Tarda d’hoquei patins
El Mis Ibérica rep al Noia aquest 
dissabte a les 20:30h en un 
partit clau per seguir aspirant 
a mantenir-se a l’OK Lliga. 
Ara mateix la salvació està a 9 
punts. Esmentar que abans a les 
18:15h  jugarà el femení que rep 
la visita de l’Sfèric Terrassa. Tots 
dos partits són gràtis  

El Mis Ibérica El Mis Ibérica 
continua sense sortcontinua sense sort

 
CH MATARÓ.  Jordi Esteve, Èric Florenza, Aniol Man-

gas, Martí Casas, Marc Povedano (2), Oriol Parera, 
Èric Serra, Marçal Oliana (1).

MARCADOR.  6’ CASAS de penal (0-1); 12’ Ban-
cells (1-1); 22’ Burgaya (2-1); 24’ Ordeig (3-1); 
29’ MANGAS (3-2); 31’ FLORENZA (3-3); 36’ 
Rodriguez (4-3)..

El Mis Ibèrica CH Mataró va fer un altre grandís-
sim partit –sobretot a la segona meitat– a pista 
contrària i ben complicada com és la del Vic, 
com ja n’ha fet uns quants aquesta temporada, 
però la sort li va girar l’esquena i va perdre 4-3.

OK LLIGA 

HOQUEI   
OK LLIGA

CRÒNICA REDACCIÓ

El Club Hoquei Mataró va caure per 
la mínima a la pista del tercer

El Vic és el tercer classifi cat i no ha perdut 
cap partit a la seva pista, però els homes de 
Vadillo van sortir amb ganes i Martí Casas els 
va avançar al marcador transformant un penal. 
Després, fi ns al descans, van ser els osonencs 
els que van agafar el control del partit, com era 
d’esperar, i es van posar amb un 3-1 favorable.

Però a la represa Mangas i Florenza van 
empatar, i el seu equip va agafar el domini del 
joc. Ràpidament va tornar a avançar-se el Vic 
–amb una possible falta prèvia de Rodriguez–, 
però quedaven 15 minuts que van tenir molta 
emoció sense que el marcador es mogués, 
tenint Casas una falta directa per empatar 
quan quedava un minut i mig, sense poder 
transformar-la en gol.  El porter local Grau va 
ser un mur pels homes de Vadillo, desbaratant 
diverses ocasions clares, a part d’una bola al 
pal de Povedano.  

El CH Mataró 
segueix penúltim

CLUB PATÍ               
VIC

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ4 3

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

10A JORNADA 17 GENER

Alcorcón - Manlleu . . . . . . . . . 0-6
Santa Maria - Gijón . . . . . . . 1-13
Palau - Voltregà . . . . . . . . . . . 3-3
Bigues i Riells - Sant Cugat 3-1
Vilanova - CH MATARÓ . . . . 2-3
Terrassa - Igualada  . . . . . . . . 0-1
CLASSIFICACIÓ. Palau Plega-

mans 26; Manlleu 21; Voltregà 
19; Gijón i CH MATARÓ 16; Al-
corcón 15; Igualada 13; Bigues 
i Riells 11; Terrassa i Vilanova 
8; Sant Cugat 7; Girona i Santa 
Maria del Pilar 6; .

11A JORNADA 31 GENER

CH MATARÓ - Sfèric Terrassa.

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

L’equip femení del Club Hoquei Mataró va tenir 
a Vilanova la fortuna que no va tenir l’equip 
masculí a Vic i es va emportar el triomt per un 
ajustat 2-3, en un partit que sempre van anar 
dominant, ja que es van avançar amb un 0-3 
amb gols de Marta Soler, Ona Castellví i Laura 
Manzanares a la primera meitat, tot i que abans 

OK LLIGA FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

del descans les locals van fer l’1-3. A la represa 
les vilanovines es van posar 2-3 i van portar 
el partit a un fi nal emocionant i força crispat 
per part local, que no van encaixar massa bé 
la derrota. Amb aquest triomf les d’Oriol Feliu 
ja pugen al cinquè lloc de l’OK Lliga en la 
temporada del seu debut.  

CP    
VILANOVA

CH      
MATARÓ2 3

El femení puja fi ns al cinquè lloc
El CH Mataró va guanyar a la pista del 
Vilanova en un partit molt emocionant Guanyen posicions

ARXIU
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17A JORNADA 24 GENER

Gavà - S Martí Adrianenc 31-33
Esplugues - Sant Cugat . .29-26
Granollers B - Montcada .30-18
Vendrell - S Joan Despí . .27-28
Dominicos - OAR Gràcia .27-30
Sarrià - Sant Quirze . . . . . .30-21
Sesrovires - JH MATARÓ 23-24
Palautordera-Stàdium . . . .32-27
CLASSIFICACIÓ. S. Martí Adria-

nenc 30, Montcada 27; JOVEN-
TUT MATARÓ i Granollers B 26; 
Sarrià 25; Sant Cugat i Sant 
Joan Despí 21; Palautordera19; 
Sesrovires i OAR Gràcia15, Ven-
drell i Esplugues 9;  Sant Quirze, 
Stàdium 8; Dominicos 7; Gavà 6.

18A JORNADA 31 GENER

JOVENTUT MAT.- Palautordera
L’equip mataroní busca la vui-
tena victòria seguida davant un 
equip que a la primera volta el 
va derrotar per 29-21. La tem-
porada passada empat a 32. 

14A JORNADA 24 GENER

Ascó - Sant Vicenç . . . . . . 22-17
OAR Gràcia B- Sesrovires 21-25 
Granollers B- SJ Despí . . . 22-33
Canovelles-JOVENTUT . . 23-24
Vilamajor- Vilanova  . . . . . . 31-16
Sant Quirze- Molins . . . . . . 30-16
CLASSIFICACIÓ. Sant Joan 

Despí i Granollers Atlètic  20; 
Gavà i Vilamajor18, Sesrovires i 
S.Vicenç 16, Canovelles i Ascó 
14; JOV. MATARÓ 11; S.Quirze 
8; OAR Gràcia B 7; Vilanova 4, 
Molins 0.

15A JORNADA 31 GENER

JOVENTUT MAT. - OAR Gràcia B
ALTRES RESULTATS. 2a Cat. M.: 

JHM B - Montgrí 38-30; 3a Cat. 
Pref.:  Castelldefels- JHM Atlètic 
31-33; Juvenil: JHM - Vilamajor 
38-29; Cadet (Lliga Cat.): JHM 
- Sant Quirze 35-28; (2a Cat.) 
Rubí - JHM B 31-28; Infantil  
(Lliga Cat.): Sant Cugat - JHM 
11-29; Cadet fem.: Palautordera- 
JHM 24-21; Aleví: BM Grunds-
ten- JHM (Bonamusa) 4-12; 
JHM (Gazzé)- Canovelles 12-4; 
Sant Fost- JHM (Mas) 6-10.

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

PARCIALS. 4-2, 7-3, 9-5, 9-8, 10-9, 12-10 descans; 
13-12, 15-16, 18-18, 19-20, 21-22, 23-24.

El Joventut va aconseguir una agònica victòria 
a la difícil pista del Sesrovires, un dels equips 
amb més llarg historial a la 1a Estatal, encadena 
set victòries consecutives i 10 jornades sense 
perdre, i està a un sol punt del segon.

El partit va ser molt complicat i l’equip 
mataroní va demostrar un gran ofi ci i esperit de 
lluita per capgirar el bon inici de l’equip local, 
que dominaven per 9-4 mantenint a ratlla l’atac 
rival amb defensa oberta i superant bé la defensa 
groc-i-negre. Un temps mort va redreçar la situa-
ció i el “Sanes” només va poder fer 3 gols fi ns 
al descans. A la represa la defensa mataronina 
va continuar ferma amb la presència del reapa-

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

regut Oriol Vaqué junt amb Toni Busquets 
al centre de la defensa 6:0, i un parcial de 
0-4, al voltant dels deu minuts, va capgirar 
el marcador fi ns el 15-17, i l’equip local va 
ser presa dels nervis. Tot i això van empatar 
a 17 gols, i a partir d’aquí, el partit va ser un 
estira-i-arronsa, amb gol mataroní respost per 
gol sesrovirenc, fi ns al 23-23. 

A falta d’un minut l’equip local va disposar 
de pilota per avançar-se però no ho van fer. 
Quedaven 13 segons i, després d’una falta 
ràpida dels locals, Bernat Muñoz va xutar quan 
quedava un segon per al fi nal en posició molt 
forçada i... cap a dins!. L’explosió d’alegria va 
ser impressionant... 

El Joventut a un 
punt del segon

Canvi de líder

SANT ESTEVE 
SESROVIRES

JOVENTUT 
MATARÓ23 24

L’equip mataroní va defensar molt bé 
i va decidir un gol de Bernat Muñoz 

Guanyen en el 
darrer segon

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic portera; Cristina 
Arteaga, Cristina Pi (6), Cristinba Moreno (1), Lorena 
Fernàndez (1), isabel Latorre (3, 2 de p.), Laura Ga-
llego (4, 2 de p.), Claudia Porteiro, Irene Hernàndez, 
Judith Pérez (1), Saray Romero (4), Alba Segarra (3), 
Danae Torres i Aina Rossell (que tornava a l’equip, 1).

L’equip femení del Joventut va tornar a donar 
una mostra que juga millor fora de casa i va 
guanyar un partit complicat a la pista d’un rival 
que a la 1a volta havia guanyat aquí de 10 gols.

El Joventut va començar el partit demostrant 
que sabia el que feia, però un parell de parcials 
dolents van deixar el marcador en un 14-10 al 
descans. A la represa va saber engranar una 
defensa sòlida, amb Irene Hernández com a 
cervell al centre de la mateixa. Ja en el tram 
fi nal, una remuntada de tres gols va empatar el 
partit 20-20 i a partir d’allà l’equip local massa 
nerviós, ja no va saber reaccionar i els dos punts 
van venir cap a Mataró per un mínim 23-24.  

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA REDACCIO

 A fora juguen millor

HANDBOL 
CANOVELLES

JOVENTUT 
MATARÓ 23 24

RC MATARÓ. Flavio Quiroga, Albert Rodriguez, Ruben 
Rodriguez, Vicenç Fàbregas, Alejandro Guzman, 
Sebastian Dosón, Robert Barbena, Jesús Ventura, 
Clement Gravereaux, Borja Bleda, Ferran Belmonte, 
Jaume Cirera, Victor Eneas, Raul Hernandez, Pablo 
García, Samuel Orellana, Arnaud Devin, Manuel 
Ortega, Hector Rueda, Pol Cortés, Jordi Andrada 
Matias Amil, Alfonso Salvador (entrenador)

Primera derrota del RC Mataró. No va ser possi-
ble la sorpresa davant un equip  amb davantera 
experimentada i uns tres quarts d’escola i molt 
ràpids amb la transmissió de pilota.

La primera part va començar amb un 
fulminant inici local, anotant tres marques 
seguides. El joc estàtic era igualat, però males 
decisions van fer que a la mitja part el matx 
estigués gairebé sentenciat. A la segona part, 
el conjunt mataroní va aconseguir un assaig, 
però en  quedar-se amb un home menys ja no 
va haver-hi oportunitat per als mataronins. 

RUGBY
SEGONA CATALANA REDACCIO

 Perden a Sant Boi

UE SANT- 
BOIANA C

RUGBY CLUB 
MATARÓ57 7

 A fora ja rutllen

PLATGES 
MATARÓ

CB     
GRANOLLERS       
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30AÑOS NOS AVALAN

INAUGURAMOS
EL 7 DE FEBRERO

NUEVAS
INSTALACIONES EN MATARÓ

Avda. del Maresme 389
Delante del “Centre Natació Mataró” 

30 años de experiencia en el sector

www.reformesdecor.com
Reformes DECOR

NUEVA OFICINA MARESME
Av. del Maresme 389
Mataró  CP (08302)
    931 065 037 
    665 847 240 - 692 058 155
Horari: Dll a Dv de 17 a 20:30h
Dss de 10 a 14h

HOSPITALET DE LLOBREGAT
Principe de Bergara, 40
    931 065 037
    665 847 240 - 692 058 155
Horari: Dll a Dv de 17 a 20:30h
Dss de 10 a 14h

PLATO DE DUCHA

485€

● Retirada de bañera existente.
● Colocación de ducha de porcelana (hasta A120 cm).
● Revestimiento de pared hasta la altura
 de la bañera.
● (No se incluye la mampara de ducha).

BAÑO COMPLETO

2.290€

5.500€

9.590€

● Entre 15-20 m2 de pared.
● Retirada del mobiliario y sanitarios existentes.
● Retirada del Revestimiento existente.
● Instalaciones nuevas de electricidad y fontanería.
● Nuevo revestimiento (Pared y tierra).
● Plato de ducha de porcelana (hasta A120 cm).
● WC Victoria o Similar.
● Conjunto mueble completo (hasta 80 cm).
● Grifería lavabo y ducha.

COCINA COMPLETA
● Entre 20- 25 m2 de pared.
● Retirada del mobiliario existente.
● Retirada del Revestimiento existente.
● Instalaciones nuevas de electricidad y fontanería.
● Nuevo revestimiento (Pared y tierra).
● Techo de aluminio + iluminación led.
● 2'40 m / l de mobiliario.
● Encimera de granito nacional.
● Electrodomésticos.
 (Campana/Horno/fogones de gas fregadero/grifo)

REFORMA
PISO COMPLETO
● Cocina Completa (Promoción).
● Baño Completo (Promoción).
● 6 Puertas macizas.
 (5 un. Lisas + 1 un. Cristalera)

HASTA EL

O
FE

RTA VÁLID
A

 

2
8/02/2015

590€
5.900€

10.260€2.490€

€
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30AÑOS NOS AVALAN

INAUGURAMOS
EL 7 DE FEBRERO

NUEVAS
INSTALACIONES EN MATARÓ

Avda. del Maresme 389
Delante del “Centre Natació Mataró” 

30 años de experiencia en el sector

www.reformesdecor.com
Reformes DECOR

NUEVA OFICINA MARESME
Av. del Maresme 389
Mataró  CP (08302)
    931 065 037 
    665 847 240 - 692 058 155
Horari: Dll a Dv de 17 a 20:30h
Dss de 10 a 14h

HOSPITALET DE LLOBREGAT
Principe de Bergara, 40
    931 065 037
    665 847 240 - 692 058 155
Horari: Dll a Dv de 17 a 20:30h
Dss de 10 a 14h

PLATO DE DUCHA

485€

● Retirada de bañera existente.
● Colocación de ducha de porcelana (hasta A120 cm).
● Revestimiento de pared hasta la altura
 de la bañera.
● (No se incluye la mampara de ducha).

BAÑO COMPLETO

2.290€

5.500€

9.590€

● Entre 15-20 m2 de pared.
● Retirada del mobiliario y sanitarios existentes.
● Retirada del Revestimiento existente.
● Instalaciones nuevas de electricidad y fontanería.
● Nuevo revestimiento (Pared y tierra).
● Plato de ducha de porcelana (hasta A120 cm).
● WC Victoria o Similar.
● Conjunto mueble completo (hasta 80 cm).
● Grifería lavabo y ducha.

COCINA COMPLETA
● Entre 20- 25 m2 de pared.
● Retirada del mobiliario existente.
● Retirada del Revestimiento existente.
● Instalaciones nuevas de electricidad y fontanería.
● Nuevo revestimiento (Pared y tierra).
● Techo de aluminio + iluminación led.
● 2'40 m / l de mobiliario.
● Encimera de granito nacional.
● Electrodomésticos.
 (Campana/Horno/fogones de gas fregadero/grifo)

REFORMA
PISO COMPLETO
● Cocina Completa (Promoción).
● Baño Completo (Promoción).
● 6 Puertas macizas.
 (5 un. Lisas + 1 un. Cristalera)

HASTA EL

O
FE

RTA VÁLID
A
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590€
5.900€

10.260€2.490€

€
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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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HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

Canvi de líder

16A JORNADA 24 GENER

Castellar - Ceset. . . . . . . . .69-67
Cerdanyola - Sabadell . . . .80-69
Onyar - Barberà . . . . . . . . .70-92
Granollers - BOET . . . . . . . 67-72
PLATGES - Sant Cugat . .55-63
Vic - Artés . . . . . . . . . . . . . . .80-90
MASNOU - Manresa . . . . .85-61
ARGETONA - Mollet . . . . . 68-74

CLASSIFICACIÓ. MASNOU 30; 
Barberà i BOET MATARÓ 27; 
Ceset i Mollet 26; PLATGES 
MATARÓ, Artés, ARGENTONA 
i Sant Cugat 24; Cerdanyola i 
Granollers 23; Vic, Salle Manresa 
i Castellar 22; Natació Sabadell 
i Onyar 20.

