
NÚMERO 1698  ANY XXXV  Del 20 al 26 de Novembre de 2015   www.totmataro.cat

Ba
rri

 a barri: 
Eixample

FO
TO

:  
A

N
N

A
 A

LU
A

R
T

LA CAIXA NO ÉS TONTA
El TecnoCampus acull la celebració del Dia Mundial de la 
Televisió i reforça així la seva aposta audiovisual

PORTADA EL TOT 1698.indd   1 17/11/15   17:30



VO
L 

VE
N

D
RE

?
SO

M
 L

ÍD
ER

S 
EN

 V
EN

D
ES

 A
 M

AT
A

RÓ
!

Tr
uq

ui
’n

s 
se

ns
e 

co
m

pr
om

ís
!!

El
 v

is
ita

re
m

 i 
li 

ac
on

se
lla

re
m

 la
 m

ill
or

 o
pc

ió
 a

l s
eu

 c
as

.
A

m
b 

no
sa

ltr
es

 ti
nd

rà
 u

n 
eq

ui
p 

de
 p

er
so

ne
s 

am
b 

l’e
xp

er
iè

nc
ia

 
ne

ce
ss

àr
ia

, t
ra

ns
pa

re
nt

 i 
de

 c
on

fi a
nç

a.
G

A
IR

EB
É 

25
 A

N
YS

 A
L 

CA
PD

AV
A

N
T 

EN
S 

AV
A

LE
N

!!

PR
O

B
LE

M
ES

?
Re

ta
rd

s 
en

 e
l p

ag
am

en
t d

e 
la

 h
ip

ot
ec

a?
 E

m
ba

rg
am

en
ts

?
Si

m
pl

em
en

t l
i u

rg
ei

x 
ve

nd
re

?
N

ec
es

si
ta

 e
fe

ct
iu

 p
er

 a
 l’

en
tr

ad
a 

de
l s

eu
 p

is
 m

en
tr

e 
ve

n 
l’a

ct
ua

l?
Tr

ac
ta

re
m

 e
l s

eu
 c

as
 a

m
b 

di
sc

re
ci

ó 
i l

i o
fe

ri
re

m
 la

 m
ill

or
 s

ol
uc

ió
 

pe
rs

on
al

itz
ad

a:
Li

 c
om

pr
ar

em
 e

l s
eu

 h
ab

ita
tg

e,
 li

 p
ag

ar
em

 la
 h

ip
ot

ec
a 

fi n
s 

qu
e 

es
 

ve
ng

ui
, l

i a
de

la
nt

ar
em

 e
ls

 d
in

er
s 

qu
e 

ne
ce

ss
iti

...

TR
U

Q
U

I’N
S!

! S
O

LU
CI

Ó
 A

 M
ID

A
 E

N
 2

4 
H

O
RE

S.

Pl
. C

ub
a,

 4
8,

 M
at

ar
ó

Te
l. 

93
 7

57
 1

2 
82

w
w

w
.s

uc
as

a.
es

in
fo

@
su

ca
sa

.e
s

DE
ST

AC
AD

O 
DE

 L
A 

SE
M

AN
A

RE
F.

 1
23

25
 C

EN
TR

O/
H

AB
AN

A.
 U

na
 d

e 
la

 m
ej

or
es

 o
ca

si
on

es
 d

el
 m

om
en

to
!!.

En
 

pe
qu

eñ
a 

co
m

un
id

ad
 d

e 
ve

ci
no

s.
 S

eg
un

do
 p

is
o 

de
 a

ltu
ra

 p
er

fe
ct

am
en

te
 s

itu
ad

o 
ju

nt
o 

pl
ay

a,
 c

as
co

 a
nt

ig
uo

 y 
zo

na
 a

lta
m

en
te

 c
om

er
ci

al
. B

ue
n 

pi
so

 p
or

 s
us

 c
ua

lid
a-

de
s 

y 
es

ta
do

 .3
 d

or
m

ito
rio

s(
 u

no
 d

e 
el

lo
s 

es
pe

ci
al

m
en

te
 a

m
pl

io
). 

Sa
ló

n 
co

m
ed

or
 

in
de

pe
nd

ie
nt

e.
 C

oc
in

a 
eq

ui
pa

da
 m

ob
 .r

ob
le

. G
al

er
ía

 d
e 

bu
en

as
 m

ed
id

as
. B

añ
o 

co
m

pl
et

o.
 S

ue
lo

s 
de

 g
re

s.
 E

s 
un

a 
ex

ce
le

nt
e 

oc
as

ió
n 

po
r s

u 
pr

ec
io

.

T

AT
EN

CI
ÓN

 A
 E

ST
E 

IN
M

U
EB

LE
!!

RE
F.

 1
23

07
 C

IR
ER

A.
 S

ea
 p

ro
pi

et
ar

io
 p

ag
an

do
 

co
m

o 
al

qu
ile

r. 
Pi

so
 1

/2
 a

ltu
ra

 jt
o.

 D
r. 

Fe
rr

án
, 

en
 la

 zo
na

 m
ás

 c
om

er
cia

l j
to

 s
er

vic
io

s 
y c

ol
e-

gi
os

. S
al

ón
 co

m
ed

or
 cu

ad
ra

do
. C

oc
in

a ó
pt

im
o 

es
ta

do
. B

añ
o 

co
m

pl
et

o.
 S

ue
lo

s 
gr

es
. G

al
er

ía
 

10
 m

2.
 P

eq
ue

ña
 co

m
un

id
ad

 d
e 

ve
cin

os
.T

6
7.

2
6

0
€

BU
EN

A 
IN

VE
RS

IÓ
N

RE
F.

 1
19

14
 A

RG
EN

TO
N

A 
(S

. M
. D

EL
 C

RO
SS

). 
Vi

vie
nd

a 
90

m
2,

 t
ot

al
m

en
te

 e
xt

er
io

r 
co

n 
as

-
ce

ns
or

. M
uc

ho
 s

ol
. 4

 d
or

m
.(2

 d
ob

le
s)

. A
m

pl
io

 
sa

ló
n 

co
m

ed
or

. B
al

có
n/

te
rr

ac
ita

. C
oc

in
a 

co
n 

bu
en

as
 p

os
ib

ilid
ad

es
. G

al
er

ía
. B

añ
o 

co
m

pl
et

o 
+ 

 a
se

o.
 F

ác
il a

pa
rc

am
ie

nt
o.

T

8
6

.0
0

0
€

SI
TU

AC
IÓ

N
 IN

M
EJ

OR
AB

LE
RE

F.
 1

23
24

 C
EN

TR
O/

RO
N

DA
S.

 O
po

rtu
ni

da
d!

 
Co

m
pr

e 
y p

ag
ue

 c
om

o 
un

 a
lq

ui
le

r. 
 A

sc
en

so
r. 

1e
r  

pi
so

 c
on

 te
rr

ac
ita

 a
 n

ive
l i

de
al

 m
as

co
ta

s.
 

Si
n 

pa
sil

lo
s.

 3
 d

or
. S

al
ón

 co
m

ed
or

 b
ie

n 
or

ie
n-

ta
do

. C
oc

in
a 

co
n 

bu
en

as
 p

os
ib

ilid
ad

es
. G

al
e-

ría
 8

m
2.

Ba
ño

 co
m

pl
et

o.
 S

ue
lo

s d
e 

gr
es

.T

10
0

.0
0

0
€

RE
AL

M
EN

TE
 E

CO
NÓ

M
IC

O
Re

f. 
12

31
8 

CE
RD

AN
YL

OL
A 

SA
LE

SI
AN

OS
. 

Ol
víd

at
e 

 d
e 

lo
s 

al
qu

ile
re

s!
! P

iso
 r

ef
or

. t
ot

al
-

m
en

te
, b

on
ita

s 
vis

ta
s 

de
sp

ej
ad

as
. B

ie
n 

em
-

pl
az

ad
o 

en
 zo

na
 a

ct
iva

 y 
cia

l d
en

tro
 d

el
 b

ar
rio

. 
Di

st
rib

uc
ió

n 
cu

ad
ra

da
. 2

 d
or

. S
al

ón
 c

om
ed

or
 

cu
ad

ra
do

. 
Ba

lcó
n.