17A JORNADA 31 GENER

BOET - Onyar
Artés - PLATGES
Diumenge a les 19:15 hores el 
Boet rep la visita de l’Onyar, el 
cuer de la categoria, però un 
equip que a la primera volta 
va infringir la primera derrota 
de la temporada als taronges. 
El Platges juga dissabte a les 
18:15 hores a la pista de l’Artés, 
un rival que té les mateixes 
victòries que els mataronins. 

16A JORNADA 24 GENER

Gramenet - Lima Horta . .56-63
PLATGES - Cerdanyola . .67-63
Lleida - Barna . . . . . . . . . . . 57-75
Sese - Reus Ploms . . . . . .61-51
ARENYS - Reus Deportiu 45-68

CLASSIF ICACIÓ. Gramenet 
30; LIma Horta 28; Sese 27; 
Cerdanyola 26; PLATGES i 
Reus Ploms 25; Grup Barna 23; 
ARENYS 20; Reus Deportiu 19; 
Lleida 17.

15A JORNADA 17 GENER

Grup Barna - PLATGES 
ARENYS - LIma Horta
Diumenge a les 18 hores el 
Platges femení visita la pista 
d’un equip que té dues victòries 
menys.  

 A fora ja rutllen

PLATGES. Rafa Prats (3), Nacho Ariño (2), Ferran 
Tardio (4), Marc Coll (2), Eric Mañés (28) cinc inicial; 
Pau Cuixart (2), Corad Varela (4), Jordi Serra (1), Ibe 
Oji, Jordi Sánchez, David Viñas (7), Marc Traver (2).

MARCADOR. 13-15, 25-34, 42-52, 55-63.

En un Palau Josep Mora fred i amb poc ambient, 
que no tenia res a veure amb el pavelló ple de 
gom a gom de la setmana anterior en el derbi 
local, el Platges de Mataró va patir la tercera 
derrota del 2015 i continua sense saber el que 
és guanyar en el que portem d’any. 

Mal percentatge de triples
El conjunt mataroní va perdre 55-63 davant 
el Sant Cugat, un equip que es va emportar la 
victòria gràcies a la seva superioritat reboteja-
dora i al seu major encert de cara a cistella. 
L’estadística de tir dels visitants no va ser per 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Platges va perdre a casa davant el 
Sant Cugat 55-63 i continua sense 
guanyar en el que portem d’any  

fer volar coloms, però va ser una mica millor 
que la del Platges. Els mataronins van abusar 
dels tirs de tres anotant només 6 triples dels 
34 que van intentar.

El Sant Cugat va anar sempre per davant en 
el marcador enfront d’un Platges que només 
podia seguir el ritme dels visitants gràcies als 
28 punts que va fer Mañés. El pivot va ser 
l’únic que va estar inspirat de cara a cistella 
d’un conjunt groc que va trobar a faltar els 
punts d’Ariño i de Viñas. Després d’aquesta 
derrota, el Platges continua sisè però veu com 
els de sota l’atrapen i els de dalt s’escapen.   

BOET.  Carles Canals (7), Marc Hermoso (12), Marc 
Forcada (13), Joan Carceller (9), Marc Rubio (5) 
cinc inicial; Marc  Arnau (2), Joan Navarro (1), Quim 
Franch (9), Sergi Homs (10), Albert Llanos (4).

MARCADOR. 18-19, 32-28, 37-37, 56-56, 62-62, 
67-72.

Segon triomf consecutiu fora de casa de l’Auto 
Net&Oil Boet Mataró que aquesta setmana va 
guanyar 67-72 a la pista del Granollers, un dels 
equips que lluita per sortir de la zona baixa de la 
taula i que havia guanyat 6 dels darrers 8 partits 
que havia disputat. Els mataronins es van topar 
amb un rival molt combatiu i lluitador que no es 
va rendir mai i que va vendre molt car el triomf.

El partit va estar marcat per les grans defen-
ses que van fer tots dos equips i es va arribar 
als darrers minuts del matx amb tot per decidir. 
Després de disposar d’una darrera acció per 
guanyar, el Boet va errar el tir i va necessitar 
dues pròrrogues per cantar victòria.  

El Masnou és un 
líder molt sòlid

 El Platges 5è

El Boet guanya a Granollers 
després de dues pròrrogues

PLATGES 
MATARÓ

UE SANT   
CUGAT55 63

COPA CATALUNYA MASCULINA

Tercer triomf consecutiu

PLATGES.  Cristina Marqués (15), Brandi Thomas 
(13), Teresa Gómez, Núria Talavera (6), Carol del 
Santo (8) cinc inicial; Laia Rubio (1), Helena Esteve 
(6), Gianna Woods (18), Laura Rovira, Sandra López.

MARCADOR. 13-18, 35-29, 54-42, 67-63.

Gran inici d’any del femení del Platges de 
Mataró que ha guanyat els tres partits que ha 
disputat aquest 2015. Diumenge passat les 
mataronines van guanyar a casa del Cerdanyo-
la, quart classifi cat i quan només resten dues 
jornades per acabar la primera fase les mata-
ronines són cinquenes a només una victòria de 
la quarta plaça.

Després d’un mal primer quart, les locals es 
van emportar els dos següents quarts 22-11 i 
19-13, arribant al darrer període amb 12 punts 
d’avantatge (54-42). Tot i la reacció visitant en 
el darrer quart, les grogues van estar bé en els 
minuts fi nals i es van emportar el triomf.  

El femení del Platges supera un 
rival directe

PLATGES 
MATARÓ

CB 
CERDANYOLA67 63

El primer triomf 
del 2015 no arriba

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

CB     
GRANOLLERS       67 72 AUTO NET&OIL 

BOET
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El passat cap de setmana el CN Ma-
taró Quadis va estar de gira pel Nord 
d’Espanya per disputar dos partits de la 
Superdivisió Femenina de tennis taula. 
Dissabte les mataronines, segones a 
la classifi cació, van perdre, contra tot 
pronòstic, davant l’Arteal de Santiago, 
vuitè classifi cat, i que acabava de perdre 
a Mataró la setmana anterior per 4-1. 
El Quadis es va avançar 0-2 amb les 
victòries de Bakhtina i Dvorak, però les 
gallegues amb dues romaneses en estat 
de gràcia, van guanyar els quatre punts 
següents i es van emportar el triomf.

SANTIAGO - QUADIS 2-4
Ciurcui - Svetlana Bakhtina 0-3
Bonilla - Gàlia Dovorak 1-3
Iamandi - Paula Bueno 3-1
Bonilla/Iamandi - Bakhtina/Dvorak 3-0
Ciurcui - Gàlia Dvorak 3-2
Iamandi - Svetlana Bakhtina 3-0

Triomf plàcid davant el penúltim
L’endemà el Quadis no va tenir problemes 
per superar 0-4 l’Avilés, en un matx on el 
conjunt mataroní no va cedir cap set dels 
quatre partits jugats. 

TM AVILÉS - QUADIS 0-4
Rodríguez - Svetlana Bakhtina 0-3
Martínez - Gàlia Dvorak 3-0
López - Paula Bueno 0-3
Rodríguez/López - Bakhtina/Dvorak 0-3

Tot i la derrota a Galícia, el conjunt ma-
taroní continua segon a la classifi cació, 
però amb un partit més que el Balaguer 

El Quadis perd a 
Santiago de forma 
sorprenent

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

que és tercer i que si guanya el matx 
que té pendent empatarà a punts amb 
el CN Mataró.

CLASSIFICACIÓ. Cartagena i CN MATARO 
QUADIS (dos partits més) 22, Balaguer (un 
partit més) 20, Vic 16, Calella, Irun 14; Priego 
i Arteal Santiago 10; Falcons Sabadell 6, 
Linares 4, Avilés 2, Ciudad de Granada 0.

Les noies juguen a casa
Aquest proper cap de setmana l’equip 
femení juga a casa el diumenge a les 
12 hores, rebent el Falcons de Sabadell, 
mentre que l’equip masculí torna a 
descansar.   
 

FUTSAL. Paquito Pares, Eric Izquierdo, Oriol 
López, Carlos Villarin (1), Marc Caballeria 
(1), Musta Ceesay, Josep Requena, Cristian 
Villarin, Marcel Catà, Miki Rodríguez, Cristian 
Sevilla, Sergio Murillo..

 El Futsal Aliança Mataró ha començat 
aquest 2015 com un coet i ha guanyat 
els tres partits que ha disputat. Aquest 
diumenge passat els mataronins van su-
perar el Ràpid de Santa Coloma a casa, 
aconseguint una victòria davant un rival 
directe que els permet mantenir el tercer 
lloc a la classifi cació. Els mataronins van 
sumar els tres punts gràcies a un gol de 
Carlos Villarin quan només restaven 25’ 
segons per fi nalitzar el matx. 

El partit va ser molt tàctic i les defen-
ses es van imposar als atacs fent que es 
veiessin molt pocs gols. Els mataronins 
es van avançar al fi nal de la primera part 
gràcies a un centre xut de Marc Caballe-

ria que va introduir a la seva porteria un 
defensor visitant. A la represa els visitants 
van buscar amb insistència l’empat, però 
van ser incapaços de superar la defensa 
d’un Futsal Mataró que hauria pogut 
sentenciar el partit al contraatac. Quan 
quedaven menys de dos minuts pel fi nal, 
el Ràpid va sortir amb porter jugador i va 
fer l’empat en una jugada afortunada. Un 
xut dels visitants va topar amb Cristian 
Villarin fent que la pilota entrés al fons 
de la xarxa sense que el porter mataroní 
tingués temps de reaccionar.

Quedava menys d’un minut i els 
mataronins van arriscar sortint de cinc 
per buscar la victòria, la valentia va tenir 

Triomf agònic del Futsal 
Aliança Mataró que 
continua tercer

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

FUTSAL 
ALIANÇA

RÀPID SANTA 
COLOMA2 1

premi i Carlos Villarin va fer el defi nitiu 
2-1 rematant lliure de marca una pilota 
al segon pal, després d’una bona jugada 
col·lectiva. 

CLASSIFICACIÓ.  Barceloneta i Cerdanyola 
41; FUTSAL MATARÓ 29; Sagarra 27; 
Montsant 26; Lloret 25; Sant Joan Vilassar 
24; Ràpid Santa Coloma 23; Arenys Munt, 
Lliçà d’Amunt i Vilassar Mar 22; Parets 21; 
Pineda 18; Racing Pineda 13; Manlleu 5; 
Ripollet B 4.

Ara, aquesta setmana, l’equip descansarà 
i no tornarà a competir fi ns al cap de 
setmana del 7 i 8 de febrer quan visiti la 
pista del Racing Pineda, un dels equips 
que ocupa plaça de descens.     
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MATARONESA. Pedro, Kiko (Oussama, 46’), 
Navarro, Simon, Palanco, Othman (Zaka, 46’), 
Soufi ane (Omar, 58’), Mosquera, Said, Manolo 
(Elias, 65’), Joel (Diego, 58’), Jurado.

Només començar el partit una errada del 
porter visitant va facilitar que Said fes el 
primer gol del matx. A la mitja hora de 
joc Palanco feia el 2-0 després que la 
Gramanet es quedés amb 10. Abans del 
descans els mataronins van fer dos gols 
més.  La segona part va ser un monòleg de 
l’equip local que va jugar a plaer davant 
un rival entregat. Hem de destacar Sergio 
Palanco que va fer un pòquer de gols i que  
amb 21 gols comparteix l’honor de ser 
el màxim golejador de la categoria amb 
Isaac Momblant del Llavaneres. 

Ara tots dos equips estan a dalt 
de tot empatats a 40 punts

UD MATA-
RONESA

GRAMENET 
B8 0

LLÀNTIA - PINEDA 3-3
La Llàntia va empatar 3-3 a casa amb el 
Pineda i perd el lideratge de la categoria. 
Els visitantans es van avançar aviat i 
rapidament Aitor Moreno va fer l’empat, 
però abans del descans el Pineda va fer 
el segon gol. 

A la segona part Aitor Moreno i Sergio 
López van capgirar la situació. Però quan 
només restaven quinze minuts pel xiulet 
final els visitants van fer el definitiu 
3-3. Els locals van intentar reacionar 
novament, però en aquesta ocasió no 
hi va haver sort i el marcador ja no es 
va moure. 

La Llàntia empata a 
casa i la Mataronesa 
recupera el lideratge

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Derrotes de Juventus i Liverpool
El Juventus va perdre 2-1 al camp de 
l’Arenys de Mar i després de la victòria 
del Premià Dalt torna a ocupar plaça de 
descens directe. Tampoc passa per un 
bon moment de forma el Liverpool que va 
perdre novament i cau fi ns el 12è lloc. 

JORNADA 18
LLÀNTIA - Pineda . . . . . . . . . 3-3
Arenys Mar - JUVENTUS . . 2-1
Bufalà - LIVERPOOL . . . . . . 2-0
Cabrera - Llavaneres . . . . . . . 2-1
Empenta - Cabrils  . . . . . . . . . 1-1
MATARONESA - Gramanet 8-0
Tiana - Argentona . . . . . . . . . 0-1
Turó Peira - Alella . . . . . . . . . . 2-1
Poble Nou - Premià Dalt  . . . 2-3

CLASSIFICACIÓ. MATRONESA i LlÀNTIA 
40; Cabrera 37; Bufalà 32; Alella, Pineda i 
Cabrils 31; Arenys de Mar 30; Argentona 29; 
Llavaneres i Turó Peira 28; LIVERPOOL 25; 
Empenta 22; Poble Nou 16;  Premià de Dalt 
14; JUVENTIUS 12; Tiana 5;  Gramenet B 1 .

La UD Molinos inicia els actes del seu 
50è aniversari estrenant gespa i himne

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

Diumenge passat la UD Molinos va inciar 
les celebracions del seu 50è aniversari, 
fent coincidir la presentació de tots els 
seus equips amb la inauguració de la 
gespa del Camp Municipal de Futbol de 
Vista-Alegre Molins. Els quinze equips 
del conjunt blanc i blau podran entrenar 
a l’anhelada gespa gràcies a l’ajuda de la 
Diputació de Barcelona que ha fi nançat 
les obres del projecte.

Un cop van desfi lar tots els equips de 
l’entitat hi va haver un seguit d’actuacions 
musicals i es va presentar el nou himne 
del club en motiu del cinquantenari. 
Tot seguit el primer equip del Molinos 
va jugar el seu partit de lliga davant el 
Canet a qui va derrotar per un ajustat 4-3. 

Després d’aquest triomf els mataronins 
continuen líders del grup V de Quarta 
Catalana. 
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Dissabte passat el Patinatge Artístic Ma-
taró va participar al VI Tofeu Nacional de 
Barakaldo aconseguint deu podis. Grans 
resultats del club mataroní en una prova 
on participen alguns dels millors clubs de 
patinatge artístic de tot l’estat.

En Iniciació C Ona Tomàs 1a i Alba 
Pàrrega 2a, en Iniciació B Martina Garcia 
1a, Laura Costa 2a i Emma Àlvarez 3a, 
en Iniciació A Lídia de Gea 1a i Cristina 
Martín 2a, en categoria certifi cat Paula 
Mínguez 1a, Marina Rondón 2a i Irene 
Saenz 3a. 

També va participar al certamen sense 
pujar al podi, Anna Chica en categoria 
iniciació D.     

La corredora de tanques Bea Indurain que 
està estudiant als Estats Units, va batre 
el rècord social del Laietània de 60 m. 
tanques amb un temps de 8.78 en una 
competició celebrada a Spire Institute, i 
se situa en 8a posició al rànquing estatal 
absolut.

A Sabadell el migfondista també del 
CA Laietània Moha Jebari va fer un gran 
temps en 800 metres amb 1.51.66.