 C
oc

in
a 

im
pe

ca
bl

e.
 B

añ
o 

co
n 

du
ch

a.
 P

re
cio

 re
al

m
en

te
 a

se
qu

ib
le

.T

4
9

.0
0

0
€10

0
.0

0
0
€

EX
CE

LE
N

TE
 O

PO
RT

U
N

ID
AD

RE
F.

 1
23

00
 C

EN
TR

O.
 E

IX
AM

PL
E.

 2
º p

iso
, p

e-
qu

eñ
a 

co
m

un
id

ad
. C

al
le

 tr
an

qu
ila

, j
un

to
 a

vd
as

 
pr

in
cip

al
es

. P
er

fe
ct

o 
y 

bi
en

 d
ist

rib
ui

do
 s

ob
re

 
85

m
2. 

3 d
or

m
.  S

al
ón

 co
m

. 2
0m

2. 
Co

cin
a-

of
fic

e 
bu

en
as

 d
im

en
sio

ne
s 

m
ob

. r
ob

le
. G

al
er

ía 
de

 1
0 

m
2. 

Ba
ño

 co
n 

du
ch

a. 
De

 la
s m

ejo
re

s o
ca

sio
ne

s.

T

8
7.

5
0

0
€

41
29

“S
i b

us
ca

s r
es

ult
ad

os
 di

sti
nt

os
, 

no
 ha

ga
s s

iem
pr

e l
o m

ism
o”

AL
BE

RT
 EI

NS
TE

IN

2P SU CASA.indd   2 17/11/15   17:07



M
es

os
 e

n 
ve

nd
a?

Po
qu

es
 vi

si
te

s?
N

o 
té

 re
sp

os
ta

 c
om

er
ci

al
?

Ve
nd

re
 el

 se
u p

is 
no

 es
 po

sa
r e

l s
eu

 pi
s e

n v
en

da
Co

nf
ïi e

n e
l n

os
tre

 P
LA

 P
ER

SO
N

AL
IT

ZA
T

i p
od

rà
 co

m
pr

ov
ar

 la
 di

fe
rè

nc
ia.

Cè
du

la 
Ha

bit
ab

ilit
at

 o 
Ce

rti
fi c

at
 En

er
gè

tic
gr

at
uï

t (
co

ns
ult

i c
on

dic
ion

s)
Te

lè
fo

n 
di

re
ct

e 
dp

t. 
de

 ve
nd

es
:

66
7 5

59
 36

1

AT
EN

CI
ÓN

 A
 E

ST
E 

IN
M

U
EB

LE
!!

RE
F.

 1
23

07
 C

IR
ER

A.
 S

ea
 p

ro
pi

et
ar

io
 p

ag
an

do
 

co
m

o 
al

qu
ile

r. 
Pi

so
 1

/2
 a

ltu
ra

 jt
o.

 D
r. 

Fe
rr

án
, 

en
 la

 zo
na

 m
ás

 c
om

er
cia

l j
to

 s
er

vic
io

s 
y c

ol
e-

gi
os

. S
al

ón
 co

m
ed

or
 cu

ad
ra

do
. C

oc
in

a ó
pt

im
o 

es
ta

do
. B

añ
o 

co
m

pl
et

o.
 S

ue
lo

s 
gr

es
. G

al
er

ía
 

10
 m

2.
 P

eq
ue

ña
 co

m
un

id
ad

 d
e 

ve
cin

os
.

BU
EN

A 
IN

VE
RS

IÓ
N

RE
F.

 1
19

14
 A

RG
EN

TO
N

A 
(S

. M
. D

EL
 C

RO
SS

). 
Vi

vie
nd

a 
90

m
2,

 t
ot

al
m

en
te

 e
xt

er
io

r 
co

n 
as

-
ce

ns
or

. M
uc

ho
 s

ol
. 4

 d
or

m
.(2

 d
ob

le
s)

. A
m

pl
io

 
sa

ló
n 

co
m

ed
or

. B
al

có
n/

te
rr

ac
ita

. C
oc

in
a 

co
n 

bu
en

as
 p

os
ib

ilid
ad

es
. G

al
er

ía
. B

añ
o 

co
m

pl
et

o 
+ 

 a
se

o.
 F

ác
il a

pa
rc

am
ie

nt
o.

SI
N

 V
EC

IN
OS

 A
RR

IB
A

RE
F.

 1
23

17
 C

ER
DA

N
YO

LA
. Z

/C
AM

Í D
EL

 M
IG

. 
Pe

rfe
ct

am
en

te
  c

om
un

ica
do

. 2
º y

 ú
lti

m
o 

 p
iso

 
ex

te
rio

r f
re

nt
e 

gr
an

 zo
na

 ve
rd

e.
 L

uz
  y

 b
on

ita
s 

vis
ta

s.
 3 

do
r. (

2 d
ob

le
s)

. S
al

ón
 co

m
ed

or
 am

pl
io

. 
2 

ba
lco

ne
s.

 C
oc

in
a 

am
pl

ia
da

. B
añ

o 
co

m
pl

et
o.

 
Ca

le
fa

cc
ió

n.
 Im

pe
ca

bl
e 

.B
ue

n 
pi

so
!! 

T

11
2

.2
6

0
€

SI
TU

AC
IÓ

N
 IN

M
EJ

OR
AB

LE
RE

F.
 1

23
24

 C
EN

TR
O/

RO
N

DA
S.

 O
po

rtu
ni

da
d!

 
Co

m
pr

e 
y p

ag
ue

 c
om

o 
un

 a
lq

ui
le

r. 
 A

sc
en

so
r. 

1e
r  

pi
so

 c
on

 te
rr

ac
ita

 a
 n

ive
l i

de
al

 m
as

co
ta

s.
 

Si
n 

pa
sil

lo
s.

 3
 d

or
. S

al
ón

 co
m

ed
or

 b
ie

n 
or

ie
n-

ta
do

. C
oc

in
a 

co
n 

bu
en

as
 p

os
ib

ilid
ad

es
. G

al
e-

ría
 8

m
2.

Ba
ño

 co
m

pl
et

o.
 S

ue
lo

s d
e 

gr
es

.

RE
AL

M
EN

TE
 E

CO
NÓ

M
IC

O
Re

f. 
12

31
8 

CE
RD

AN
YL

OL
A 

SA
LE

SI
AN

OS
. 

Ol
víd

at
e 

 d
e 

lo
s 

al
qu

ile
re

s!
! P

iso
 r

ef
or

. t
ot

al
-

m
en

te
, b

on
ita

s 
vis

ta
s 

de
sp

ej
ad

as
. B

ie
n 

em
-

pl
az

ad
o 

en
 zo

na
 a

ct
iva

 y 
cia

l d
en

tro
 d

el
 b

ar
rio

. 
Di

st
rib

uc
ió

n 
cu

ad
ra

da
. 2

 d
or

. S
al

ón
 c

om
ed

or
 

cu
ad

ra
do

. 
Ba

lcó
n.

 C
oc

in
a 

im
pe

ca
bl

e.
 B

añ
o 

co
n 

du
ch

a.
 P

re
cio

 re
al

m
en

te
 a

se
qu

ib
le

.

EX
CE

LE
N

TE
 O

PO
RT

U
N

ID
AD

RE
F.

 1
23

00
 C

EN
TR

O.
 E

IX
AM

PL
E.

 2
º p

iso
, p

e-
qu

eñ
a 

co
m

un
id

ad
. C

al
le

 tr
an

qu
ila

, j
un

to
 a

vd
as

 
pr

in
cip

al
es

. P
er

fe
ct

o 
y 

bi
en

 d
ist

rib
ui

do
 s

ob
re

 
85

m
2. 

3 d
or

m
.  S

al
ón

 co
m

. 2
0m

2. 
Co

cin
a-

of
fic

e 
bu

en
as

 d
im

en
sio

ne
s 

m
ob

. r
ob

le
. G

al
er

ía 
de

 1
0 

m
2. 

Ba
ño

 co
n 

du
ch

a. 
De

 la
s m

ejo
re

s o
ca

sio
ne

s.

EX
TE

RI
OR

 1
00

%
RE

F.
 1

23
22

 R
OC

AB
LA

N
CA

. P
er

fe
ct

o 
pa

ra
 n

i-
ño

s,
 c

ol
eg

io
 a

l l
ad

o.
 V

ivi
en

da
 9

0 
m

2,
 m

uy
 a

lto
 

y 
ex

te
rio

r. 
Vi

st
as

 d
es

pe
ja

da
s.

 3
 d

or
 +

 ve
st

id
or

. 
Sa

ló
n 

co
m

ed
or

 s
ol

ea
do

. B
al

có
n.

 B
añ

o 
im

pe
-

ca
bl

e.
 P

ue
rta

s 
de

 c
er

ez
o.

 C
al

ef
ac

ció
n.

 P
iso

 
re

al
m

en
te

 b
on

ito
, lu

m
in

os
o 

y r
ef

or
m

ad
o.T

16
1.

0
0

0
€

PI
SO

 +
 P

AR
K

IN
G 

Y 
TR

AS
TE

RO
RE

F.
 1

23
09

 Z
. 

VI
A 

EU
RO

PA
/L

LÀ
N

TI
A.

 R
e-

cie
nt

e 
co

ns
tru

cc
ió

n.
 E

xc
el

en
te

 o
po

rtu
ni

da
d.

 
Bo

ni
ta

 im
ag

en
  y

 a
sc

en
so

r. 2
 d

or
m

. d
ob

le
s. 

Sa
-

ló
n 

–c
om

ed
or

  l
um

in
os

o.
 B

al
có

n.
 V

ist
as

. B
añ

o 
co

m
pl

et
o.

 C
oc

in
a 

eq
ui

pa
da

. G
al

er
ía

. S
in

 d
ud

a,
 

un
a d

e 
 la

s  
m

ej
or

es
 o

ca
sio

ne
s d

el
 m

om
en

to
.

T

13
8

.0
0

0
€

EX
CE

LE
N

TE
 C

OM
PR

A
RE

F.
 1

21
54

 Z
. C

EN
TR

O-
RI

ER
OT

. D
e 

la
s 

ca
-

lle
s 

m
ás

 t
ra

nq
ui

la
s. 

Vi
vie

nd
a 

88
m

2,
 r

ec
ie

nt
e 

ed
ific

ac
ió

n 
ca

si 
nu

ev
o.

 A
m

pl
itu

d 
es

ta
nc

ia
s 

sin
 

pa
sil

lo
s. 

3 
do

rm
. S

al
ón

 2
6m

2.
 B

al
có

n.
 C

oc
in

a 
eq

ui
p.

 G
al

er
ía

. 2
 ba

ño
s (

1 s
ui

tte
). P

ar
qu

et
. C

al
ef

. 
Pa

rk
in

g 
 + 

tra
st

. B
ue

n 
pi

so
 e

n 
bu

en
a z

on
a.T

18
9

.0
0

0
€

OC
AS

IÓ
N

 E
SP

EC
IA

L 
DE

 M
ER

CA
DO

RE
F.

 1
23

26
 V

IA
 E

UR
OP

A.
 V

ive
 m

ej
or

 p
or

 
m

en
os

 d
in

er
o!

 9
0m

2,
 V

ía
 E

ur
op

a.
 B

on
ita

 e
di

-
fic

ac
ió

n 
 4

 v
ie

nt
os

  F
or

m
id

ab
le

s 
vis

ta
s.

 S
al

ón
 

co
m

ed
or

 a
m

pl
io

 y 
so

le
ad

o.
 C

oc
in

a 
eq

ui
pa

da
.3

 
do

r. 
2 

ba
ño

s,
 (1

 s
ui

tte
), 

Su
el

os
 g

re
s.

 C
al

ef
ac

-
ció

n.
 P

ar
ki

ng
 +

tra
st

er
o 

in
cl

ui
do

 e
n 

el
 p

re
cio

.

T

16
9

.0
0

0
€

PI
SO

+P
AT

IO
 1

00
M

2
RE

F.
 1

23
23

 C
AM

Í 
SE

RR
A/

VI
ST

A 
AL

EG
RE

. 
Zo

na
 re

sid
en

cia
l, 

90
m

2,
 2

 tz
as

 d
e 

10
0m

2.
 A

s-
ce

ns
or

. P
oc

os
 ve

cin
os

. 4
 d

or
m

 (2
  d

ob
le

s)
 S

a-
ló

n 
co

m
ed

or
 2

8 
m

2.
Co

cin
a 

of
fic

e.
 Im

pe
ca

bl
e.

 
2 

ba
ño

s 
(1

 s
ui

ite
) C

al
ef

ac
ció

n.
 T

ra
nq

ui
lo

 y 
bi

en
 

co
m

un
ica

do
. M

ag
ní

fic
a 

te
rr

az
a 

a 
ni

ve
l.

T

2
0

9
.6

8
0
€

R
ef

. 1
20

43
. C

er
da

ny
ol

a.
 R

. B
er

en
gu

er
. L

oc
al

 2
0m

2.
, e

sq
u,

 id
ea

l a
lm

ac
én

 m
at

er
ia

le
s.

...
...

P.
V.

 1
0.

00
0€

R
ef

. 1
21

59
. A

v.
 A

m
ér

ic
a.

 L
oc

al
 38

m
2.

, 2
 gr

an
de

s v
en

ta
na

le
s/

ex
po

si
to

re
s a

 ca
lle

...
...

...
...

...
...

...
..P

.V
. 2

9.
00

0€

R
ef

. 1
22

18
. J

to
. R

da
 O

’D
on

ne
ll.

  L
oc

al
 3

5m
2.

, z
on

a 
ci

al
., i

de
al

 p
eq

ue
ño

 co
m

er
ci

o.
...

...
...

...
.P

.V
. 3

5.
00

0€

R
ef

. 1
22

74
.Z

. P
. i 

Ca
da

fa
lc

h.
  L

oc
al

  7
0m

2.
 d

iá
fa

no
 re

ct
an

gu
la

r. A
ltu

ra
 5m

ts
.  P

ol
iva

le
nt

e.
...

...
..P

.V
. 3

5.
00

0€

R
ef

. 1
21

40
. Z

. P
za

. I
ta

lia
.  Z

on
a 

ci
al

 jt
o.

 M
er

ca
do

na
. L

oc
al

 1
05

m
2.

Pe
rf

ec
to

 e
st

ad
o.

...
...

...
...

...
P.

V.
 8

0.
00

0€

SI
 Q

U
IE

R
ES

 V
ER

 M
Á

S 
FO

TO
S 

D
E 

LO
S 

IN
M

U
EB

LE
S 

PU
B

LI
CA

D
O

S 
EN

TR
A

 
EN

 E
L 

B
U

SC
A

D
O

R
 D

E 
N

U
ES

TR
A

 W
EB

  W
W

W
.S

U
CA

SA
.E

S 
Y 

SE
LE

CC
IO

-
N

A
 P

O
R

 L
A

 R
EF

ER
EN

CI
A

 D
EL

 IN
M

U
EB

LE
 Q

U
E 

Q
U

IE
R

A
S 

VI
SI

TA
R

!

CO
M

O 
U

N
A 

CA
SI

TA
RE

F. 
12

32
7 Z

ON
A 

CA
BA

NE
LL

ES
/E

SP
ER

AN
ZA

. 
Bo

ni
ta

 ca
sa

 tip
o i

ng
lé

s e
n 

zo
na

 ag
ra

da
bl

e y
 tr

an
-

qu
ila

. B
ien

 d
ist

rib
ui

da
, 7

5m
2. 

Sa
ló

n 
co

m
ed

or
 

am
pl

io.
 C

oc
in

a b
ien

 co
ns

er
v.P

at
io 

40
m

2 y
 b

ar
rio

 
de

la
nt

er
o 1

0m
2. 

3 d
or

. E
xc

el
en

te
 es

ta
do

. V
iva

 si
n 

co
m

un
id

ad
 co

n 
co

m
od

id
ad

es
 de

 u
na

 ca
sa

.T

12
0

.0
0

0
€

PR
EC

IO
 E

XC
EP

CI
ON

AL
RE

F.
 1

21
73

 Z
. C

AM
Í S

ER
RA

. V
ivi

en
da

 9
0m

2 
pe

rfe
ct

am
en

te
 d

ist
rib

ui
do

s,
 a

m
pl

itu
d 

es
ta

n-
cia

s.
 V

ist
as

. 4
 d

or
m

. (
2 

do
bl

es
). 