El GA Lluïsos 6è al Campionat 
de Catalunya de Clubs de Pista 
Coberta Cadet
El passat dissabte es va disputar a Saba-
dell el Campionat de Catalunya de clubs 
de pista coberta en categoria cadet. El GA 
Lluïsos va quedar en 6è lloc en categoria 
masculina, destacant Sergi Adalid 1r en 
600 m i Ismael Adjar 3r en 3.000 m. 
El CA Laietània va quedar en 9a posició 
en noies, destacant Alba Rodríguez i 
Amarachi Sabdra que van quedar en 2n 
lloc en perxa (2.75 m) i triple (10.35 
m) respectivament. Per la seva part Laia 
Tomàs va fer rècord social en 1000 m 
amb 3:21.64

Laura Pelegrií del GA Lluïsos 
4a al Campionat Catalunya 
Promesa
Laura Pelegrí (GA Lluïsos) va quedar 4a 
en 800 m amb 2:26.37. Per part del 
Laietània Yashin Ezzaydouni va quedar 5è 
en 3.000 m amb 8:34.74 i Virgili Cedeño 
6è en 200 m amb 23.20.

Gran actuació de Yashin Ezza-
ydouni (CAL) al Campionat  de 
Catalunya Absolut de 3000
L’atleta del Laietània Yashin Ezzaydouni 
va precedir a Marc Roig, quedant 5è 
promesa i 7è absolut. David Campo (LL) 
va quedar 10è. En fèmines Eva Parrado 
(CAL) va quedar 11a.

Una victòria que faltava del Cros 
de Canet
La setmana passada informàvem de 
victòries mataronines al Cros de Canet 
i se’ns va informar posteriorment que 
l’Albert Roselló (Maimakansu) va guanyar 
en la categoria de veterans.   

Guillem Pujol plata a 
la prestigiosa Flanders 
Speedo Cup

NATACIÓ
FLANDERS CUP REDACCIÓ

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

TENNIS
OPEN AUSTRÀLIA REDACCIÓ

El tennista mataroní Albert Ramos, situat 
actualment a la posició número 61 del 
rànquing ATP, ha iniciat ja el seu any 
tennístic amb la participació a l’Open 
d’Austràlia on, com li havia passat en els 
tres anys anteriors, ha caigut derrotat a 
la primera ronda.

En aquesta ocasió el seu botxí va ser el 
rus Andrey Kuznetsov que el va derrotar 
en quatre sets, amb parcials de 6-1, 3-6, 
6-3 i 7-6.

En cas d’haver superat l’eliminatòria 
s’hauria trobat a la segona ronda amb el 
cap de sèrie número 1, el serbi Novak 
Djokovic.   

El nedador del CN Mataró Guillem Pujol 
va estar competint la setmana passada 
amb la selecció estatal a la Flanders 
Speedo Cup (Bèlgica), obtenint molt 
bons resultats.

El mataroní es va penjar la medalla de 
plata en la prova dels 800 lliures i es va 
classifi car per disputar tres fi nals més, va 
acabar 8è en els 400 lliures, 9è en els 
200 papallona i 10è en els 1.500 lliures. 
Esmentar que en Guillem, que encara 
es troba en edat júnior, ha aconseguit 
aquests resultats nedant davant nedadors 
de categoria absoluta, tota una proesa per 
a aquest jove talent de la natació local.   

Grans marques de Bea 
Indurain i Moha Jebari 
del CA Laietània

ATLETISME
CROS CANET REDACCIÓ

Deu podis del Patinatge 
Artístic Mataró al Trofeu 
Nacional de Barakaldo

PATINATGE
TROFEU BARAKALDO REDACCIÓ

Juan Antonio Rubiño 
intentarà fer una Ultra 
Marathon diumenge

ATLETISME
ULTRA MARATHON REDACCIÓ

El corredor mataroní Juan Antonio Rubi-
ño, que en l’actualitat viu a Les Masies 
de Roda (Vic), és un apassionat de 
l’atletisme de fons i aquest diumenge 
intentarà córrer 84 km sense parar.

Rubiño sortirà aproximadament a 
les 6 del matí de Les Masies de Roda 
i recorrerà 84km (dues maratons) fi ns 
a arribar fi ns al Parc Nou de Mataró. El 
corredor mataroní s’ha posat el repte de 
fer aquest recorregut en menys de 9 hores 
acompanyat de només dos companys amb 
bicicleta que li faran d’avituallament.

S’espera que l’arribada sigui entre les 
14 i les 15 hores i hi haurà una carpa 
preparada per celebrar la gesta.   

portada ete 1365ok.indd   10 28/1/15   17:01



Tu ets clau per escollir el
MATARONÍ DE L’ANY

www.mataronidelany.cat

Ofrena fl oral, música i lectura 
de manifestos davant de el 
monument “Intolerància”

Aquest passat dimarts 27, Mataró 
commemorava el Dia Ofi cial de la 
Memòria de l’Holocaust i la Preven-
ció dels Crims contra la Humanitat 
amb la tradicional ofrena fl oral que 
va tenir lloc davant el monument 
“Intolerància”, situat al passeig de 
Carles Padrós, a tocar de la plaça 
dels Drets Humans.

Presidida per l’alcalde Joan 
Mora, l’ofrena institucional es va 
desenvolupar acompanyada de la 
interpretació del Cant dels Ocells 
a càrrec d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró. 
Minuts abans van fer també les se-
ves ofrenes fl orals diferents entitats 
i partits polítics de la ciutat: Amical 
de Mauthausen, el Grup de Recerca 
de la Memòria Històrica de Mataró, 
ERC, la CUP, ICV, PPC, PSC, CiU.

En el transcurs de l’acte es van 
llegir els noms dels 26 maresmencs 
que van estar als camps d’extermini. 
Dos alumnes de l’Institut Damià 
Campeny, David Jodar i Júlia Rubi, 
i una besnéta d’un dels maresmencs 
que van patir l’horror dels camps de 
concentració, Clàudia Colom, van 
encarregar-se de la lectura d’un ma-
nifest elaborat pel Grup de Recerca 
de la Memòria Històrica. 

ciutat

Mataró commemora el 
Dia de la Memòria de 
l’Holocaust 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

696 57 83 59
www.escolavelamataro.com
facebook/EscolaVelaMarato

Preus molt econòmics
INFORMA’T

Caps de setmana
Setmana Santa i
Estiu

Vela
Caiac - Windsurf

Paddle-surf

Navega
tot

l’any!

PER A TOTES LES EDATS!

ESCOLA
VELA
MATARÓ
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Blackhat 

Capitán Harlock 
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Project Almanac 
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Into the woods
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El club de los incomprendidos

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

12:00   16:30   19:15   22:00   00:45

[exc dj.] 12:15   16:00   20:30   22:45
[dj.] 16:00   18:15

12:00   16:00   18:10   20:35   22:40   00:45

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

[exc dj.] 18:15   01:00

16:30

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

22:45

[dll.-dmc.] 16:00   18:10   01:00      [dj.] 17:00

22:40   00:45       

[ds.-diu.] 19:15   22:00   00:30
[dv.+dll.-dj.] 16:30   19:15   22:00   00:30

[ds.-diu.] 12:15   18:15   20:30   22:45   01:00
[dv.+dll.-dj] 16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

[dv.-diu.] 12:15   00:40       [dll.-dmc.] 18:15

[dv.-diu.] 20:00   01:00     [dll.-dj.] 19:15   22:00

12:00   19:15   22:00   00:45

[dv.-diu.] 12:15   16:00   18:00

[dv.-diu.] 18:10

cinemes horaris 1660.indd   1 28/1/15   19:09



Quina cinta de Michael Mann 
reunia Robert De Niro i Al 
Pacino?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1658
‘Star Wars’

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 
Mercedes Ruiz Granados,
Judith Abarca Muñoz.

La rebel·lió de les màquines

“Autómata” és un fi lm futurista sota 
producció búlgara-espanyola i parlat 
en anglès d’efi cient factura tècnica 
i cara realització. Aquest fi lm de 
caràcter fantàstic distòpic on es 
respira l’ambient hostil dels fi lms 
post-apocalíptics, amb un món de-
sertitzat i mort que s’ha aconseguit 
frenar al llindar de la mateixa ciutat, 
apareix excessivament deutor en la 
seva arrencada de tot un clàssic del 
gènere com “Blade runner” amb el 
disseny d’una megalòpolis xopa sota 
una pluja persistent.

L’eix central del fi lm gira al vol-
tant de la relació dels humans i els 
robots sota el paraigua d’un tema 
tan tipifi cat com el de la revolta de 
les màquines que supera els límits 
de la intel·ligència artifi cial. Així, el 

AUTÓMATA. GABE IBÁÑEZ
CRÍTICA JOAN MILLARET/AMIC - REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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protagonista, Jacq Vaucan, un agent 
d’una asseguradora interpretat pel 
mateix Banderas, intenta esbrinar 
perquè alguns robots semblen suïci-
dar-se o patir transformacions en la 
seva estructura que els porta a tren-
car alguns preceptes de la robòtica.

“Autómata” és una correcta, en-
tretinguda i vistosa proposta que 
es malmet en alguns moments per 
un excés d’afany de transcenden-
talitat. Cal agrair-li en el seu haver 
la meritòria renúncia al devessall 
anestesiant dels efectes digitals, 
pecat original del gruix del cinema 
fantàstic del moment, i, alhora, con-
servar l’encant mecànic i artesanal 
del disseny dels robots creats per a 
l’ocasió que incorporen fàcilment un 
aspecte humanitzador.”

cinemes critica 1660.indd   1 28/1/15   17:14
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Les estrenes
Blackhat

Agents nord-americans i xinesos 
col·laboren amb un hacker convicte 
alliberat per protegir els seus països 
d’un atac informàtic d’alt nivell.
Direcció: Michael Mann
Intèrprets: Chris Hemsworth, 
Viola Davis, Ritchie Coster, William 
Mapother
133min

Project Almanac

Un grup de joves inicien una aven-
tura quan descobreixen els plànols 
secrets per construir una màquina 
del temps. L’utilitzaran per arre-
glar els seus problemes i obtenir 
benefi cis personals.
Direcció: Dean Israelite
Intèrprets: Sir Maejor, Sofi a Black-
D’Elia, Sam Lerner
106min

Alma salvaje

Després d’una sèrie de tràgiques 
experiències personals, una dona 
decideix recórrer en solitari més de 
mil quilòmetres a través del desert 
del Mojave en un intent de trobar-se 
a si mateixa.
Direcció: Jean-Marc Vallée
Intèrprets: Reese Witherspoon, 
Laura Dern, Gaby Hoffmann
115min

Las ovejas no pierden el 
tren 

Una parella s’ha vist obligada a mar-
xar a viure al camp. Però quan ella 
s’obsessiona per tenir un segon fi ll, 
la vida rural comença a ensenyar la 
cara menys amable.
Direcció: Álvaro Fernández Armero
Intèrprets: Inma Cuesta, Raúl Aré-
valo, Candela Peña, Irene Escolar.

Annie

Una nena sense pares viu en un or-
fenat regentat per una dona sense 
escrúpols. Un bon dia es creua a la 
seva vida un ric home de negocis. La 
vida dels dos canviarà per sempre. 
Musical.
Direcció: Will Gluck
Intèrprets: Quvenzhane Wallis, Jamie 
Foxx, Rose Byrne, Cameron Diaz
118min

Nightcrawler

Després de ser testimoni d’un acci-
dent, un jove apassionat que no 
aconsegueix trobar feina, descobreix 
el món del periodisme criminalista 
a la perillosa ciutat de Los Angeles.
Direcció: Dan Gilroy
Intèrprets: Jake Gyllenhaal, Bill 
Paxton, Rene Russo
113min
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

La Nomofòbia

Nomofòbia és un nou terme o neo-
logisme que la psicologia ha inclòs 
en la seva nomenclatura de malal-
ties. No ve del grec, que vol dir llei, 
per exemple: economia: llei de la 
casa, sinó de l’anglès: no-mòbil (no-
mobile-phone-phobia): absència del 
telèfon mòbil o cel·lular o portàtil. 
Per tant, l’ansietat, el neguit i a 
vegades l’angoixa de no poder fer 
servir el telèfon mòbil: oblidat, sense 
bateria, sense cobertura, espatllat o 
no sé on l’he deixat o momentània-
ment perdut. Aquests fets generen 
una alteració emocional, que és ben 
normal. Però, en certes persones, 
la reacció pot ser desproporciona-
da: angoixa, sensació de perdut/da, 
frustració o abandó o d’altres. Però, 
si van acompanyades reaccions fi -
siològiques, com indicaré després, 
la qüestió ja és més greu.

Per tant la nomofòbia genera una 
infundada sensació d’incomunicació 
a la persona que no el té. Hi ha una 

certa dependència del dispositiu 
electrònic. Un medi o mitjà molt 
important i necessari per a certs 
treballs, però pot haver una de-
pendència irracional o exagerada. 
Aquesta dependència pot tornar-se 
en una malaltia o difi cultat psíqui-
ca. Hi ha una estadística sobre els 
usuaris de smartphones que afi rma 
que consulten els seus telèfons unes 
40 vegades al dia...

Com deia, les reaccions fisio-
lògiques poden ser taquicàrdies, 
pensaments obsessius, mals de cap, 
mal d’estómac, plor d’impotència... 
i d’altres que l’experiència ens anirà 
dient. I en un altre nivell, la manca 
de control o de voluntat de deixar-lo 
desconnectat. Per exemple, al tea-
tre, al cinema, als àpats, a reunions. 
Tothom lligat amb el seu navegador. 
Respondre immediatament. I no di-
guem ara ja els whatsapps....

No és un problema de psicologia 
sinó de pedagogia o d’educació. La 

societat consumista no ho facilita, 
ans tot el contrari: Models nous cada 
dia... i la demanda de la fi llada cap 
als pares pot esdevenir agressiva, 
exigent. Problema familiar!!

És un terreny nou on no hi ha ex-
periència, com abans ho vam tenir 
amb la televisió. Així i tot, apren-
dre un autocontrol davant de la 
impaciència en no tenir respostes 
immediates és un bon exercici de 
gestionar el mòbil. I amb parelles sa-
ber esperar en rebre la resposta pot 
ajudar a superar gelosia, paranoia i 
frustracions de: “si no em respon de 
seguida, és que no m’estima o està 
amb una altra persona o no és res-
ponsable”. Hem de fer servir el seny 
per a descobrir moltes irracionalitats 
o imaginacions que no tenen res a 
veure amb la realitat real.

Estem en una societat tecnològica 
o en una cultura tècnica. Tota una 
experiència nova.
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Cerdanyola concentra el 24,47 per 
cent de la població total de Mataró, 
és a dir, 30.459 persones, segons 
l’Estudi de Població del 2014. És 
una xifra similar a la del barri de 
l’Eixample, però cal tenir en comp-
te que Cerdanyola és la llar per al 
24,47 per cent de la població de 
nacionalitat estrangera. Per tant, 
per població, Cerdanyola necessita 
una xarxa àmplia de serveis públics 

i si, a més a més, hi sumem que el 
poder adquisitiu i els recursos de 
les famílies que hi viuen no és molt 
alt, tot fa pensar en la importància 
que hi existeixin equipaments d’oci 
i lleure com l’Espai Gatassa. 

De fet, aquest barri ha estat, 
des de sempre, un barri amb molta 
població. Amb la postguerra, van 
arribar desenes de persones provi-
nents de Múrcia, que van construir 

CULTURA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MIREIA BIEL

L’Espai Gatassa reobria davant una gran expectació el 18 
de gener del 2014. Centenars de persones van concentrar-se 
a l’espai que hi ha a l’avinguda Gatassa per veure com tornava 
a obrir les portes, tres anys després que la Fundació Caixa 
Laietana – qui el gestionava –, el clausurés. Quines activitats 
s’hi han realitzat? Quina repercussió ha tingut en el barri 
aquest equipament públic? I el més important, què més li cal 
al barri de Cerdanyola? 

www.totmataro.cat/reportatge
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barraques a la zona de l’actual avin-
guda Gatassa. Als anys 60 va créixer 
la població, com a conseqüència de 
l’onada immigratòria que va des-
plaçar milers de famílies d’arreu 
d’Espanya cap a Catalunya. I durant 
la mateixa dècada, es va aprovar el 
pla d’ordenació, que va permetre 
regular la construcció d’habitatges i 
la dotació d’espais públics pel barri 
– sempre difícil –, fi ns a aconse-
guir, anys més tard, l’obertura de la 
Via Europa, que ha esdevingut una 
important via de comunicació pel 
conjunt de la ciutat. 

Cessió de l’Espai Gatassa 

Des d’aleshores ençà, el barri ha tin-
gut sempre un dèfi cit d’equipaments 
públics important en relació amb 
el seu percentatge de població. 
Per aquest motiu, l’obertura 
d’un centre cívic com l’Espai 

Cerdanyola celebra el bon ús del centre cívic en el seu primer any, però refl exiona sobre la 
manca d’equipaments públics al barri

Espai Gatassa  
primer pas d’un camí llarg
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Model fotografiat: Space Star 120 MPI Motion. Oferta vàlida fins al 31 de març de 2015. Preu de l’Space Star 100 MPI Challenge vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financin a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 
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PIVE 6
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MITSUBISHI
Deixa de desitjar-ho. El Nou Mitsubishi Space Star t’ha estat concedit.  Un cotxe urbà de 5 
places, disponible amb dos avançats motors de gasolina, d’1,0 i 1,2 litres ultraeficients, tots dos 
amb Auto Stop & Go. Dissenyat i construït per oferir-te la maxima fiabilitat durant molts anys, el 
nou Space Star t’ofereix un alt nivell d’equipament, de confort i de seguretat.

Nou Mitsubishi Space Star. Desig concedit. Des de 7.900€.
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Mitsubishi Catalunya - Space Star Tot Mataró - CAT 150x228+3.indd   1 27/01/15   13:27
Sin título-2   1 28/01/15   18:12



reportatgereportatge www.totmataro.cat/reportatge

Gatassa, és cabdal pel barri. La 
Fundació Iluro – titular de l’espai – i 
l’Ajuntament, van signar un conveni 
pel qual es cedia l’equipament per-
què se’n pogués fer ús públic. 

L’aleshores president de la Fun-
dació Iluro, Rafael Montserrat, va 
celebrar que “puguem posar aquest 
servei a disposició de la ciutat”. La 
reobertura es va fer de forma gradual 
des del 13 de gener en endavant i 
els usos es van defi nir a través d’un 
procés participatiu, que va determi-
nar que l’equipament es destinaria a 
activitats culturals, esportives i per 
a la gent gran.

Bona recepció 

Segons assegura el regidor de 
Participació Ciutadana, Joaquim 
Fernàndez, “la valoració del primer 
any de funcionament de l’Espai 
Gatassa és molt bona, però enca-
ra podem explotar-lo més”. “Hem 
posat en funcionament un espai 
que estava tancat i que ha permès 
oferir un seguit d’activitats que la 
ciutadania necessitava”, recorda 
Fernàndez, que posa l’accent en “la 
bona acceptació del barri”. 

Així ho corrobora la directora de 
l’Espai Gatassa, Elisabet Sánchez, 

que clarifica la rellevància del 
centre per “l’atractiu que suposa 
disposar d’un espai on realitzar ac-
tivitats culturals, socials, cíviques i 
esportives”. “És un projecte que ha 
crescut molt a través de potenciar 
les relacions amb les associacions, 
els serveis de la ciutat, els centres 
educatius i la població”, explica Fer-
nàndez, que considera determinant 
“que la cooperativa Encís assumís 
la gestió de l’espai al maig, conjun-
tament amb l’Ajuntament, perquè 
ha permès complementar la progra-
mació existent”. 

Una programació, d’altra ban-
da, atractiva i variada. “Oferim 24 
tallers trimestrals o monogràfics 
de temàtiques ben diverses” com 
la cuina, la informàtica o el ioga, 
així com també activitats familiars, 
conferències i exposicions. La bona 
acollida per part dels usuaris fa 
que la direcció del centre ja prevegi 
“augmentar l’oferta de lleure i po-
tenciar el coneixement”.   

Trasllat del Casal de la Gent 
Gran

Des de l’Ajuntament es treballa ac-
tualment en la millora de l’Espai 
Gatassa. Fernàndez anuncia que 

“aquest mateix any es podrà traslla-
dar el casal de la gent gran a l’Espai 
Gatassa un cop fi nalitzin les obres ja 
previstes”, un fet que afi rma “aug-
mentarà la potencialitat del centre 
cívic perquè permetrà ampliar les 
activitats de serveis com tallers i 
classes” i que, alhora, obre les por-
tes a destinar als joves l’espai que 
deixarà lliure el casal. Les obres que 
es faran durant aquest any han fet 
variar les condicions de la cessió, 
que passa de ser de 4 anys i renova-
ble d’any en any, a ser d’uns 20 anys 
“per garantir que la inversió amb 
diners públics es podrà amortitzar”.
  

Dèfi cit d’equipaments 

Ara bé, què hi ha més enllà de 
l’Espai Gatassa? El barri de Cer-
danyola pateix encara un dèficit 
d’equipaments públics si tenim en 
compte les seves característiques i 
dimensions. Amb un percentatge 
de població molt alt en relació al 
conjunt de la ciutat, del 25 per cent 
gairebé, el barri no disposa de gaire 
espais on fer-hi activitats lúdiques, 
esportives i socials. Malgrat que la 
presidenta de l’Associació de Veïns 
de Cerdanyola, Constanza Rodrí-
guez, celebra la posada en marxa de 
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l’Espai Gatassa, també reclama més 
equipaments per a un barri “mancat 
d’aparcament i amb la necessitat de 
tenir serveis com una biblioteca o un 
poliesportiu”. A més a més, Rodrí-
guez considera que, amb la crisi, la 
demanda es fa més forta “perquè 
cada vegada hi ha més gent amb 
menys recursos que podria fer ús 
d’aquests espais”. 

Des de l’Ajuntament, Fernàndez 
reconeix que “Cerdanyola és una 
quarta part de la nostra ciutat i la 
manca d’equipaments és molt evi-
dent”. El regidor assumeix que “un 
poliesportiu seria important perquè 
el més proper és al carrer Euskadi” 
– pràcticament al barri de La Llàntia 
– i que la tercera biblioteca de la ciu-
tat “encara no té un emplaçament 
defi nit i pot estudiar-se”. Tanmateix, 
Fernàndez apunta que “programar la 
preservació d’espais – com s’ha fet 
amb El Sorrall, destinat recentment 
a equipaments i usos pel sector ter-

“La valoració és molt 
bona però encara 
podem explotar-lo 
més”

ciari – és el millor que podem fer en 
anys com els darrers, complicats per 
a construir i per a les inversions”. 

Espai de referència

La demanda històrica de més i mi-
llors serveis pel barri més gran de 
Mataró segueix en peu. La crisi, 
de nou, ha posat damunt la taula 

les mancances d’aquesta zona de 
la ciutat que amb un índex de po-
blació immigrada molt alt, reclama 
més que mai gaudir d’equipaments 
públics. L’Espai Gatassa vol ser un 
espai de referència i alhora és un pri-
mer pas per dotar Cerdanyola d’allò 
que necessita, però al barri, tots els 
factors indiquen que encara hi que-
da molta, moltíssima feina per fer. 

L’Espai Gatassa, més proper a les entitats

L’Espai Gatassa no és només un dels centres cívics més ben equipats 
de la ciutat, sinó que també és el que treballa més colze a colze amb 
les entitats. El centre cívic està gestionat per un consell de centre que 
compta amb la direcció de l’espai i tècnics de participació ciutadana 
de l’Ajuntament, així com amb representants de les entitats que hi 
programen activitats habitualment. Una fórmula molt positiva segons 
Fernàndez que considera que “aquest marc permet fer una programació 
més ajustada perquè es treballa directament amb les entitats del barri”. 

El tancament de l’Espai Gatassa el 2011, primera fallida  

L’Espai Gatassa era un espai d’ús per a la gent gran que gestionava 
l’antiga Fundació Caixa Laietana. El seu tancament, l’estiu del 2011, 
va ser el primer indici de la desfeta de l’obra social de Caixa Laietana. 
Era un equipament que vivia de portes endins però que concentrava 
una activitat i unes complicitats de gran importància pel seu miler llarg 
d’usuaris. Va ser el ple del novembre de 2013, amb el suport de tots 
els grups municipals, el que va donar compte del conveni signat entre 
l’Ajuntament i la Fundació Iluro per posar en marxa de nou els 2.000 
metres quadrats d’instal·lacions de l’Espai Gatassa.

Tot repor 1660.indd   3 28/1/15   11:04



Poder comprar en un context i un 
format diferent. Això és el Flow shop 
Presó que ha organitzat Unió de Boti-
guers aquest diumenge. El Flowshop 
és un espai urbà a l’aire lliure, però 
molt acollidor, que es transforma 
per a aquesta jornada, per donar 
cabuda a l’activitat. El Pati del Cafè 
serà l’espai escollit perquè comerços 
de Mataró, entre les 10:00h i les 
14:00h del diumenge 1 de febrer  
venguin els seus productes de moda, 
complements, menjar, serveis... a 
preus de delicte. D’aquí el nom. Es-
candalosament barats.

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Diumenge de compres a preus 
de delicte al Pati del Cafè Nou

1

A l’espai diàfan del Pati del Cafè 
Nou, mes de vint-i-cinc establiments 
de la ciutat hi tindran un espai on 
podran muntar la seva exposició i 
es podran trobar productes de moda 
femenina, masculina, articles de re-
gal, complements de moda, roba per 
a la llar, joguines, serveis i alimen-
tació, entre d’altres. Els comerços 
participants pertanyen a qualsevol 
àmbit comercial de Mataró.
 
El diumenge 1 de febrer tothom 
està convidat a gaudir d’un matí de 
compres en un format diferent apro-

fi tant els bons preus que ens promet 
aquest nou format, que forma part 
de les iniciatives d’UB per fomentar 
formats diferents de compres. Així, 
l’entitat que ja organitza la FirOcasió 
Mataró, la Fira de Dibuix i Pintura, 
el Museu Obert, el Saló Boda Mataró 
Maresme-celebracions & esdeveni-
ments i el Mataró Vila Shop, entre 
altres iniciatives de caràcter comer-
cial, s’està posicionant com una de 
les associacions de comerciants més 
actives i amb més iniciativa del te-
rritori. Pensant en els comerços i en 
la butxaca dels mataronins.

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

GESTORIA BELTRAN
Rda. Alfons Xè El savi 64
08301 - Mataró
Tel. 93 796 16 00
www.gestoriabeltran.com
info@gestoriabeltran.com
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Discoteques, locals, empreses o 
hotels requereixen els serveis, per 
normativa, de professionals en el 
control d’accés. Es tracta d’un àm-
bit laboral del qual sempre hi ha 
demanda i especialment ara que 
s’acosta la temporada d’accés. Els 
mataronins que es vulguin dedicar 
a aquest àmbit estan d’enhorabona 
amb l’obertura a la ciutat d’una seu 
de l’acadèmia Bull, una de les més 
sol·licitades d’aquest sector.

Bull és a la vegada una empresa que 
ofereix els serveis de controladors 

d’accés, amb una borsa de treball 
pròpia per a més de 200 persones 
i una acadèmia de formació. Treba-
llen a Eivissa, Girona, Barcelona i 
ara a Mataró. 

Bull és acadèmia ofi cial certifi cada 
per la Generalitat de Catalunya, ho-
mologada per formar i examinar a 
futurs controladors d’accés. Aquest 
àmbit està molt reglamentat i la 
formació necessària per poder-ne 
treballar ha de passar per centres 
com l’obert a Mataró. Per cursar-
lo només fa falta ser major d’edat i 

tenir el certifi cat d’estudis primaris. 
El curs és un intensiu que es cursa 
en dues setmanes i un total de 60 
hores lectives. A posteriori hi ha un 
examen a partir del qual Interior et 
pot tramitar l’acreditació per poder 
exercir.

Bull ofereix no només la formació 
necessària per a ser controladors 
d’accés sinó també la borsa de tre-
ball de Bull Control com a possible 
sortida professional per aquells que 
es vulguin formar. Una opció que val 
la pena estudiar.

Acadèmia de controladors 
d’accés nova a Mataró

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

T 937 904 905 · M 687 069 636

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

08349 Cabrera de Mar
info@rehabilitacionstotart.com

10 ANYS
DE GARANTIA

REHABILITACIONS

S.L.

www.rehabilitacionstotart.com

tot empenta 2 1660.indd   1 28/1/15   17:23



Mármoles Argentona ha obert fa 
un mes les seves portes al muni-
cipi, a la nau del costat de Gress 
Argentona. Es tracta d’una empre-
sa especialitzada en aquest àmbit 
amb llarga experiència. Ofereixen els 
seus serveis en tot tipus de marbres: 
naturals, silestone, façana, cuines o 
terres. Proporcionen el material i ho 
fan partint de la premissa de la qua-
litat com a garantia. En una aposta 
com és la del marbre sempre cal 
primar la qualitat perquè el resultat 
sigui òptim. Mármoles Argentona 
ofereix garantia per a tots els seus 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Marbres de primera 
qualitat, ara a Argentona

3

clients, sigui el fi nalista particular 
o el professional. L’empresa també 
ofereix el servei d’instal·lació en les 
intervencions dins de la llar com 
cuines o lavabos, no en treballs de 
façanes o a gran escala. 

Després de quasi 30 anys en el ne-
goci des d’una empresa a Premià, 
ara fan el salt al polígon argentoní 
per poder oferir els seus serveis i 
materials a un ventall més ampli de 
clients del Maresme.

La qualitat dels marbres de Már-

moles Argentona és la seva gran 
bandera. Aposten per materials de 
gran qualitat, primant els marbres 
bons i duradors mentre altres empre-
ses ofereixen materials de molt més 
mala qualitat a preus més baixos 
que acaben oferint un resultat pitjor.

Tots els marbres que ven Mármoles 
Argentona tenen acabats fets amb 
maquinària de control numèric. Això 
permet uns acabats molt acurats i 
garanteixen un treball precís a l’hora 
de treballar amb un material com és 
el marbre.

tot empenta 3,4 1660.indd   2 28/1/15   16:45
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Challenge: anglès als preus 
més ajustats de Mataró

Acaba d’obrir a Mataró l’acadèmica 
d’anglès Challenge. Es tracta d’una 
acadèmia que té en els seus preus 
baixos la seva gran característica: 
ofereix qualitat en la formació, po-
livalència horària, formació per a 
exàmens ofi cials i Cambridge i això 
a partir d’uns preus molt més baixos 
que altres acadèmies de la comarca. 
En poc temps la popularitat de Cha-
llenge ha anat en augment gràcies a 
les facilitats que ofereix per a alum-
nes tant d’edat escolar com adulta. 
Ofereix formació a diferents nivells 
utilitzant mètodes d’aprenentatge 

nous com la pissarra digital com 
a complement dels llibres. Així es 
busca incentivar la interactuació 
amb l’alumne, tan important a l’hora 
d’aprendre un idioma nou.

La responsable de Challenge acumu-
la bagatge i experiència professional 
com a mestre d’anglès a l’escola 
concertada i ara ha fet el pas per 
aquest particular repte –Challenge 
és repte en anglès– en forma d’una 
acadèmia més a l’abast de tothom 
que cap altra. Hi ha matrícula ober-
ta, es pot provar sense compromís i 

té en la polivalència horària una altra 
de les característiques defi nitòries. 