Sa
ló

n 
co

m
e-

do
r 

28
 m

2,
 g

ra
n 

co
cin

a 
eq

ui
pa

da
 c

on
 o

ffi
ce

. 
Ba

lcó
n 

y 
ga

le
ría

 p
os

te
rio

r. 
2 

ba
ño

s.
 (1

 s
ui

tte
)

Ca
le

fa
cc

ió
n.

 P
ar

ki
ng

 in
cl

ui
do

.

T

17
8

.0
0

0
€

EX
CE

LE
N

TE
 C

OM
PR

A
RE

F.
 1

22
66

 Z
. P

AR
C 

CE
N

TR
AL

. M
ag

ní
fic

a 
vi-

vie
nd

a 
90

 m
2,

re
fo

rm
ad

a 
y 

eq
ui

pa
da

. D
ist

rib
.

sin
 p

as
ill

os
. Z

on
a 

co
m

. y
 p

isc
in

a.
.S

al
ón

 c
om

. 
26

m
2.

 B
al

có
n/

te
rr

ac
ita

 v
ist

as
. 

Co
cin

a 
of

fic
e 

eq
ui

p.
 3

 d
or

m
., 

2 
ba

ño
s(

1 
tip

o 
su

itt
e)

.S
ue

lo
s 

pa
rq

ue
t. 

Ca
le

fa
cc

ió
n.

 P
ar

ki
ng

 in
cl

ui
do

.

B

2
2

0
.0

0
0
€

VI
ST

AS
 P

AN
OR

ÁM
IC

AS
RE

F.
 1

22
91

 V
IA

 E
UR

OP
A.

 B
ue

n 
pi

so
 1

10
m

2 
zo

na
 p

riv
ile

gi
ad

a,
 jt

o 
co

m
er

cio
s 

y b
ie

n 
co

m
u-

ni
ca

do
, r

ec
ie

nt
e 

co
ns

tru
cc

ió
n.

 M
uy

 a
lto

 c
on

 
as

ce
ns

or
. E

xt
er

io
r a

  l
os

 4
 vi

en
to

s.
 A

m
pl

io
 s

a-
ló

n 
co

m
ed

or
. B

al
có

n 
/te

rr
ac

ita
. C

oc
in

a 
of

fic
e.

 
4 

do
r. 

2 
Ba

ño
s 

(1
 s

ui
tte

). 
Ex

ce
le

nt
e 

di
st

rib
u-

ció
n.

 C
al

ef
ac

ció
n.

 A
/a

c.
 P

ar
ki

ng
+ 

tra
st

er
o.T

2
2

9
.0

0
0
€

2P SU CASA.indd   3 17/11/15   17:07



ciutat

500 persones es manifesten contra 
les retallades a la sanitat pública
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Qui ha de pagar 
els llums de Nadal?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Fa una setmana hi va haver uns terribles atacs terroristes 
a París. Van ser a sang freda, atacant civils sense cap 
distinció, senzillament provocant víctimes entre gent que 
sopava fora de casa un divendres al vespre. L’actitud 
dels atacants és del tot condemnable. 

Ara bé, és publicar imatges amb la bandera francesa 
la millor forma d’expressar solidaritat i dolor compar-
tit? No només perquè hi ha altres atacs terroristes arreu 
del món i, compartint el dolor i solidaritzant-nos amb 
les víctimes, no fem gala dels símbols nacionals, sinó 
perquè un atac terrorista no hi entén de nacionalitats; 
no es tracta de la lluita entre nacions. De fet, bé que hi 
havia atacants amb nacionalitat francesa que van ata-
car contra altres francesos. No podem caure en l’error 
en què simplement hi ha dos bàndols i identifi car-ne 
un dels dos amb cap bandera o símbol concret com ara 
una bandera nacional. 

Aquesta refl exió no la faig pas per les desenes de 
persones anònimes que, amb tota la bona voluntat, han 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

T’agrada la Cavalcada 
de Mataró?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

Complicat
www.totmataro.cat

NÚM. 1698
DEL 20 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2015

BOI RUIZ,
CONSELLER DE SANITAT

CAVALCADA DE REIS

publicat missatges de solidaritat amb o sense la ban-
dera la francesa. Crec que ens hauria de preocupar 
la deriva que pot anar agafant tot plegat barrejant-ho 
amb nacionalismes. 

Diumenge hi va haver míssils nord-americans que 
van caure sobre Síria. Duien un missatge escrit: “Des 
de París amb amor”. Deixant de banda el cinisme de 
barrejar guerra i amor, feia evident que l’atac era un 
acte de venjança. Un atac que podria arribar a gene-
rar víctimes civils, innocents que viuen com poden en 
un país en guerra i que, anant a sopar o no fora de 
casa, acaben sent víctimes dels que diuen combatre 
el terrorisme. 

No és fàcil, no. Empatitzarem més amb les vícti-
mes franceses perquè som països veïns, compartim 
història, som ciutadans europeus i qui més qui menys 
coneix algú que viu o ha viscut una temporada prop 
de París. Però la violència no hi entén de banderes i 
l’odi l’ajuda a créixer.

45,5%  Els botiguers

27,3%  L’Ajuntament

27,3%  Botiguers i Ajuntament.

 MANUEL MARTÍNEZ  DENUNCIA AMB AQUESTA FOTO QUE LES ARRELS DELS  MANUEL MARTÍNEZ  DENUNCIA AMB AQUESTA FOTO QUE LES ARRELS DELS 
ARBRES DE L’AVINGUDA TORNER HAN AIXECAT LES VORERES SENSE QUE S’HAGI ARBRES DE L’AVINGUDA TORNER HAN AIXECAT LES VORERES SENSE QUE S’HAGI 
REPARAT FINS ARA, I AMB EL CONSEGÜENT PERILL PELS VIANANTS.REPARAT FINS ARA, I AMB EL CONSEGÜENT PERILL PELS VIANANTS.

MANUEL MARTÍNEZ

CASTIGAT  La manifestació de 
dissabte passat coincideix amb més 
fets consumats del Departament 
contra el servei públic a Mataró. 

APLAUDIT   És un èxit per a la ciutat 
que l’acte de rebuda de Ses Majestats 
els Reis Mags es pugui veure aquest 
any per tot Catalunya per TV3. 
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La fotografi a antiga d’aquesta set-
mana ens trasllada als escenaris 
de teatre dels anys 30. Conxita Gi-
meno ha cedit aquesta instantània 
del 1934 en la que es pot veure un 
grup de gent davant una immensa 
olla que feia propaganda de l’obra 
‘Escudella de pagès’. 

“Són a La Riera cantonada amb 
el carrer d’Argentona”, explica Gi-
meno, que identifi ca el seu pare 
Pasqual, l’home que sosté un cartell 
a les seves mans, a la part dreta de 
la fotografi a. L’home es troba molt 
a prop d’una de les grans atraccions 
d’aquella obra de teatre, “’el noi de 
Tona, que n’hi dèiem”, afi rma Gi-

meno, que alt com era, aguanta una 
forquilla també gegant. 

Festes majors
L’obra va arribar a Mataró el 1934 i 
es va representar al teatre Bosque, 
tal com narra Gimeno, que afegeix 
que “la gent del veïnat va sortir a 
mirar com recorrien els carrers per 
fer propaganda de l’obra i que els 
veïns l’anessin a veure”.

FE D’ERRATES: A la fotografi a de 
la setmana passada, els pares de 
les dues nenes van ser emigrants 
de l’interior de Catalunya que van 
marxar a viure a la costa catalana.
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“Qualsevol acció audiovisual que es faci al 
Tecnocampus és bona pels estudiants”

Com està el Grau en Mitjans Audio-
visuals a Mataró?
El nostre grau no és un grau com 
el de l’ESCAC que és cinema pur 
i dur, sinó que donem moltes més 
sortides a tot tipus d’alumnes que 
vinguin, ja sigui per temes d’àudio, 
de disseny gràfi c, de web, temes 
multimèdia, etc.
 
Tot el que envolta l’audiovisual.
Exacte. No només ens centrem en 
la televisió, en el cinema o en curt-
metratges, sinó que li obrim moltes 
més portes. Sí que és cert que una 
de les mancances que nosaltres 

tenim és que és un grau molt genè-
ric, toques tantes branques que no 
aprofundeixes en cap. I després 
molts estudiants veuen que han de 
fer un Màster.

Falta especialització?
Sí. Nosaltres inculquem als estu-
diants que durant el temps que 
estan al Grau facin feina per compte 
propi. Cap persona que es dediqui 
al món de l’audiovisual aprèn no-
més pel que li ensenyen al Màster 
o al Grau. També hi ha la inquietud 
personal. Ens trobem que hi ha 
molts estudiants que no la tenen. 

DIA DE LA TELEVISIÓ
NOTÍCIA

TEXT: MARTA GÓMEZ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

Aquesta inquietud d’arribar a casa 
i dir “M’agafo una càmera i surto al 
carrer a gravar”. Et trobes que ells 
volen que ja els donis la porta de 
sortida amb el títol, el treball i una 
feina per començar a treballar. Molt 
poca gent vol “perdre” els caps de 
setmana anant a M1TV per gravar 
partits de futbol en directe o vol 
venir al Tot Mataró per fer notícies 
o vol cobrir Les Santes al mes de 
juliol. És la vocació.

Falta vocació.
Crec que no s’ha trobat un siste-
ma estil ESCAC. Els estudiants de 

Entrevistem David Minguillon, coordinador del Grau en Mitjans Audiovisuals del TCM

Es noticia 1-2 1698.indd   2 18/11/15   10:05



“Qualsevol acció audiovisual que es faci al 
Tecnocampus és bona pels estudiants”

núm. 1698
del 20 al 26 de novembre de 2015

l’ESCAC cada cap de setmana tenen 
un rodatge on participar, ja sigui 
perquè és un alumne, perquè és una 
iniciativa externa, perquè un profes-
sor necessita fer una cosa personal 
i incita als alumnes a participar-hi. 
Jo crec que el problema del TCM 
és que encara no s’ha consolidat 
com una escola d’audiovisual, tot 
i que dels 3000 estudiants, 600 
són d’audiovisuals. Estem parlant 
d’una cinquena part. I crec que, 
tot i que nosaltres sortim de la part 
d’enginyeria, cada vegada treballem 
més la ciència social i deixem més 
de banda la part tècnica.

Això és un problema?
No, però ens trobem que no hi ha 
aquest networking, aquesta xar-
xa d’alumnes entre primer i quart 
curs sinó que els alumnes treballen 
molt individualment dins del seu 
grup de treball, el grup de confort, 
la seva classe. Costa molt aquesta 
vida social.

El GMA fa 10 anys que fa aquest 
curs, quina ha estat l’evolució?
En el seu moment va aparèixer amb 

una necessitat molt clara i és la 
d’obrir nous graus o titulacions dins 
la ciutat perquè estava molt estanca-
da entre la EUM i l’Escola Superior 
de la Politècnica. Hi va haver una 
davallada molt important d’alumnes 
d’enginyeria i això va provocar que 
molts professors es quedessin sen-
se feina.  Solució? Obrir nous graus. 
Què va passar? Els professors que 
feien audiovisuals eren físics que 
per vocació els agradava l’animació, 
electrònics que feien fotografia els 
estius... Sí que s’ho van preparar 
molt bé, però no eren vocacionals.

Inicis complicats.
L’evolució més clara que hi ha és 
el nivell d’experiència o d’exigència 
que ha agafat el grau. Jo ara estic 
coordinant no només aquests profes-
sors sinó tranquil·lament uns 20-25 
professors externs que vénen a la 
universitat a fer una sèrie de classes 
concretes i després marxen. Aquests 
sí que són gent del sector.
 
Professorat adscrit.
Exacte. Llavors un realitzador de 
televisió ve, fa l’assignatura de te-

levisió i marxa. Què aconseguim 
amb això? Més experiència del sec-
tor dins del mateix grau. Sí que el 
professorat té menys vinculació amb 
el Tecnocampus, perquè és una per-
sona externa, no hi viu cada dia i no 
hi fa tantes hores, però aporta més 
professionalitat.

El Tecnocampus ajuda a tenir pro-
fessionalitat?
El Tecnocampus no és només un 
centre universitari, que també. És 
una universitat, un centre de nego-
cis, un parc empresarial, un centre 
de congressos,... Això provoca que 
pràcticament tot depèn de nosaltres 
mateixos. I fer encaixar tot el puzle 
és molt difícil. El parc universitari 
s’està quedant petit, estem amb 
una ocupació massa alta pel que fa 
a l’àmbit acadèmic. Ja no es poden 
obrir graus al matí, només es poden 
obrir de tarda, alguns graus ja s’han 
hagut de fer semi presencials,...
 
Què teniu previst pel Dia Mundial 
de la Televisió?
El Dia Mundial de la Televisió ens 
cau en una època en què malau-
radament no tenim assignatures 
de televisió. Normalment les fem 
entre el segon i el tercer trimestre. 
Així que nosaltres demanem que 
les classes de teoria del divendres 
s’anul·lin i els alumnes puguin anar 
a la jornada programada i, per tant, 
mobilitzem a la gent a què hi assis-
teixi. Creiem que qualsevol acció 
audiovisual que es faci al Tecnocam-
pus és bona pels estudiants. Potser 
faríem alguns canvis en el programa 
previst per divendres, però ja està 
tot preparat.

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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El Dia Internacional de la Televisió 
se celebra a Mataró

El Dia Mundial de la Televisió, que 
se celebra el 20 de novembre, és 
una commemoració internacional 
impulsada per l’Assemblea de les 
Nacions Unides. Des de fa dos anys 
s’organitza la celebració d’àmbit ca-
talà a la ciutat de Mataró, gràcies a 
l’engranatge del Clúster Audiovisual 

de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics i Pèrits de Telecomunicació 
de Catalunya, l’Ajuntament de Mata-
ró i, evidentment, el Tecnocampus.

La celebració per a aquest any 
serà divendres vinent, coincidint 
amb la commemoració mundial, i 
s’abordarà el mitjà des de la visió 

DIA DE LA TELEVISIÓ
NOTÍCIA

TEXT: MARTA GÓMEZ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: CEDIDES

de diversos actors. L’objectiu és re-
fl exionar sobre com és el mitjà avui 
en dia i quines perspectives té de 
cara al futur.

Tres grans blocs
En la jornada de divendres hi parti-
ciparan periodistes, comunicadors 

El Tecnocampus acull l’acte de nivell de tot Catalunya per segon any consecutiu 
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se celebra a Mataró
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audiovisuals, tècnics, reguladors, 
productors, gestors de mitjans de 
comunicació, professors universita-
ris i polítics. Tots ells, repartits en 
tres grans taules de debat que pre-
tenen vincular diferents visions en 
cada un dels eixos.

El primer debat porta per nom 
“La televisió que ve: Quines són les 
tendències” i hi intervindran Pere 
Vila de TVE, Sergi Vicente de BTV, 
Martí Patxot de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals i Rubén 
Mayoral d’El Terrat, entre altres. La 
taula estarà moderada pel vicepresi-
dent del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, Salvador Alsius.   

La segona taula es qüestiona:  
“Les universitats produeixen el perfil 
adequat per a les noves oportunitats 
audiovisuals?”. La resposta està 
en mans d’Enric Marín de la UAB, 
Carme Basté de la URL, Jordi Balló 
de la UPF i Àlex del Olmo del TCM.   

La darrera taula anirà entorn de 
l’àmbit polític: “La televisió canvia: 
què en pensen els polítics?”. En 
aquesta taula hi intervindran repre-
sentants de diferents partits polítics 
com ara Sergi Sabrià de JxSí, David  
Mejía de C’s, Alícia Romero del PSC, 
Marta Ribas de Catalunya Sí que es 
Pot, Santiago Rodríguez del PP i 
Antonio Baños de la CUP.

L’acte es clourà amb el periodis-
ta i presentador de ràdio i televisió 
Albert Om. 