Challenge ofereix horaris de matí 
i tarda des de dilluns a divendres 
i el grup de preparació del First 
Certifi cate també té horari de dis-
sabte al matí. Com a característica 
pensada especial per treballadors 
o adolescents, hi ha la possibilitat 
d’intercanviar horaris d’una setmana 
a l’altra de manera que pots anar a 
classe una setmana al matí i una al-
tra a la tarda sense perdre el fi l del 
curs que estiguis cursant.
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TRASPASSOS 
LLOGUERSCOMPRA  VENDA

VENC 2 LLITS DE 80 complets. 350€. 
Poc us. 659.647.136 
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
PARTICULAR BUSCA PIS Av. Maresme. 
3hab. 656.310.423 Miriam 
BAR RESTAURANT. Pl. Ajuntament. Es 
traspassa. En funcionament. Mataró. 
626.269.731 
BOTIGA PA - CAFETERIA davant de 
col·legi. Es traspassa. Badalona cen-
tre. 661.199.116 
C O M PA R T E I X O  P I S  A M B  n o i a 
647.446.693 Vilassar 
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 
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

INTERNA BUSCA TRABAJO cuidando per-
sonas mayores. 660.906.670
CHICA BUSCA LIMPIEZA, plancha, 
canguro. Buenas referencias. Tardes. 
653.029.971
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar mayores. 
Día o noche. 600.655.639 
SENYORA CATALANA CUIDA persones 
grans. 616.300.800 
NOIA CATALANA amb experiència i re-
ferències. S’ofereix per neteges: cases, 
ofi cines i comunitats. Preus econò-
mics. 653.830.315 Sònia 
CANGUR AMB COTXE propi 8€/h. Zona 
Maresme. 639.939.235 
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 
M E  O F R E Z C O  p a r a  l i m p i e z a . 
625.251.297 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, can-
guro, cuidado personas mayores. 
657.118.040 
LIMPIEZA Y CUIDADO de niños . 
685.193.495 
SE PRECISA COMERCIAL para inmobilia-
ria en Mataró. info@tupisoenmataro.
com 
IMPORTANT EMPRESA D’AUTOMOCIÓ en 
creixement. Busca comercials amb 
experiència. Interessats enviar cv., 
indicant a l’assumpte Ref. 7300, a: 
cv@totmataro.cat 
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   

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

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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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
PINTOR ECONÓMICO. 677.731.668 
INSTALACIONES, REFORMAS RAFE. 
Luz, agua, gas, boletines, interfono. 
691.149.485 /629.232.530 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y  e lect r ic idad.  93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628
MUDANZAS PROFESIONALES BARATAS. 
698.596.394
VACIADO, RECOGIDA DE muebles. Gratis. 
632.734.890
MUDANZAS TODO TIPO muebles. 
632.162.076 
P A L E T A  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
PINTOR, ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
PALETA PINTOR ECONÓMICO. Profesio-
nal. 653.796.506 

PROFESSIONALS

 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
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1660
DEL 30 DE GENER AL 5 DE FEBRER DE 2015 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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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-2277 Z. EIXAMPLE, piso de 2 hab., cocina independiente, balcón tipo terraza.........................450€ T.I.
REF. A-1141 Z. CENTRO, Amueblado y con electrodomésticos, piso reformado de 1 hab...................450€ T.I.
REF. A-6182 Z. MOLINOS, bajo de 3 hab. totalmente reformado, cocina independiente......................540€ T.I.
REF. A-2197 Z. PZA. CATALUNYA,  Piso de 3  hab., 2 dobles, baño completo, balcón exterior.............550€ T.I.
REF. A-2329 VIA EUROPA,  Seminuevo amueblado y con electrodomésticos, 2 hab., balcón.............550€ T.I.
REF. A-7241 LLANTIA, Totalmente reformado, 3 hab., salón comedor con chimenea........................600€ T.I.
REF. A-2320 Z. SEMICENTRO, piso seminuevo de 2 hab., con a.a. bomba calor, 2 balcones..............600€ T.I.
REF. A-1415 Z. ESTACION, piso 2hab. con terraza de 40m2, cocina office, baño completo...............650€ T.I.
REF. A-1423 Z. ESTACION,  ático con terraza de 30m2, 3 hab., cocina indep.con galería....................690€ T.I.
REF. A-5158 Z. CIRERA, Dúplex seminuevo de 2hab. más estudio, 2 baños y terraza........................700€ T.I.
REF. A-2317 VIA EUROPA, Dúplex con terraza de 65m2, 4 hab. 1 suite, 2 baños, pk incluido........1.000€ T.I.

MASAJES ORIENTALES 688.009.231 
SE HACEN TRABAJOS DE pintor, pladur 
y yeso. Económico. Tel.657.405.527 
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
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontanero. 
Económico. 649.131.920 
FUSTERIA CORNET 669.752.658 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHONES, 
reparem. 662.599.273

CLASSES

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
M A R Í A  V I D E N T E  E S P I R I T U A L . 
Tarot. Médium. Velas. Terapias. Se-
riedad. Atiendo personalmente en el 
634.800.486 
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 
ESPAÑOLITA, 19 AÑOS. 632.645.389 
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 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. Nue-
vas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 
688.566.964 

PROFESSIONALS
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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€

compra-la ja a www.ideala.cat/fosbury

Aconsegueix 
la teva Samarreta 

!

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot
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Concert de Carlit Gospel, a 
benefi ci de Mans Unides 

La Basílica de Santa Maria acull 
aquest dissabte a la nit un concert 
solidari de l’espectacular Cor Carlit 
Gospel. L’entrada és gratuïta però 
es demanarà la voluntat per recap-
tar el màxim de fons possibles per 
a Mans Unides. L’objectiu és omplir 
Santa Maria de solidaritat i contra 
la fam al món. 

La campanya de “Mans Unides 
2015”  vol tirar endavant el projec-
te de construir una Sala d’Utilitats 

Múltiples i una Sala de Professors, 
de visites o d’acollida a la mateixa 
escola de l’any passat, a la Casa-
mance, al Senegal. L’any passat es 
varen construir aules d’aquest cen-
tre. El pressupost d’enguany és de 
gairebé 45.000 euros. I òbviament 
es demana la col·laboració de tots 
els mataronins.

Un cor espectacular
El Cor de gospel Carlit és un con-
junt espectacular amb més de 100 
actuants en directe. Reconegut i 
sol·licitat, la seva potència sonora 
agafarà encara més dimensió dins 
de Santa Maria. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’objectiu és omplir Santa 
Maria i recaptar fons a través 
d’aportacions voluntàries

Portes obertes a Santa Maria

Amb motiu de la Mare de Déu de la 
Candelera, patrona de Santa Maria, 
aquest dissabte serà portes ober-
tes a la Basílica. Durant el matí, i 
prèvia inscripció a l’Ofi cina de Tu-
risme, es faran visites guiades al 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ

Una conferència per 
recordar l’únic concert 
dels Beatles a Barcelona

El pròxim dimecres 4 de febrer a les 
19:30 sonaran els Beatles a Mata-
ró. Fruit de la col·laboració entre 
el Foment Mataroní i el Projecte 
Beatles, impulsat per l’historiador 
Marc Rabaneda, es durà a terme la 
conferència titulada ‘El cicle dels 
Beatles.’Aquesta proposta, que 
s’emmarca dins del Projecte Beatles 
iniciat el 2012, analitzarà l’evolució 
musical del grup de Liverpool, des 
de la prehistòria beatle fi ns al fi -
nal de la carrera del grup. Aquest 
recorregut històric i musical està 
destinat a tots els públics i va acom-
panyat de música en directe a càrrec 
d’Òscar Corral, músic i col·laborador 
del Projecte Beatles des del 2013.

Curiositats i anècdotes
La conferència ‘El cicle dels Beat-
les’, que a més de la música en 
directe incorpora cançons gravades, 
talls de vídeo i videoclips, ressaltarà 
en un capítol especial el pas dels 
Beatles per Madrid i Barcelona el 
juliol de 1965 i les difi cultats que 
va haver-hi per aconseguir-ho. Com 
apunta Marc Rabaneda, que a més 
d’historiador és guia i professor de 
ciències socials, hi va haver una des-
carada manipulació informativa per 
part del NO-DO per tal de minimit-
zar l’èxit dels Beatles a Espanya.  

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Marc Rabaneda recorda el pas 
del grup de Liverpool ple de 
curiositats i anècdotes

culturacultura
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campanar i l’Orgue. Ja a la tarda, 
i no cal inscriure’s, es visitaran les 
noves il·luminacions del Sagrament, 
presbiteri i capella de les Santes i 
les seccions del Museu Arxiu, els 
Dolors, el Roser i la lauda. 
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Tornen a entrar a robar de matinada a 
l’estanc de la Plaça Gran  

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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les càmeres de seguretat eren tres 
i anaven encaputxats, van entrat 
a l’establiment vora dos quarts de 
quatre de la matinada.

Després d’intentar obrir la porta 
de seguretat amb unes tenalles hi-
dràuliques, fi nalment van fer servir 
el seu vehicle per entrar per la força 
a l’estanc, dotat amb grans mesures 
de seguretat i alarmes, que es van 
disparar. Els lladres van arreplegar 
quantitats de tabac encara per de-
terminar.

La Policia investiga, des del ma-
teix dia, quan va rebre l’avís dels 
propietaris, els possibles autors del 
furt. Es dóna la circumstància que 
el mateix estanc de la Plaça Gran 
havia sofert el setembre del 2013 
un altre robatori, de retruc del qual 
va ampliar les seves proteccions da-
vant de nous intents. 

La matinada del passat divendres 
dia 23, l’estanc de la Plaça Gran 
va ser objecte d’un nou robatori. 
Els lladres, que segons s’aprecia a 

Els lladres utilitzen un 
vehicle per abatre la porta de 
seguretat de l’establiment 

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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es qüestiona el sentit del gest del 
metge que sacrifi ca el seu fi ll en be-
nefi ci del bé comú. Vénen a ser un 
contrapunt que humanitza els perso-
natges implicats en la immolació de 
la criatura i els fa més propers a la 
manera occidental de veure el món.

Segell propi
Aquest muntatge connecta molt 
fi delment amb les característiques 
que han marcat l’estil del director 
i la seva companyia, La Perla 29, 
en anteriors obres d’autors com 
Sòfocles, Shakespeare o Mouawad: 
senzillesa escènica i primacia del 
text. Amb el fons d’unes projec-
cions bàsiques i al damunt d’una 
simple rampa rectangular, els ac-
tors desgranen i alternen diversos 
personatges. És un treball mesu-
rat i ple de coherència coral, servit 
per una indumentària austera però 
efectiva, que pondera bé acció i 
narració. També la música, inter-
pretada en directe per Joan Garriga, 
així com les cançons intercalades de 
melodies conegudes, propicien en-
certadament que el to tràgic i exòtic 
del relat tingui un fl ux de connexió 
emocional amb el públic. Un públic 
que va sortir del Monumental plena-
ment satisfet de l’alta qualitat de 
l’espectacle. 

complir amb el mandat de fer créi-
xer i educar al que podrà restablir 
la justícia matant a qui ha usurpat 
el poder. 

El destí fa que l’orfe creixi a palau 
adoptat pel botxí de la seva família, 
que l’instrueix en les arts marcials 
i en vol fer el seu hereu. El dia que 
fa vint anys, el noi viu una experièn-
cia que el connecta amb els seus 
ancestres i el metge li acaba expli-
cant la seva identitat real i la missió 
que haurà d’acomplir. Així és com 
s’esdevé la lluita amb què aniquila 
fi nalment al malvat.

Adaptacions
De la rondalla tràgica de ‘L’orfe del 
clan dels Zhao’ es diu que és un 
text que al llarg del temps ha seduït 
molts intel·lectuals d’Occident que 
n’han tingut coneixença. Va ser tra-
duït al francès l’any 1731 i Voltaire 
en va escriure una versió el 1753 
que poc després es va representar a 
la Comédie Française. El 2010 se’n 
va fer una pel·lícula i fa dos anys la 
Royal Shakespeare Company el va 
dur a escena. 

Ara, la dramatúrgia d’Oriol Broggi 
i de Marc Artigau ha optat per una 
adaptació en què la història s’ha 
reduït a l’essencial, tot i que s’han 
afegit unes seqüències en les que 

Diumenge passat a la tarda co-
mençava el segon tram de la 
temporada estable del Teatre Mo-
numental, que d’ara fi ns a fi nals 
d’abril inclou sis espectacles amb 
el lema comú de “Teatre i ètica”. 
Un inici del tot satisfactori gràcies 
a l’acollida de ‘L’orfe del clan dels 
Zhao’, l’obra dirigida per Oriol Brog-
gi que venia precedida per l’aurèola 
de l’èxit obtingut la primavera pas-
sada quan es va estrenar al Teatre 
Romea de Barcelona i per l’aval de 
gran guanyadora dels Premis Buta-
ca d’aquest any, pels sis guardons 
aconseguits.

 
Tragèdia de la Xina
El muntatge de Broggi es basa en 
una òpera tradicional xinesa del 
segle XIII, atribuïda al dramaturg Ji 
Junxiang, que amb diàlegs i cançons 
narra la venjança que ha de dur a 
terme l’únic supervivent del clan 
dels Zhao. Aquesta nissaga d’homes 
justos i bondadosos és exterminada 
per l’enveja d’un primer ministre 
que manipula l’emperador. La prin-
cesa casada amb el darrer dels Zhao 
té un fi ll que neix en el moment de 
la matança i que és salvat gràcies al 
sacrifi ci d’un metge ambulant que 
canvia el nadó pel seu propi fi ll, sa-
bent que aquest morirà, per tal de 

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER
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Vella rondalla ben contada 
Bon inici del nou cicle teatral del Monumental amb ‘L’orfe del clan dels Zhao’

CEDIDA
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pròdig explica allò de la fulla seca 
que trista rodola.

La interpretació
Si les apostes per concebre una 
obra més àgil i compacta denoten 
que Abril sap on vol dur la barca 
de la sala, també s’ha de dir que 
l’aposta novedosa en diversos papers 
destacats fa que la interpretació, 
grinyoli en alguns casos. És aquella 
gran dicotomia a la qual se sotmet 
sempre la Sala, la línia fi na entre 
l’exigència que es demana al pa-
gar una entrada o la que s’ofereix 
al seu amateur. Hi ha debuts com 
el de José Sánchez de Satanàs que 
apunten maneres però requeriran 
altres anys per consolidar-se. Hi ha 
descobertes com la de Mia Castellví, 
una mica massa histriònic com a fi ll 
pròdig –Pol Martínez i Ferran Camps 
són dos fi lls pròdigs més ortodoxes. 
Hi ha dues parelles de “tontos” que 
funcionen bé amb maneres de fer 
oposades i hi ha apostes de no fa 
tants anys, com Santi Clavell, que 
ja són amb tots els honors la vella 
guàrdia en escena. Hi ha molta jo-
ventut i novetat. I el millor de tot 
plegat és que Abril té un any més 
per, reconcebuda l’obra, centrar-se 
en els personatges. Són uns bons 
Pastorets. 

que volia tallar i hi ha apostat fer-
mament. En algun cas, com l’infern, 
potser s’ha passat de la ratlla al ma-
teix temps que l’escena ha perdut 
caràcter bèl·lic i els “dolents” ara, 
ja ni semblen voler plantar batalla. 
L’aposta de text sobre música, a 
més, no li funciona sempre igual de 
bé. Podria semblar que Abril hagi 
volgut precipitar l’obra, defugint el 
mite del tedi de quatre hores planes 
per buscar els “pics” que interpreta-
tivament possibilita el text de l’Estel 
de Natzaret.

A partir d’aquí hi ha les novetats més 
visuals, si es vol més ornamentati-
ves, però que sovint acaben vestint 
el relat i validant, o no, una aposta. 
La més ressenyada i comentada, la 
de fer volar bruixes, àngels i fi ns i tot 
en Mataties és d’un efectisme real 
que només la reiteració al pròleg fa 
patir que no s’esbravi. Fer veure que 
el pròleg és un somni d’en Jonàs 
està ben resolt i, en línies generals, 
és destacable que tot aquest primer 
tram coreogràfi c hagi obtingut un re-
lat. Hi ha altres elements de l’obra 
amb els quals es juga que van, en 
tot moment, encaminats a que el to 
dramatúrgic no abaixi. 

Plou a cercant posada, roben a 
en Naïm o hi ha tafaners quan el fi ll 

Diumenge passat s’abaixava de for-
ma defi nitiva el teló dels Pastorets 
d’aquest any. Última reminiscència 
del Nadal més enllà dels romàntics 
que mantenen el pessebre a casa 
fi ns a la Candelera, aquests han es-
tat uns Pastorets de canvis, apostes 
i debuts. Una mica en la línia dels 
darrers temps viscuts portes endins 
a la Sala Cabanyes, l’aposta de Marc 
Abril té més de catàrtica que de 
revolucionària, per més que la llis-
ta de coses canviades sigui de les 
més llargues. Al tradicional catàleg 
d’apostes amb què cada director 
aterra al capdavant de l’obra coral 
més important de tot l’any a Mata-
ró, Abril hi ha sumat una relectura 
perspicaç en alguns àmbits que eren 
necessaris. S’atreveix, però ho fa 
amb la complicitat. Procura fer rut-
llar la màquina interna per posar-la 
al servei de la seva idea: un mecanis-
me que no tots els seus antecessors 
havien sabut o volgut endreçar així.

Abril ha mamat Pastorets i Sala des 
de petit i ha estat decidit a l’hora 
de fer cirurgia sobre l’obra. El pòsit 
més transcendent va molt més en-
llà del fet de suprimir un entreacte 
i retallar substancialment la durada 
global de l’obra. Partint del fet de 
voler escurçar, ha buscat els forats 

TEATRE
CRÍTICA CUGAT COMAS
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La virtut d’uns Pastorets més compactes 
Marc Abril rellegeix conceptes de l’obra en el seu debut al capdavant de l’Estel de Natzaret

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

Àries (21/3 al 20/4)

És bo que pensis en el que et toca 
viure. De ben segur que és per 
algun motiu de pes. La humilitat 
precedeix a la transformació. En-
tendre aquest extrem és important 
per millorar la teva existència.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Estàs reorientant positivament 
la teva economia. En l’amor 
hi ha una persona que t’evoca 
sentiments molt tendres però 
no saps com entrar-hi. Treu-te la 
por i sigues natural, no vulguis 
ser un altre.

Bessons (21/5 al 21/6)

Mostres la teva part tendra i 
sorprens el teu entorn familiar. 
Especialment connectaràs amb la 
mare o fi gura materna. Per establir 
un compromís sentimental cal que 
t’alliberis dels fantasmes passats.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La teva parella no passa pel 
millor moment i està una mica 
trista. Si pots parlar-hi i fes-li 
costat l’ajudaràs força. Cerca 
el contacte amb l’element 
aigua, t’alliberarà tensions i et 
recarregarà.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La parella et demana més compro-
mís i sembla que un cop més estàs 
una mica perdut. El problema no 
són els altres, ets tu. Fins que no 
defi neixis qui ets i què vols, viuràs 
en un etern estirra i arronsa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sembla que els veïns et volen 
complicar una mica la vida, 
però són problemes temporals 
i passarà. De moment gaudeix 
de la teva expansió laboral, tens 
més d’una feina i això no ho pot 
dir tothom.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

A la feina es pot donar un malen-
tès que generarà algun rumor. És 
millor que no facis massa cas i si 
vols aclarir-ho, ho parles amb els 
superiors. Evita un confl icte inútil, 
no hi gastis energia.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Moment de gran creativitat 
literària. Ara mateix pots posar 
nom a les teves emocions més 
amagades, i expressar-les t’anirà 
bé. L’economia domèstica de-
mana la teva atenció i cal posar 
papers en ordre.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tensió interna produïda per un 
confl icte entre les accions i les 
idees. Hi ha algú que et vigila des 
de l’ombra. Es tracta d’una per-
sonalitat egòlatra que es presenta 
com un amic, vés amb compte.

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

Gaudeix del que has estalviat, 
encara que sigui poquet. Deixa de 
patir per uns dies i dóna’t un ca-
prici, experimenta el plaer. Potser 
gastaràs en noves tecnologies o 
llibres de temàtica “new age”.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

En aquest moment et sents força 
realitzat. Tens diversos fronts 
oberts i lluites pels teus ideals. 
Tot això, però, no està exempt de 
pors que et posen tens. Confl ictes 
amb l’autoritat o algun cap.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

No culpis als altres dels teus 
problemes. Les teves accions no 
tenen un objectiu clar i això té 
riscos. Has de fer el que sents, 
però valora en cada cas la situació 
per no fi car-te en un embolic.

Sagitari 
Tensió interna produïda per un 
confl icte entre les accions i les 

Lleó 
La parella et demana més compro-
mís i sembla que un cop més estàs 

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

40€ Tarifa plana per zona
Més ofertes al web korrmataro.cat

Depilació Làser de Diode

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!

Suport mèdic per REFERENCE MEDICAL
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La magistrada de Sabadell que in-
vestiga les suposades irregularitats 
en les remuneracions a membres 
de la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) —peça 25 bis A 
del cas Mercuri—, vol ampliar la 
instrucció a deu càrrecs electes 
més, a banda dels 25 imputats. 
L’exacalde d’Argentona, Antoni Soy, 
es troba entre els noms de la nova 

llista d’imputats per haver cobrat, 
suposadament, dietes irregulars de 
la Federació de Municipis de Cata-
lunya (FMC) entre els anys 2004 
i 2010.

En una resolució del 12 de gener, 
la titular del jutjat d’instrucció nú-
mero 1 de Sabadell, Beatriz Faura, 
exposa que en la seva investigació 
els Mossos han aclarit que aquests 
sous encoberts en dietes es van 
aprovar de pagar a partir del febrer 
del 2004, a proposta –diuen– de 
l’expresident de l’FMC, Manuel Bus-
tos, i van cobrar-les 43 membres del 
comitè executiu de l’ens municipa-
lista. Inicialment s’havia imputat 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’exalcalde es troba a la llista 
dels nous imputats per haver 
cobrat, suposadament, dietes 
irregulars de la Federació de 
Municipis entre el 2004 i el 
2010

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

L’ex-alcalde Antoni Soy imputat en 
el cas Mercuri

25 alcaldes que haurien cobrat un 
total 294.615 euros entre els anys 
2011 i 2012. En ampliar els anys a 
investigar, després de veure indicis 
delictius, apareixen 18 càrrecs més 
que van cobrar les dietes. Per a vuit 
d’ells, el fi scal no demana la impu-
tació perquè la considera prescrita, 
com en el cas de Celestino Corba-
cho. I demana la imputació per als 
deu restants.

Així doncs, les investigacions 
per suposats cobraments de so-
bresous s’estenen ara a la regidora 
de l’Ajuntament de Barcelona i 
secretària d’organització del PSC, 
Assumpta Escarp i, també, a nou 
alcaldes de Convergència i Unió, Es-
querra Republicana, Partit Popular i 
Iniciativa Verds. Són els exbatlles de 
Roses, Carles Páramo; de Balaguer, 
Miquel Aguilà; d’Argentona, Antoni 
Soy; de Llavaneres, Víctor Ros; de 
Cerdanyola del Vallès, Antoni Mo-
rral; i de Flix Pere Muñoz. També 
l’anterior batlle de Sant Feliu de 
Llobregat, Juan Antonio Vázquez; 
l’exalcaldessa del Vendrell, Helena 
Arribas i l’actual alcaldessa de Mal-
grat de Mar, Conchita Campoy són 
al punt de mira de la magistrada. 

En ampliar els anys a 
investigar, apareixen 

18 càrrecs més

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: ROSA SANS I MARCH

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:

http://es-es.facebook.com/pages/CENTRE-DE-SERVEIS DENTALS...

+

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

35€ * 35€ *
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El Pi Gros del Sant Crist, arbre 
centenari inclòs en el catàleg de pa-
trimoni local, és a punt de morir-se 
per l’atac d’un fong. Segons el re-
gidor de Medi Ambient, Pere Móra, 
la malaltia es va detectar a fi nals de 
l’any passat i llavors es va instar la 
companyia encarregada del mante-
niment de l’arbrat viari que fes un 
informe de la situació de l’exemplar.
En aquest informe CESPA detallava 
els canvis que estava patint l’arbre, 
entre els quals el canvi de color de 

la capçada, l’assecament i la defo-
liació dràstica. El diagnòstic no era 
esperançador ja que apuntava a una 
possible aparició de fongs que, en el 
cas que haguéssin atacat les arrels 
de l’arbre, difi cultarien el tracta-
ment i li restarien efectivitat. I així 
va ser, tot i realitzar una primera in-
tervenció fungicida el pi s’ha acabat 
assecant en molt poc temps. 

Natura denuncia
El cas l’ha denunciat, des del seu 
blog, l’entitat Natura que conside-
ra que l’Ajuntament de la vila no 
ha fet prou moviments per salvar 
l’exemplar. 

MEDI AMBIENT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La intervenció fungicida que 
se li va aplicar el passat 
novembre no ha tingut èxit
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El Pi Gros del Sant Crist es mor
L’Entesa, punt i fi nal  
 

La majoria dels seus 
membres formaran una nova 
agrupació, ICV

Després de quatre mandats en la 
política local, L’Entesa tancarà el 
seu cicle vital en els propers mesos. 
Els actuals dirigents de la formació 
han decidit dissoldre-la per formar 
un nou projecte polític sota les sigles 
d’ICV. Ho ha explicat l’actual cap de 
llista de la formació, Àngel Puig, que 
també es perfi la com a futur alcal-
dable dels ecosocialistes. L’Entesa 
va neixer fa més de setze anys i ha 
format part del govern en tres oca-
sions. En els primers dos mandats, 
amb un suport molt majoritari de 
la ciutadania, van estar liderats per 
Antoni Soy i Esther Merino. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

PATROCINAORGANITZA

www.mataronidelany.cat

Tu ets clau per escollir el
MATARONÍ DE L’ANY

COL·LABOREN

Tot Argentona 1660.indd   3 28/1/15   17:39
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Originari dels tròpics de l’Amèrica 
Central, es calcula que aquest ali-
ment va arribar a Europa durant el 
segle XVI.

El moniato és un tubercle de ca-
racterístiques similars a la patata, 
però amb més quantitat de sucres, 
fet que el converteix en un aliment 
una mica més calòric que la pata-
ta. Es calcula, que per 100 grams 
consumits, l’aportació de calories 
se situa en unes 100. El contin-
gut en hidrats de carboni és alt, fet 
que està relacionat amb l’aportació 
energètica. És indicat, doncs, per a 
persones amb necessitats energèti-
ques elevades, esportistes i es pot 
introduir també en l’alimentació 
infantil. La fibra, un tipus especial 
de carbohidrat, també és un dels 

Els pinyons
GASTRONOMIA I SALUT

                                  TOT GRANOLLERS - AMIC

El moniato

components destacats del moniato. 
Té la funció de millorar el trànsit 
intestinal i de regular els índexs de 
colesterol a la sang.

També cal destacar l’aigua, que 
es troba en una proporció del 
70%. Aquest alt contingut en ai-
gua del moniato el fa un aliment 
amb una alta funció depuradora de 
l’organisme, especialment si es con-
sumeix bullit. D’altra banda, el greix 
és pràcticament inexistent.

Un altre dels components impor-
tants del moniato és la vitamina A, 
que es troba en una alta proporció.

La vitamina A és típica dels vege-
tals i hortalisses com la pastanaga 
o el tomàquet i està relacionada 
amb el bon estat la salut dels ulls, 
a la vegada que enforteix el sistema 

immunitari i té propietats antioxi-
dants. També afavoreix el bon estat 
de la pell.

El moniato també és ric en vitami-
na E, un altre poderós antioxidant, i 
en àcid fòlic, que intervé en la pro-
ducció de glòbuls vermells i blancs 
i que, per tant, reforça el nostre sis-
tema immunològic.

El moniato es pot consumir de 
diverses maneres, al forn i al caliu, 
tot i que també es poden menjar en 
forma de xips fregides, formant part 
de pastissos o dolços o acompanyant 
carns i rostits.

En aquesta època de l’any els po-
drem trobar en un estat òptim en els 
nostres mercats.

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

4129

ESPECIAL CASES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

REF. 11959  ARGENTONA/GINESTERES 
Perfectamente comunicado. Casa unifamiliar 
a 4 vientos. Parcela 850 m2. Perfecto estado. 

Sup. 180 m2 en 2 plantas. 4 dor + estudio. Gran 
salón comedor. Terraza/solarium. Piscina

209.000€

REF. 11780  ST. VICENÇ MONTALT.  Vivienda 
unifamiliar a tres vientos en parcela de 400m2 

con piscina. Perfectamente situada, jto 
colegios y a un paso del centro . Sup.  210m2.
Restaurada recientemente. Buena ocasión.

378.000€

REF. 11975 MATARÓ/LA CORNISA 
Parcela 800m2.Magnífica torre de reciente 

construcción. Edificada en 2 plantas de
120m2 c/u. Destacan su excelente 

panorámica a mar/montaña. Garage 
100m2. Buenas cualidades.

315.000€

REF. 11813 MATARÓ/CTRE. JTO. PL. 
TERESES. Situación privilegiada.Bonita 

casa  imagen vanguardista. P.B (Gran salón 
comedor, cocina excepcional, baño, patio bien 

orientado)+1 piso (3 dorm. dobles y baño).
Muy luminosa, calle altamente comercial.

350.000€

REF. 12005 MATARÓ/LA FORNENCA. 
Parcela 700m2.Bonita casa unifamiliar en 2 

plantas, 230m2.Bien orientada Piscina .Exte-
riores ajardinados  impecables. Cobertizo/sala 

polival. 50 m2. 5 dor. Inmejorable estado.

450.000€

REF. 12008  ARGENTONA/CAN CIRÉS.
Excelente ocasión de mercado. Entorno 

selecto ,máxima tranquilidad. Parcela 400m2 
magnífica torre muy reciente construcción 

en 2 plantas y con una superficie de 240 
m2.Precioso jardín. Acabados alta calidad.

470.000€
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20:00 GALA DELS PREMIS GAU-
DÍ DE CINEMA EN DIRECTE
0:30 HOQUEI PATINS
Miss Ibèrica Mataró–Noia Freixenet
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 CREURE AVUI
12:00 AVENTURA’T
12:30 LA SETMANA RADIAL
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 MAGAZINE 1MON.CAT
16:30 ÚLTIMA SESSIÓ
17:00 GAUDEIX LA FESTA
17:30 HOQUEI PATINS
Miss Ibèrica Mataró–Noia Freixenet
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
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 FAMÍLIES I ESCOLA
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME

7:00 ÚLTIMA SESSIÓ
7:30 INFORM. 24H. MARESME
8:00 PANTALLA OBERTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 CREURE AVUI
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:30 RESUM SETMANAL
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 WATERPOLO
Atlètic Barceloneta – Mataró Quadis
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
0:00 PANTALLA OBERTA
1:00 RESUM SETMANAL

7:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
7:30 CREURE AVUI
8:00 HISTÒRIES PARTICUL.
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 ÚLTIMA SESSIÓ
9:30 PANTALLA OBERTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 TOCANT EL CEL
13:00 MITJA MARATÓ DE 
 GRANOLLERS
16:00 HANDBOL
 CJH Mataró–Palautordera
18:00 MAGAZINE 1MON.CAT

15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 ESPAI D’ART
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 VIURE DES DE 
 L’ESSÈNCIA
17:30 HANDBOL
 CJH Mataró – Palautordera
19:00 NOTICIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 PANTALLA OBERTA
22:00 CARNET ESPORTIU
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 EL CAMÍ DELS CÀTARS
15:15 CÀPSULES ESPORT 
 ESCOLAR /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 CÀP. 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
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 SET DIES
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA MIGDIA
14:30 ESPAI D’ART / 
 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 EL CAMÍ DELS CÀTARS
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 DE TEE A GRENN
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 AVENTURA’T
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME
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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 WATERPOLO
Atlètic Barceloneta – Mataró Quadis
18:30 ÚLTIMA SESSIÓ
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 EL CAMÍ DELS CÀTARS
21:45 CATSONS
 GAUDEIX LA FESTA
22:00 L’ENTREVISTA
22:30 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPAI D’ART / 
 DE TEE A GRENN
23:30 FAMÍLIES I ESCOLA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 NOTICIES EN XARXA
1:00 ESPORTS EN XARXA
1:30 INFORM. 24H. MARESME

7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 HISTÒRIES PARTICUL.
10:45 CATSONS
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 EL CAMÍ DELS CÀTARS
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
15:00 CAMINANT x CATALUNYA

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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- 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 87m² 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€

GL11998 - 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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L’Ajuntament d’Arenys de Mar i 
l’entitat Sinera Cultura van iniciar, 
l’any 2014, el projecte d’oferir cada 
mes una ruta cultural gratuïta per 
tal de presentar als visitants de la 
vila maresmenca el patrimoni, his-
tòria, tradicions i llocs emblemàtics 
d’Arenys de Mar. Tot això en un cicle 
de tres rutes de temàtiques dife-
rents. Fins a 468 persones de tota 
Catalunya es van apropar a Arenys 
de Mar gràcies a aquesta iniciativa 
l’any passat.