L’Ajuntament de Mataró aposta per la fusió entre m1tv i Mataró Ràdio

CiU i PSC aposten per una fusió de la ràdio i la televisió públiques en els 
pròxims anys. Segons l’Ajuntament, els tècnics estan estudiant la viabilitat 
de la proposta i els efectes que tindria iniciar un projecte d’aquestes carac-
terístiques i que tindria una forta presència a Internet. El regidor Joaquim 
Fernàndez va assumir el passat mes d’octubre la presidència del Consorci 
Digital Mataró-Maresme que gestiona la televisió pública de la comarca, m1tv. 
Mataró té el 90 per cent d’aquest consorci i el pacte de govern establia que 
fos un representant de CiU qui n’ocupés la presidència i no l’alcalde, com 
havia passat en els anteriors mandats. L’interès de CiU a mantenir aquest 
àmbit no és gratuït i respon a la gestió que ja en va fer els passats quatre 
anys. El president de l’ens, Joaquim Fernàndez, va explicar al Tot que “vam 
assumir la responsabilitat del consorci i vam fer molta feina per salvar-lo, 
ajustar-ne els comptes i aconseguir que no desaparegués com tants altres 
canals locals catalans”.

Ara, segons Fernàndez, amb aquesta tasca finalitzada, cal plantejar-se nous 
reptes. Ja fa mesos que Mataró Ràdio i m1tv van iniciar sinergies per op-
timitzar-ne el funcionament. “Hem posat les bases per iniciar un camí de 
col·laboració molt estreta entre els dos mitjans perquè esdevinguin un únic 
mitjà amb dues plataformes, una de ràdio i una de televisió”, va concretar 
Fernàndez, que considera que el projecte “ha d’apostar amb fermesa per 
Internet”. No han transcendit encara les possibles afectacions a la plantilla.
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300 persones es concentren 
en record de les víctimes de París  

   
Més de 300 persones es van aple-
gar dilluns dia 16, davant de 
l’Ajuntament de Mataró per mostrar 
el seu rebuig als atemptats terroris-
tes del passat divendres 13 a París. 
L’acte, convocat per l’Ajuntament a 
través de les xarxes socials, va estar 
presidit per una gran bandera fran-
cesa amb un crespó negre. A més, 
es van repartir fulletons amb el mis-
satge #JeSuisParís. 

Diferents grups polítics així com 
el govern i l’Alcalde de Mataró, Da-
vid Bote, van ser presents durant tot 
l’acte que no va durar massa minuts. 
“París ha viscut un acte de violència 
extrema”, va sentenciar Bote. “No 
hi ha justifi cació, ni política moral 
ni religiosa que doni arguments per 
matar ni ferir a cap persona inno-
cent”, continuava l’alcalde abans 
de produir-se el minut de silenci. 

“Bogeria violenta”
En el seu curt i intens discurs Bote 
va voler deixar clares dues idees: 
“solidaritat amb els ferits i les fa-
mílies que han perdut la vida” i 
que “mai més ens hàgim de tornar 
a trobar per aquest motiu”. “Que 
s’acabi aquesta bogeria violenta i 
que tothom pugui viure en pau i lli-
bertat”, aclamava Bote.

Agermanament francès
La ciutat de Mataró està agerma-
nada des de fa molts anys amb la 
ciutat francesa de Créteil, situada 
als afores de la mateixa ciutat de 
París. La preocupació pels agerma-
nats, segons Bote, ha estat alta i el 
consistori ja té preparades cartes 
de condol per l’Alcalde de Créteil 
i l’Alcaldessa de París que enviarà 
aquesta mateixa setmana. “També 
hem enviat a Créteil la imatge dels 
castells de diumenge que van des-
plegar la bandera francesa”.

Democràcia i tranquil·litat
Després del minut de silenci i la 
interpretació d’una peça musical 
per part de l’Escola Municipal de 
Música de Mataró l’alcalde David 
Bote va dirigir-se als mitjans de co-
municació llançant un missatge de 
tranquil·litat: “les institucions i els 
cossos de seguretat del nostre país 
responen i estan preparats, podem 
estar tranquils”. Bote també va fer 
una crida a la confi ança en la de-
mocràcia: “tots els que creiem en 
la democràcia i en els valors demo-
cràtics d’Europa. Són uns valors tan 
antics que els seguirem defensant”.

La majoria de pobles i ciutats de 
Catalunya van celebrar el minut de 
silenci el mateix dissabte a les 12 
del migdia, menys de 24 hores des-
prés dels atemptats, però Mataró va 
preferir convocar-lo dilluns perquè 
fos un èxit de participació. 

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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L’associació Alouahda de Mata-
ró s’ha sumat al manifest que el 
Consell Islàmic de Catalunya i les 
comunitats musulmanes de Ca-
talunya van emetre dissabte per 
condemnar “amb la més gran de-
terminació” als atacs terroristes que 
París va viure divendres passat al 
vespre i que van deixar 129 morts i 
més de 350 ferits, un centenar dels 
quals en estat crític.

Les comunitats islàmiques cata-
lanes s’han unit al dol de la nació 
francesa en un comunicat en el qual 
rebutgen frontalment els atemptats 
terroristes de París que descriuen 
com a “macabres accions criminals 
que ataquen la democràcia, la jus-
tícia i la llibertat”.

No a radicalismes
Tots ells han expressat la seva so-
lidaritat amb la societat francesa 
i amb les víctimes i han remarcat 
que cal “recuperar la concòrdia i no 
deixar-se intimidar pels terroristes, 
a qui cal detenir i portar davant la 
justícia” per evitar nous atemptats. 
Les comunitats musulmanes de 
Catalunya han aprofi tat per fer una 
crida a seguir treballant “per la pau, 
el rebuig als radicalismes i als extre-
mismes violents”. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Alouahda se suma al 
rebuig pels atemptats de 
París 

En un manifest descriuen els 
atacs com “unes macabres 
accions criminals”   

L’Alcalde David Bote va fer 
especial esment a la ciutat 
francesa agermanada Créteil 

M.GÓMEZ
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MATARÓ
Arquitecte Goday 

Pis de 81 m2 amb 3 habitacions i 1 bany. 
Qualificació energètica [F]  
VENDA 88.500€ 
Ref. VI000030666368

MATARÓ
Ciutat de Los Álamos

Pis de 104 m2 amb 3 habitacions, 2 banys i 
ascensor. Qualificació energètica [E]  
Ref. VI000030647967

GRAN 
OPORTUNITAT

GRAN OPORTUNITAT 164.800 €
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Mig miler de persones, contra el 
desmantellament de l’antic Hospital

Unes 500 persones van mani-
festar-se dissabte contra e l 
desmantellament de l’Hospital de 
Sant Jaume responent així a la con-
vocatòria feta des de la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública. 
La mobilització va comptar amb re-
presentació institucional, així com 
la presència d’entitats, col·lectius 
i sindicats. La plataforma ciutada-
na afi rma que es mantindran ferms 
i que estan disposats a frenar els 
plans del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.

Passades les sis de la tarda, mig 
miler de persones, segons dades 
facilitades per la Coordinadora en 
Defensa de la Sanitat Pública, van 
recórrer el centre de Mataró des de 
l’estació fi ns a l’Hospital de Sant 
Jaume amb pancartes i consig-
nes que reclamaven que s’aturi el 
desmantellament dels serveis so-
ciosanitaris de l’edifi ci del carrer 
Hospital. 

“No frenarem”
L’alcalde David Bote va sumar-se 
a la protesta igual que diversos 
col·lectius de la ciutat. Arribats a 
l’hospital, algunes desenes de mani-
festants van ocupar l’edifi ci, on van 
passar la nit i diumenge van celebrar 
diverses activitats. 

Jesús Nieto, membre de la pla-
taforma ciutadana convocant, ha 
explicat, en declaracions a El Tot 
Mataró, que la Coordinadora en De-
fensa de la Sanitat Pública fa una 
valoració molt positiva de la partici-
pació en els actes convocats aquest 
cap de setmana. 

Al mateix temps, Nieto ha deixat 
molt clar que no abaixaran la guàr-
dia i que estan disposats a “frenar 
els plans de desmantellament dels 
serveis sociosanitaris de l’Hospital 
de Sant Jaume” mitjançant noves 
accions i mobilitzacions.

Voluntat de privatització
La coordinadora ha explicat que 
estan en contacte “amb diversos 
col·lectius i amb els mateixos grups 
municipals” per a seguir de prop 
l’evolució del futur dels serveis so-
ciosanitaris. Tot i així, la plataforma 
ja ha alertat que tenen constància 
que “s’han dut a terme converses 
amb diferents entitats sanitàries 
privades per si estarien disposades 
a assumir part dels serveis sociosa-
nitaris de l’Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena” que, en con-
seqüència, demostren que “hi ha 
una voluntat molt clara per part 
del Departament de Salut i per part 
del mateix gerent de l’Hospital de 
Mataró, Ramon Cunillera, de des-
mantellar parcialment l’Hospital 
de Sant Jaume” i privatitzar-ne els 
serveis sociosanitaris. 

SOCIETAT
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El Departament de Salut de la Ge-
neralitat va anunciar la implantació 
del programa de detecció precoç del 
càncer de còlon i recte a Mataró, on 
va arribar a principis de novembre. 
El programa va adreçat a tots els 
homes i dones de 50 a 69 anys i 
ofereix la possibilitat de realitzar, 
cada dos anys i de manera gratuïta, 
una prova molt senzilla per detectar 
un càncer o una lesió precancerosa. 
L’acció compta amb la col·laboració 
de les farmàcies, els hospitals i els 
equips d’atenció primària de la zona.

Malaltia freqüent
El càncer de còlon i recte és una 
malaltia freqüent a partir dels 50 
anys. És el segon càncer més fre-
qüent entre les dones i el tercer 
entre els homes, i s’estima que es 
diagnostiquen 5.000 casos nous 
a Catalunya cada any. La detecció 
precoç permet detectar la malaltia 
en estadis inicials i augmentar les 
probabilitats de curació.

El programa que arriba ara a Ma-
taró es va posar en marxa l’any 2000 
a L’Hospitalet de Llobregat. En el 
cas de Mataró, rebran la carta per 
a fer-se el test 28.679 persones, 
que en cas d’acollir-se al programa 
de prevenció, s’han d’adreçar a una 
farmàcia. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Mataró aplica el programa 
de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte 

Més de 28.500 persones 
rebran la carta per acollir-se a 
la iniciativa   

La Coordinadora manté 
que no afl uixaran i que 
convocaran més accions 

A.ALUART AA
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CARXOFES 
DEL 

MARESME

Comencem campanya

Rierot 3, 08301 Mataró
Telèfon: 609 887 491

MATARÓ

L’Eixample

L’Eixample

10 de cada 10 mataronins respon-
drien sense dubtar a la pregunta de 
“quin és el barri més poblat de la 
ciutat?” que “Cerdanyola, sens dub-
te”. Tenen raó a mitges perquè si bé 
aquest és el gran barri de referència 
i a la pràctica funciona quasi com 
un municipi dins de Mataró, no és 
menys cert que l’Eixample pràctica-
ment calca el nombre d’habitants 
i, per tant, és l’altre gran barri de 
la ciutat. La diferència essencial 
és, però, que mentre Cerdanyola té 

molta vida interna, pròpia i de co-
munitat, l’Eixample és una àmplia 
zona residencial adossada al Centre, 
que literalment abraça i a rebuf del 
qual viu.

L’Eixample són, doncs, carrers ben 
parcel·lats i amb bones calçades per 
circular, molta –massa per a molta 
gent– zona blava i una combinació 
entre alguna casa de cós i molta 
construcció dels darrers 40 anys 
sobre antics solars industrials.  

L’extensió residencial 
del Centre

barri a barri
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L’opció per a una pell perfecta

Aconseguir una pell més saludable, 
hidratada, lluminosa, rejovenida i 
ferma és el gran objectiu de totes les 
persones. Per aconseguir-ho a Korr 
Mataró poden aplicar-te un sistema 
de radiofreqüència segura, no inva-
siva, indolora i efi caç: Ionica TCS. 
Es tracta d’una tecnologia avançada 
en tractaments facials i corporals, 
segura, efi caç, no invasiva i sense 
temps de recuperació.

Com treballa la radiofreqüència 
Iònica?
És un sistema de radiofreqüència 
monopolar i bipolar d’última ge-
neració. Incorpora un innovador 
sistema amb control de temperatura 
automàtic que ofereix un tracta-
ment segur i comfortable, sense els 
inconvenients i els riscos de les ra-
diofreqüències convencionals. Cada 
tractament és únic, haurem de diag-

BARRI A BARRI
PUBLIRREPORTATGE REDACCIÓ

Korr Mataró aplica Iònica TCS, una radiofreqüència pionera 

nosticar el teixit i tractar-lo d’una 
forma personalitzada.

Què aconsegueix IONICA TCS?
Amb aquest tractament es vol 
aconseguir un efecte lífting sense 
intervenció quirúrguica. El camp 
electromagnètic provoca en la 
cèl·lula un diferencial del potencial 
elèctric, transformant-se en energia. 
El teixit es benefi ciarà gràcies als 
seus efectes bioestimuladors i tèr-
mics. El tractament complet d’una 
zona pot ser variable en funció del 
problema a tractar i de les variables 
individuals de cada persona. El trac-
tament NO és molest i l’únic que es 
percep és un escalfament de la zona.
A Korr segueixen un protocol propi 
i exhaustiu en radiofreqüència i el 
tractament és d’un mínim de sis 
sessions d’una hora i quart un cop 
a la setmana.

Quines aplicacions té?
La radiofreqüència iònica s’aplica 
al contorn d’ulls, a les arrugues i 
línies d’expressió, per a millorar la 
textura i lluminositat i reafi rmar el 
teixit de la pell.

barri abarri L’Eixample
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Controlar perfectament les 
emocions i els sentiments

Els sentiments són bàsics per 
mantenir una bona salut”. Partint 
d’aquesta afi rmació que fan des del 
Centre de Teràpies Naturals del Ca-
rrer Sant Benet, el que pretenen és 
que cada persona pugui “mantenir 
perfectament el control de les seves 
emocions i sentiments”. La propie-
tària del Centre, Àngeles Ascanio, 
assegura que d’aquesta manera 
s’aconsegueix “el benestar de la per-
sona i de la llar”. Com ho fan? Doncs 
a través de diferents teràpies natu-
rals que barregen la psicoteràpia i 
l’energia de cada un dels individus 

que s’acosten al centre. De fet, el 
més important segons Ascanio, és 
“entendre els patrons psicosomàtics 
i psíquics de la persona i reforçar-ho 
amb psicoteràpia”, que precisament 
és el que s’ofereix des del Centre de 
Teràpies Naturals.

Osteopatia, quiromassatges, neteges 
energètiques, reiki i remeis naturals 
com les fl ors de bach, són algunes 
de les especialitats del Centre. A 
través d’un equip molt preparat i 
format es tracten usuaris de tot ti-
pus i edat. En aquests moments els 

BARRI A BARRI
EIXAMPLE

REDACCIÓ

usuaris, que arriben al Centre des 
de diferents punts de Catalunya, 
demanden amb més freqüència el 
servei de l’osteopatia i les fl ors de 
bach, serveis que estan en auge.

Noves tècniques
El Centre de Teràpies Naturals està 
en constant renovació i últimament 
treballen amb noves tècniques com 
les constel·lacions familiars i la 
tècnica regressiva. Pel que fa a les 
constel·lacions familiars pretenen 
“ordenar qualsevol patró que no 
estigui bé dins del nostre entorn 
familiar”, explica la propietària del 
Centre. La tècnica regressiva, per 
altra banda, és l’entesa de “creure 
que existeixen altres vides abans 
que la que vivim”. És per això que es 
tracten els records i les experiències 
viscudes en altres vides per infl uir 
directament en la que viu en aquests 
moments l’usuari del Centre.

barri abarri Eixample www.totmataro.cat
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El barri tornarà a acollir la sortida de la Volta

La segona etapa de la Volta Ciclista 
a Catalunya 2016 sortirà de Mataró 
el 22 de març. Per tercer any con-
secutiu la ciutat aposta per aquesta 
prova, el pilot de la qual ja va sortir 
de la capital del Maresme els anys 
2014 i 2015. La Volta tornarà a 
sortir, en la seva primera etapa, de 
Calella i ho farà de Mataró en la seva 
segona etapa, igual que els dos anys 
precedents. El Camí de la Geganta, 
amb l’Espai Firal del Parc Central, 
tornarà a ser el punt de partida de 
l’etapa.
 
Les dues darreres edicions de la Vol-
ta Ciclista a Catalunya van comptar 
amb la participació de 24 equips 
amb més de 190 participants, entre 
els quals es trobaven els millors ci-
clistes del món. En l’àmbit ciutadà, 
el pas i sortida a Mataró va tenir una 
gran acceptació: es calcula que més 
de 6.000 persones van veure passar 
la cursa pels carrers de la ciutat, 
entre ells més de 1.000 escolars.