Enguany, l’ajuntament de la vila 
vol continuar amb el projecte, am-
pliant el cicle a cinc rutes que es 
podran realitzar durant el 2015 de 
manera totalment gratuïta. Aques-
tes rutes són ‘Arenys Indiana’, ‘Una 
vila entre turons’, Arenys de lletres’, 
‘El cementiri de Sinera’ i ‘El Port 
d’Arenys, tradició i futur’. Per con-
sultar les dates i reservar només cal 
contactar amb l’Ofi cina de Turisme 
d’Arenys de Mar. Les places per cada 
ruta són limitades.

La primera de les rutes serà 
‘Arenys Indiana’ que, amb inscrip-
ció prèvia a l’Ofi cina de Turisme, 
tindrà lloc el pròxim 8 de febrer a 
les 11h amb sortida des de la plaça 
de l’ajuntament. 

ARENYS DE MAR
SOCIETAT REDACCIÓ

Arenys de Mar augmenta 
el nombre de rutes 
guiades fi ns a cinc

La primera d’elles serà 
‘Arenys Indiana’ el pròxim 
dia 8 de febrer

Ingressa a presó un veí de Vilassar per 
onze robatoris durant el Nadal

Els Mossos d’Esquadra van detenir 
el 14 de gener a Vilassar de Mar un 
home de 31 anys i veí del municipi, 
com a presumpte autor d’11 delictes 
de robatori amb força a diversos co-
merços i a un habitatge. La majoria 
de robatoris es van produir durant el 
Nadal, entre el 24 de desembre i el 
14 de gener. Els agents van recollir 
diverses denúncies que coincidien 
en el ‘modus operandi’ del lladre. 
L’individu actuava de nit i forçava 
els panys amb el mètode de la pa-
lanca. Entre els objectes sostrets 
que la policia ha recuperat hi ha 
televisions, telèfons, tauletes tàc-
tils, videoconsoles i ordinadors. La 
majoria provenien de comerços com 
restaurants, perruqueries, agències 
de viatges i pastisseries.

La majoria de robatoris es van 
produir durant les festes de Nadal, 
entre el 24 de desembre i principis 
de gener. Els Mossos d’Esquadra van 
detectar que hi havia diverses de-
núncies que tenien característiques 
semblants. Totes elles descrivien un 
‘modus operandi’ similar i s’havien 
produït molt a prop en el temps i en 
l’espai. A més, en tots els robatoris, 
l’individu havia forçat els panys amb 
el mètode de la palanca. Entre els 
comerços afectats hi ha bars, res-

VILASSAR DE MAR
SUCCESSOS REDACCIÓ - ACN

Deu van ser en establiments 
comercials i un en un domicili 
particular

taurants, perruqueries, agències de 
viatges i pastisseries. Amb aquests 
indicis, els investigadors van con-
cloure que es tractava de la mateixa 
persona i que, molt probablement, 
vivia a Vilassar de Mar.

Amb antecedents
Gràcies a les càmeres de seguretat 
dels deu establiments violentats i 
gràcies a la col·laboració de la Poli-
cia local, els investigadors van poder 
identifi car i localitzar el presumpte 
lladre. Aleshores van sol·licitar al 
jutjat de guàrdia una entrada i es-
corcoll al seu domicili. Es va fer el 
14 de gener i a l’immoble es van 
poder recuperar telèfons mòbils, 
aparells de TV, tauletes tàctils, 
videoconsoles, càmeres fotogràfi -
ques, ordinadors i diverses eines 
que l’individu hauria fet servir per 
cometre els robatoris. Es dóna la 
circumstància que algun dels objec-
tes recuperats havien estat sostrets 
aquella mateixa nit. 

A l’interior del domicili hi havia un 
presumpte lladre, que va ser detin-
gut. L’individu va passar a disposició 
judicial el 15 de gener i el jutge en 
va decretar el seu ingrés a presó. 
El detingut ja tenia una desena 
d’antecedents policials, la majoria 
per delictes contra el patrimoni. La 
investigació continua oberta, ja que 
no es descarta que el puguin acusar 
més robatoris. 

Tot maresme 1660.indd   1 28/1/15   11:53



¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000�

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

163.000� (27,1M)

RE
F. 

50
66
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3

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

RE
F. 

22
31

ZONA CIRERA. PISO CON ENTRADA INDEPENDIENTE TIPO CASITA. 
Sin vecinos, tres terrazas de 8 / 12 y 40m2., cocina offi ce de 
12m2 y galería anexa, 3 hab., 2 baños completos, salón con 
chimenea, a.a con bomba de calor. OCASIÓN ZONA/PRECIO. 

189.000€229.000€
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41
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ZONA ROCABLANCA. Sin veci-
nos, planta baja tipo casa, 
terraza independ. de 70m2 y 
patio de 12m2, 3 hab., baño y 
aseo, cocina fórrmica, trastero.

ZONA ROCABLANCA. Sin veci-
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F. 

42
91

126.000€ 189.000€

RE
F. 

13
19

ZONA CENTRO. OPORTUNIDAD 
INVERSORES. Piso seminuevo 
de 1 habitaciones, cocina de 
haya, baño completo con du-
cha,  balcón exterior, suelos de 
parquet, impecable. 

C.
E.
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ite
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F. 
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24

OCASIÓN
DEL MES

90.000€ 

RE
F. 

50
83

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

C.
E.
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69.000€

Z. CENTRO. OCASIÓN. Piso en 
excelente ubicación para refor-
mar a su gusto, de 3 hab. 2 do-
bles,  cocina fórmica, 1 baño, 
exteriores de aluminio.

RE
F. 

13
14

ZONA LLANTIA. OPOR-
TUNIDAD. GRAN PISO 
DE 120M2. Cocina offi -
ce de roble de 15m2, 
salon comedor,  chi-
menea y galería ane-
xa, suelos de marmol, 
4 habitac. 2 dobles, 2 
baños completos uno 
tipo suite, 2 balcones. 

RE
F.7

01
6

146.000€

ZONA MOLINOS. Panta baja to-
talmente reformada, tiene baño 
completo con ducha, cocina 
haya con galería anexa de 8m2, 
trastero, 3 hab. 2 dobles, para 
entrar a vivir.

C.
E.

 en
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F. 

61
57

OCASIÓN
DEL MES

100.000€ 

ZONA MOLINOS. EXCELENTE. 
Dúplex seminuevo con terraza 
de 60m2, 3 hab. + estudio, 2 
baños completos, la cocina es 
tipo offi ce, galeria anexa, as-
censor, exterior muy soleado, 
pk opcional 

163.000� (27,1M)

ZONA MOLINOS. EXCELENTE. 
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187.000€
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91.000€

RE
F. 

50
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ZONA CIRERA. OCASIÓN. En vía 
principal. Piso de 100m2, de 
3 habitaciones (2 dobles), 
salón de 30m2, balcón exte-
rior, cocina formica con gale-
ría. comunidad reducida.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

72.000€

Z. CIRERA. OPORTUNIDAD. Pri-
mer piso con patio 15m2,  4 
hab., baño completo, cocina 
fórmica, galería,  exteriores de  
aluminio, salón comedor, chi-
menea, comunidad reducida.

RE
F. 

51
01

C.
E.

 en
 tr
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86.000€

ZONA HABANA. OCASIÓN ZONA Y 
PRECIO. Planta baja con patio 
de 20m2, dispone de 3 habi-
taiones (1 doble), baño com-
pleto, cocina de origen conser-
vada, exteriores de aluminio.

RE
F. 

11
09

ZONA PZA. CATALUNYA.OCASIÓN. 
Piso con ascensor conserva-
do, tiene 3 hab. 1 doble, baño 
completo, cocina fórmica gale-
ria anexa,, salón de 25m2 con 
balcón exterior. 

ZONA PZA. CATALUNYA.OCASIÓN. 

C.
E.
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OCASIÓN
DEL MES

108.000€ 
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116.000€ 

RE
F. 

23
63

ZONA VIA EUROPA. Piso  se-
mi-nuevo 2 hab., un baño 
completo con bañera, cocina 
lacada blanca, galería, con 
calefacción central, ascen-
sor. Parking opcional

1P C&M.indd   2 28/01/15   18:18



Els Capgrossos de Mataró van bro-
dar la millor actuació dels seus 18 
anys d’història el passat 1 de novem-
bre a Vilafranca del Penedès. Després 
d’ensopegar al Concurs de Tarragona, 
on van acabar novens, els Capgrossos 
es van treure l’espina i van aconseguir 
carregar i descarregar la torre de 9 a 
la mateixa plaça on ja van aconseguir-
ho el 2010. Aquell mateix dia, els blaus 
també van descarregar el 3 de 9, el 4 
de 9 i el pilar de 7. Ara, ja descansats i 
quan encara falten uns quants mesos 
perquè la frenètica temporada caste-
llera comenci els Capgrossos ja s’han 
posat a treballar. Els objectius mai són 
fàcils i requereixen d’una dedicació i 
esforç importants per a tots els mem-
bres de la colla. I més encara si el cap 
de colla té clar on vol anar: “Volem 
repetir els números de la tempora-
da passada, aconseguir bons castells”. 
Gonzàlez també afi rma que “hem de 
treballar per ser més regulars per poder 
fer-ho més feliços i evitar tenir tants 
alts i baixos”.  
 

David Miret, ex cap de colla dels 
castellers de Vilafranca del Pe-
nedès, va dir una vegada que “el 
casteller és un romàntic que estima 
els castells perquè gent de totes les 
condicions i edats pateix per cons-
truir un castell, però només els nens 
ens poden donar la glòria”. Jordi 
Gonzàlez també és un romàntic, un 
enamorat dels castells, de les se-
ves colles i dels valors que aquesta 
tradició representa. I ara, Gonzàlez 
es converteix en l’ànima de la colla, 
en el seu timó. 

A la colla dels Capgrossos de Ma-
taró, tothom el coneix per en Jordi de 
Sants. I és que el nou cap de colla 
dels Capgrossos ja va ser casteller 
dels de Sants. Biòleg de professió, 
Gonzàlez treballa a l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona i és pare, amant 
de la muntanya i casteller quan tor-
na a casa. 

A fi nals del 2002, Gonzàlez va 
tornar a viure a Mataró després 
d’anys a la capital catalana. “Jo ha-
via estat als castellers de Sants i la 
meva dona als de Vilafranca, de ma-
nera que la vinculació amb el món 

dels castells em va fer reenganxar-
m’hi el 2003 amb els Capgrossos, 
una colla que admirava”. I des de 
llavors, ja no ha faltat a cap cita 
capgrossa. “Em vaig comprometre 
amb ells des del primer dia que vaig 
entrar al local d’assaig”, assegura 
Gonzàlez, que ha acabat convertint-
se en cap de colla. 

D’una colla com els Capgrossos 
de Mataró, jove i a punt d’arribar 
als 20 anys de vida, que encara té 
molta feina per fer, segons Gonzàlez. 
“Estem oberts a la ciutat i encara hi 
ha molts sectors que no ho veuen 
així”, explica, però per ell, “quan 
aconseguim un castell, ho fem en 
nom de la ciutat”. 

Què tenen els castells que capti-
ven tant? Potser és el romanticisme. 
Per a Gonzàlez, és la seva improba-
bilitat. “Considero que avui en dia 
és increïble que un grup de gent 
heterogeni amb qui no tindries cap 
mena de relació d’una altra manera 
s’ajunti per fer una cosa comple-
tament etèria, sense connotacions 
materials”. El sentiment. L’emoció. 
I això és el que l’atrapa. 
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Defi neix-te
Tímid i cagadubtes.

Un llibre
‘Touching the void’ de Joe 
Simpson

Una pel·lícula
‘Reservoir Dogs’ de Quentin 
Tarantino.

Un viatge
L’Índia amb els Capgrossos.

Un casteller
David Miret.

Un repte
Pujar al Montblanc.

  Jordi Gonzàlez, 
  amunt Capgrossos

CAP DE COLLA DELS CAPGROSSOS DE MATARÓ

 Temporada excepcional 
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T1.50341 - Mataró - Cerdanyola. Dúplex d’obra 
nova de 83,65 m², de superfi cie, cuina america-
na, té 2 dormitoris dobles, bany, servei, terrassa 
de 29,55 m². Parquing opcional !!!         125.000€

T1.50341 - Mataró - Cerdanyola. Dúplex d’obra T1.50309 - Mataró-Centre. Loft de 40m² de su-
perfi cie, un bany complet de disseny, totalment 
reformat i moblat amb electrodomèstics ¡¡Per 
entrar a viure !!!                                      118.000€ 

T1.50309 - Mataró-Centre. Loft de 40m² de su-

T1.50095 - Mataró- Els Molins. Planta baixa 70 m² 
de superficie, disposa de 2 habitacions, Bany com-
plet, aa/cc, terres de parket, tancaments d’alumini 
¡¡Tot nou amb entrada independent!!         100.000€

T1.50095 - Mataró- Els Molins. Planta baixa 70 m² T1.50336 - Mataró-Rocablanca. Pis de 90 m² amb 
3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, galeria, balco, terres 
de gres, tancaments alumini, terrassa comunita-
ria. Impressionants vistes!!                       108.000€ 

Assegurances

Vendes

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

Agents de la
Propietat immobiliària

T1.50323 - Mataró - Centre. Pis de 80 m² de su-
perfi cie, dispone de 3 habitacions, amb un bany 
complet, galeria, balcons, aa/cc, terres de parket, 
tancaments d’alumini, ascensor ¡¡Pis totalment 
reformat!!                                                      148.000€ 

T1.50284 - Mataró-Centre. Costat Plaça les 
Tereses. Pis de 85m² de superfi cie, disposa de 2 
habitacions. Bany complet, cuina offi ce, balcó, aa/
cc, terres de parket, tancaments d’alumini, ¡¡Te-
rrassa de 12m2!!!                                                    138.000€

T1.50362 - Mataró-Cirera. Pis totalment refor-
mat de 110 m² de superfície, de 3 habitacions., 
Bany complet, cuina americana, bany amb banye-
ra i dutxa, calefaccio, terrassa a nivell de 50 m²!!! 
Només dos veïns!!!                                       162.500€

T1.50213 - Mataró-Centre. Pis 100 m², 2 hab. do-
bles (abans 4), bany complet, cuina office totalment 
equipada, galeria, salo-menjador de 35m², balcó, 
aa/cc, terres de parket, terrat comunitari amb traster 
¡¡Bones vistes a mar i montanya!!!            138.000€

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

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

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

  

OPORTUNITAT
LLOGUER DE LA SETMANA

T1.50238 - Mataró-Els Molins. Pis totalment re-
format de 80m² de superficie, disposa de 3 habi-
tacions, Bany complert, cuina totalment equipa-
da, amb galeria, amb els tancaments d’alumini, 
balco ¡¡Oportunitat!!                                   69.000€  

3P CASTELLÀ.indd   2 27/01/15   17:59



T1.50341 - Mataró - Cerdanyola. Dúplex d’obra 
nova de 83,65 m², de superfi cie, cuina america-
na, té 2 dormitoris dobles, bany, servei, terrassa 
de 29,55 m². Parquing opcional !!!         125.000€

T1.50336 - Mataró-Rocablanca. Pis de 90 m² amb 
3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, galeria, balco, terres 
de gres, tancaments alumini, terrassa comunita-
ria. Impressionants vistes!!                       108.000€ 

T1.50323 - Mataró - Centre. Pis de 80 m² de su-
perfi cie, dispone de 3 habitacions, amb un bany 
complet, galeria, balcons, aa/cc, terres de parket, 
tancaments d’alumini, ascensor ¡¡Pis totalment 
reformat!!                                                      148.000€ 

T1.50328 - Mataró-Centre. Pis de 85 m² de super-
fi cie, disposa de 4 habitacions, 1 Bany complet, cui-
na offi ce totalment equipada, galeria, balcó, ascen-
sor ¡¡Pis totalment reformat!!!                     167.300€

T1.50328 - Mataró-Centre. Pis de 85 m² de super-

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50329 - Mataró-Centre. Pis de 95m² de super-
fi cie, disposa de 3 habitacions, un bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, galeria, aa/cc, els 
terres de parket, tancaments d’alumini. Pis total-
ment reformat! !!                                                 195.000€

T1.50362 - Mataró-Cirera. Pis totalment refor-
mat de 110 m² de superfície, de 3 habitacions., 
Bany complet, cuina americana, bany amb banye-
ra i dutxa, calefaccio, terrassa a nivell de 50 m²!!! 
Només dos veïns!!!                                       162.500€ T1.50137 - Mataró-Centre. Espectacular planta 

baixa, jardi  350m² i piscina priv. 3 hab., 2 Banys 
complets (1 suitte), cuina amb illa 15 m² + apart. 
1 hab, llar  foc, bodega, garatge 3 cotxes. Acabats 
d’alt standing Millor que una casa!             415.000€

T1.50357 - Mataró-Camí de la Serra. Pis de 80 
m², 3 hab., 2 Banys complets, cuina totalment 
equipada, galeria, amb balco, calefacció, tanca-
ments alumini, ascensor, garatge gran i traster 
inclòs ¡¡2 terrasses comunitaries!!       195.000€

T2.50096 - Mataró-Centre.  Casa per reformar 
dividida en 2 plantes de 250 m² de superfi cie, 
5 habitacions, 1 Bany, cuina independent, ga-
leria, els terres de gres, terrassa de 5 m². Molt 
a prop dela platja!!!                            210.000€

T2.02157 - Mataró-Centre. Casa molt cèntrica 
240m2, 2 hab. + Estudi + sala polivalent, 2 banys 
(1 amb hidromassatge), 2 serveis, cuina offi ce, as-
censor, parking, 3 terrasses, molt lluminosa, vistes 
mar.                  Abans 450.000€    Ara 349.000€

T2.50096 - Mataró-Centre.  Casa per reformar 
dividida en 2 plantes de 250 m² de superfi cie, 

T2.02157 - Mataró-Centre. Casa molt cèntrica 
240m2, 2 hab. + Estudi + sala polivalent, 2 banys 

1.50137 - Mataró-Centre. Espectacular planta 
baixa, jardi  350m² i piscina priv. 3 hab., 2 Banys 

 Espectacular planta 
baixa, jardi  350m² i piscina priv. 3 hab., 2 Banys 

 Espectacular planta 

T1.50339 - Mataró-Els Molins. Duplex de 95m² de 
superfi cie, amb 3 habitacions, 2 Banys, 1 sala de 
jocs, cuina offi ce, aa/cc., Balcó, galeria, terrassa 
superior de 50 m², porta blindada, ascensor i par-
quing doble!!Està com nou!!!                 199.000€

Si vol vendre, comprar o llogar el seu pis, no esperi més, truqui’ns!

T1.03531 - Mataró- Avda. América. Impressionant 
atic de 110m² de superfície, amb terrassa a ni-
vell de 120m²!! Ascensor, amb 4 habitacions, 2 
Banys, amb calefacció. Increïbles vistes!! Per en-
trar a viure!!   Abans 250.000€    Ara 167.260€

T1.08009 - Mataró-Centre. A prop platja i esta-
ció. Pis centric amb terrassa de 50m2 de superfí-
cie, disposa de 2 hab., 1 Bany, cuina americana, 
aa/cc, ascensor, gran terrassa i plaça aparca-
ment opcional!!                                           168.000€

T1.50052 - Mataró-Plaça Espanya. Pis molt ampli 
de 90m² de superficie, disposa de 4 habitacions, amb 
2 Banys, galeria, balcó, calefacció, ascensor, vistes al 
parc ¡¡Oportunitat per preu!!                         180.000€

T1.50026 - Mataró-Centre. Planta baixa 90m², 
pati de 30 m2. 2 Hab. dobles, bany, salo-menjador 
gran, cuina offi ce totalment equipada, carp. Ext. 
alumini, vidres climalit, aa/cc, porta blindada, 
terres parket, molt céntrica!!!                196.000€

T2.50036 - Mataró-Centre.  Casa de poble de 325 
m², 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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Lloguers

T1.07590 - Mataró-Centro. Apartamento tipo 
dúplex de 48m2 de superfi cie, dispone de una 1 
habitación. Tiene balcón. Nuevo!!!        450€/Mes

T1.09998 -  Mataró-Centre. Piso de 60m², dis-
pone de 2 habitaciones, 1 Baño, cocina offi ce, 
suelos de parquet, cierres de aluminio y ascensor. 
Parquing opcional!!! Buena zona!!!   530€/mes

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10003  Mataró. Rocafonda. Loft de 30 
m² de superfi cie, dispone de 1 baño, la co-
cina americana, tiene los suelos de gres, los 
cierres de aluminio, con balcon, ascensor 
y plaza de parquing incluida en el precio!! 
Piso muy soleado!!                       390€/Mes

T1.01313 Mataró. Centro. Apartamento de 
40m2  de superfi cie, consta de  1 habitación, 
baño, cocina americana con electodomésti-
cos. Venga a verlo!!!                       450€/Mes

T1.02786 Mataró. Centro. Apartamento 
amueblado de 50 m² de superfi cie, dispone 
de 1 hab., 1 Baño, cocina con electrodomes-
ticos. Buena situacion!!!               450€/Mes

T1.04540 Mataró. La Riera. Piso de 60m², 
1 habitación, 1 Baño, cocina offi ce, balcón, 
galeria, terraza comunitaria, reformado y 
super céntrico!!!      450€/Mes

T1.06133 Mataró. Centro. Piso nuevo - 40 
m2. de superfi cie, tiene 1 Hab., Baño - salon 
y parking-trastero incluido !!!       450€/Mes

T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 ha-
bitaciones, tiene un baño, cocina americana, 
calefacción, a/a, amueblados y con parking 
- todos los gastos incluidos!!!     450€/Mes

T1.09986 Mataró. Centro. Piso tipo loft de 
45m² de superfi cie, tiene un baño comple-
to, salon - aire acondicionado y calefaccion 
- todo amueblado con mucho gusto - par-
quing. Oportunidad!!!                   500€/Mes

T1.08353 Mataró. Centro. Apartamento 
amueblado de 50 m², 1 hab., 1 Baño, cocina 
con electrodomésticos, aa/cc, suelo parquet, 
cierres aluminio, ascensor y parquing opcio-
nal!! . Muy soleado!!!!                   500€/Mes

T1.00424 Mataró. Centro. Piso de 50 m² de 
superfi cie, consta de 2 hab., Baño, cocina y 
salon - muy luminoso!!!                  550€/Mes

T1.09967 Mataró. Rocafonda. Piso amue-
blado de 75 m², con 3 habs. 1 Baño. Cocina 
offi ce. Aa/cc. Suelos de gres. Cierres de alu-
minio. Balcon. Muy luminoso!!!    550€/Mes

T1.08995 Mataró.Centro. Piso muy centrico, 
en edifi cio de pocos vecinos, totalmente re-
modelado y reformado. Con 2 hab, cocina y 
baño completo muy exterior. Parquing opcio-
nal!! Gastos incluídos!!!             575€/mes

1.10004 Mataró. Pla d’en Boet. Gran piso 
de 90 m² de superfi cie, con 3 hab., Cocina, 
galeria, baño, salon con salida al balcon - 
reformado y con mucho sol!!!       600€/Mes

T1.09604 Sant Vicenç de Montalt. Pisos de 
1 habitacion - dispone de piscina y zona co-
munitaria - algunos con terraza y con vistas 
al mar !!!  650€/Mes

T1.10010 Sant Vicenç de Montalt. Precioso 
de piso de 92 m² de superfi cie, consta de 2 
habs. + Despacho, 1 baño, 1 aseo con du-
cha, cocina recién reformada, tiene calefac-
ción, llar de foc, galeria, parquet y balcon de 
15 m². Zona comunitaria con piscina. Pre-
ciosas vistas al mar!!!!                690€/Mes

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

T1.50217 Mataró. Zona residencial Vallve-
ric. Planta baja de 90 m², con 3 hab., 2 Ba-
ños completos, gran cocina offi ce totalmente 
equipada, tiene aa/cc, los suelos de marmol, 
cierres de aluminio, tiene ascensor, terraza, 
plaza de aparcamiento - Dispone de un im-
presionante jardin de 230m²!!!     950€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. To-
cant al mar. Espectacular baix d’obra nova 
de 78 m2 construïts, més terrassa 89,05 m2, 
3 habitacions, 2 banys. Zona comunitària 
amb piscina i acabats de primera qualitat. A 
2 minuts de la platja i l’estació. Impressio-
nants vistes al mar i al port.      1.200€/Mes

T1.09811 - Mataró- El Rengle. Zona Tecnocampus. 
Apart. 40m², 1 hab. (doble) baño, pequeña cocina - 
amueblado y equip.- parking y trastero y piscina - fa-
bulosas vistas - ideal cortas estancias - estudiantes, 
ejecutivos y adaptados para mayores.           470€/mes

T1.09811 - Mataró- El Rengle. Zona Tecnocampus. T1.09811 - Mataró- El Rengle. Zona Tecnocampus. 
Apart. 40m², 1 hab. (doble) baño, pequeña cocina - 
T1.09811 - Mataró- El Rengle. Zona Tecnocampus. 

T1.09998 -  Mataró-Centre. Piso de 60m², dis-
pone de 2 habitaciones, 1 Baño, cocina offi ce, 

T1.09908 - Mataró - Centro. Planta baja de 
80m2. de superfi cie, dispone de 3 habitaciones 
1 baño. Balcón y galeria. Cierres de aluminio. 
Ascensor. Muy soleado!!                    525€/mes

T1.04689 - Caldes d’Estrac. Piso reformado de 100 
m² de superficia. Dispone de 4 Habitaciones. 1 Baño. 
Cocina office. Parquet. Calefacción. Armarios empotra-
dos. Balcon. Zona muy tranquila!!!           600€/mes

T1.09969 - Mataró-Centro. Planta baja de 60 m² 
con 2 habs. 1 Baño, 1 aseo, cocina americana. 
Calefaccion, suelos gres, cierres de aluminio. Pa-
tio de 20 m². Muy soleado!!!                  625€/mes
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Pèrits Judicials

R.14828

Pis 2 habitacions, menjador amb balcó, 
bany complet, a/a, calefacció, galeria, 
100% exterior i vistes sobre Ciutat 
Jardí. Comunitat acurada i tranquil·la. 

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

R.15095

R.30795

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Esperança| 

49.900€

R.15126

Gran pis de 170m2, 6 habit., 2 banys, 
àmplia cuina + galeria, gran saló 50m2 
amb balcó, parquet de roure. Molt 
bones vistes totalment exterior.

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centre| 

258.000€R.12667

Pis de 3 habitacions (2 dobles), 2 banys 
un en suite, menjador de 20m2, cuina 
offi ce, terres de parquet, aire condicionat. 
Amb pàrquing. Increïble preu!

CERTIF. 
ENERG. TVia EuropaMATARÓ | 

185.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Centre| 

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)

Àtic dúplex al centre, 2 habitacions, cuina, 
dos banys complets i terrassa de 20 m². 
Terres, portes cedre i fi nestres alumini. 
Nou. Procedent d’entitat bancària.

184.000€ R.14654

TCERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Llantia

R.15021

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cerdanyola Sud| 

Pis de 80m2 de 3 habitacions (2 són 
dobles), primer pis sense ascensor, 
conservat i ús per entrar a viure. 

46.000€

141.800€

Gran pis 4 habitacions, 2 banys (1 
tipus suite), cuina independent amb 
sortida a gran saló amb balcó terrassa. 
Assolellat i amb molt bona orientació.

R.15062

MATARÓ CERTIF. 
ENERG.Z. Cabanellas| T

149.000€

MATARÓ Centre| 

128.000€

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

MATARÓ
Casa unifamiliar del 2003 als 4 vents en 
parcel·la de 800m2, garatge de 140m2, 
4 dormitoris, 2 banys, estudi de 60m2 + 
terrassa solàrium de 60m2.

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

Gran pis 4 habs, gran saló 30m2, 
terrassa, cuina indep. i 2 banys. Molt 
assolellat. Portes roure, fi nestres 
alumini, parquet i terratzo i calefacció. 

154.000€

Gran pis de 115m2 amb entrada 
independent, 4 habitacions, 2 banys, 
cuina de 12m2, gran saló 30m2, pati 
de 18m2 amb barbacoa. Millor que 
nou, no el deixis escapar.

CERTIF. 
ENERG.MATARÓ | Ctra. de Mata T

En exclusiva per als nostres clients. Pis 
de 3 habitacions, bany complet, cuina 
equipada. Gran ocasió per situació i preu. 
No dubti en veure-ho!!

TCERTIF. 
ENERG.Vilassar Dalt | Centre

MATARÓ

69.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Cerdanyola| 

Planta baixa totalment exterior, 2 habs, 
ampli saló, cuina independent i bany 
complet. Molt ben reformada, amb 
bona distribució, assolellat i lluminosa. 

R.15149

OFERTA

69.000€

MATARÓ

Pis de 3 habitacions amb parking 
inclòs a la mateixa fi nca, saló, balcó, 
cuina amb galeria, bany complet i 
100% exterior. No ho deixi escapar!

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

90.000€ 79.900€ R.14560

OFERTA
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Gran pis de 170m2, 6 habit., 2 banys, 
àmplia cuina + galeria, gran saló 50m2 
amb balcó, parquet de roure. Molt 
bones vistes totalment exterior.

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)

Planta baixa amb pati a nivell, 2 habs, 
bany complet, molt bona distribució, 
assolellat i lluminós, zona molt ben 
ubicada a pocs minuts de centre i 
platja. Reformat!

R.1489779.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | Havana

Pis de 3 habitacions, tot exterior, molt 
lluminós i tranquil. Comunitat reduïda, 
ascensor. Gran saló en 2 ambients, 2 
banys, cuina offi ce roure amb galeria.

Via EuropaMATARÓ TCERTIF. 
ENERG.| 

138.500€

Habitatge de 90m2 molt especial. 
Només 2 veïns i terrassa com. 45m2. 
Actualitzada, 3 habit., 2 banys compl., 
cuina indep. equip. + galeria, ampli 
saló-menj. i balcó. Gres i calefacció.

R.1376886.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Jto. Ctra. Mata| 

T

CERTIF. 
ENERG. T

128.000€ R.15008

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

CERTIF
. 

ENERG. TMATARÓ | Rocablanca

Pis completament reformat de 4 
habitacions, gran saló amb llar 
de foc i sortida a balcó terrassa, 
cuina equipada, bany i lavabo, a/a i 
calefacció, orientat a mar.

136.000€ R.14817

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ Urb. La Cornisa| 

315.000€ R.40284

Casa unifamiliar del 2003 als 4 vents en 
parcel·la de 800m2, garatge de 140m2, 
4 dormitoris, 2 banys, estudi de 60m2 + 
terrassa solàrium de 60m2.

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

R.40417

En una de les millors zones de Mataró! 
Casa de 4 habs + estudi, ampli saló, 
cuina completa, gran pati, 2 aparc. Amb 
calefacció, A/A i llar de foc.

TCERTIF. 
ENERG.CentreMATARÓ| 

R.14981

CentroMATARÓ CERTIF
ENERG.| 

Gran pis 4 habs, gran saló 30m2, 
terrassa, cuina indep. i 2 banys. Molt 
assolellat. Portes roure, fi nestres 
alumini, parquet i terratzo i calefacció. 

154.000€

T

OFERTA

420.000€

MATARÓ | Eixample

R.30752

T

R.1514069.000€

CERTIF. 
ENERG. TMATARÓ | Eixample

Pis de 3 habitacions amb parking 
inclòs a la mateixa fi nca, saló, balcó, 
cuina amb galeria, bany complet i 
100% exterior. No ho deixi escapar!

TERRENY
30163-CAN GENER 

Parcel·la de 1.000m2 per 
edifi car en urbanització alta 

de Mataró, 
en zona residencial. 

Espectaculars vistes al mar 
i a prop de la natura. 

Possibilitat Finançament 100%

121.700€
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