Epicentre esportiu
El Parc Central és, de fet, el gran 

escenari esportiu no només del ba-
rri sinó de tota la ciutat, sols amb 
la competència del front marítim. 
A pràcticament totes les franges 
horàries és habitual trobar persones 
fent-hi esport, bàsicament running. 
Igualment, a més, acull altres proves 
esportives al llarg de l’any.

A la part baixa del Parc, al nivell del 
Camí de la Geganta, se li diu Espai 
Firal però també se li podria dir es-

BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE REDACCIÓ

El Parc Central és un dels 
grans epicentres esportius 
de la ciutat

pai esportiu. Allà s’hi desenvolupa 
la mitja marató de la ciutat, la cursa 
popular i la marató per relleus de la 
Festa Major de Les Santes, el cros 
escolar, la sortida del Mataró Cami-
na per l’Alzheimer, competicions 
d’agility, espectacles de motor o 
exhibicions esportives de diferent 
tipus. El Parc, a més, té un circuit 
d’exercicis de força i estiraments 
propi per a tothom. És el gran Parc 
de l’esport local.

barri abarri L’Eixample
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Els mobles de garantia amb quasi mig segle d’història

El 2016, Cuines Fernàndez com-
plirà mig segle d’història. Es podria 
dir que amb aquest sol fet, de 50 
anys al costat dels mataronins, 
queda més que explicitat aquest 
nom com a garantia de qualitat en 
tot el referent a les cuines de les 
nostres llars. Cuines Fernàndez són 
artesans del moble de cuina i bany, 
que dissenyen, fabriquen, instal·len 
i donen tots els serveis post-venda 
de manera que són un exemple de 
professionalitat en el que confi ar 
plenament. A la part alta de La Riera 
hi ha la seva exposició de 400 me-
tres quadrats i compten amb fàbrica 
situada al municipi d’Arenys de Mar, 
on també tenen exposició. Ens tro-

bem davant d’una empresa amb 
ADN 100 per cent maresmenc, ben 
arrelada al territori.
Òbviament en tot aquest temps 
l’empresa s’ha modernitzat. Si en 
els seus inicis era una fusteria tra-
dicional, el seu fundador Joaquín 
Fernández, va saber preveure que 
era necessari fer un pas endavant per 
millorar el producte, per orientar-lo 
a satisfer les necessitats del client, 
cada vegada més exigent. És per això 
que va apostar per professionalitzar i 
modernitzar la seva signatura, però el 
propi Fernández va considerar fona-
mental conservar l’esperit artesanal 
que caracteritzava l’empresa, i que 
encara avui és un dels trets distintius 
de la fi rma. 

Serveis integrals
A Cuines Fernández ofereixen ser-
veis integrals de la llar començant 

BARRI A BARRI
EIIXAMPLE REDACCIÓ

Cuines Fernàndez, amb botiga 
a La Riera, és sinònim de 
servei de qualitat 

amb els projectes sota planell i 
fent el seguiment de tot el procés. 
La seva acreditada experiència els 
permet oferir un producte persona-
litzat i ajustat als requeriments de 
cada usuari, tant en la qualitat de la 
matèria prima  com amb  les últimes 
tendències estètiques del sector.

Assessorament complet
Els seus tècnics tenen els co-
neixements i la professionalitat 
necessària per assessorar el client 
al llarg de tot el procés de creació, 
i donar resposta a cada exigència, 
trobant les solucions més adequa-
des. L’objectiu fi nal és que cada 
client tingui una cuina exclusiva i 
individualitzda. Milers de cuines 
de la comarca porten el segell in-
confusible d’una empresa històrica, 
arrelada a la ciutat i que es projecta 
cap al futur.

barri abarri Eixample
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El Teatre Monumental, el gran actiu cultural

La proximitat de Barcelona fa que 
l’oferta cultural de la capital catala-
na sigui un gran atractiu. Tanmateix, 
el Teatre Monumental, així com al-
tres equipaments culturals com Can 
Gassol, han confi gurat una progra-
mació teatral de qualitat i a l’alçada, 
amb els grans títols que es veuen a 

Barcelona i amb una temporada es-
table variada i acurada que, des de 
fa anys, no deixa de batre rècords 
quant a abonaments per a tots els 
espectacles. 

L’actual temporada estable ha por-
tat a l’escenari del Monumental el 
debut teatral de Cesc Gay amb ‘Els 
veïns de dalt’, la ‘Terra Baix’ de Jo-
sep Maria Pou o la tercera entrega 
de la cultura catalana ‘Vilafranca, 
un dinar de festa major”. Però en 

BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE REDACCIÓ

El teatre de La Riera ha portat 
les obres i els artistes punters 
del moment

els darrers anys s’han vist a Mataró 
grans èxits del teatre català com la 
tragèdia d’‘Incendis’o la comèdia ‘El 
crèdit’ i han desfi lat per l’escenari 
noms com ara Mercè Sampietro, 
Emma Vilarasau, Josep M. Pou, 
Lluís Marco, Jordi Bosch, Jordi 
Boixaderas, I no només en l’àmbit 
teatral el Monumental ha sabut es-
tar a l’altura, sinó que també ha 
acollit concerts amb els artistes del 
moment: Joan Dausà, Els Amics de 
les Arts o Els Manel. 

Sempre pendents d’un nou teatre

Un nou Teatre Monumental és una 
de les promeses electorals que es 
repeteixen com un mantra cada 
quatre anys. L’actual teatre, molt 

explotat i que acull activitat cultu-
ral o no cultural pràcticament cada 
dia és un teatre que d’ençà que va 
passar a ser municipal –deixant de 
ser El Bosque– ha anat fent petites 
obres de reforma per posar-se al dia 
però, això ho sap tothom, no és un 
teatre modern i té elements –com 
l’acústica– que en molts casos són 

BARRI A BARRI
L’EIXAMPLE REDACCIÓ

El projecte d’un nou 
equipament és un dels 
clàssics de cada campanya

handicaps per a aquells que el fan 
servir, des de l’escenari o des del 
pati de butaques.

Un nou Monumental allà on és ara, o 
a la part alta del Parc Central o en al-
gun altre punt proper és un ítem que 
sempre torna i que, de fet, portaven 
diferents partits en el seu programa.

barri abarri L’Eixample
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Dia: 
Diumenge 22 de 
novembre.

Horari: 
19h

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

Preu:
Platea: 17 euros.
Amfi teatre: 14 euros.

RHUM, 
HOMENATGE ALS PALLASSOS

La Temporada Estable del Mo-
numental programa per a aquest 
diumenge un espectacle de circ, 
de la vessant més teatral del circ 
com són els pallassos i amb un 
rerefons realment emocionant, ja 
que Rhum és un homenatge al de-
saparegut Joan Montanyès, ‘Mon-
ti’, representant l’espectacle en 
què treballava quan va morir l’any 
2013. ‘Rhum’ és una refl exió so-
bre l’ofi ci de fer riure basada en la 
fi gura del pallasso de la primera 
meitat del segle XX.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Viven + Minor Empires + 
Volans
Nit de rock alternatiu. El grup mata-
roní Viven, la banda Minor Empires 
provinent de membres de Nothink i 
Toundra, i el trio instrumental Volans. 
Dissabte 21 novembre l 22h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 8€. Taquilla: 12€. 

XXV Cicle concerts d’orgue
Concert de David Morales Tent, 
organista de la Basílica de la M.D. dels 
Desemparats.
Dissabte 21 novembre l 21h l Església 
Parroquial Sant Feliu (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Cabrera de Mar)

Gatillazo + Guspira
La veu d’Evaristo Páramos torna a res-
sonar al capdavant de Gatillazo. Obrirà 
la nit la banda maresmenca.
Divendres 27 novembre l 22h l Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 12€. Taquilla: 15€. 

INFANTIL

Biblioteca Fundació Iluro
(C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
El Conte de la Rotllana: ‘Tota la colla 
se’n va de safari. Viatgem i comptem 
per Tanzània.’ De Laurie Krebs.
Divendres 20 novembre l 17:30h.
Art Time: Llegirem ‘Mix It Up!’, de 
Hervé Tullet.
Dimecres 25 novembre l 17:30h. 

Dijous a la biblio: ‘En Santi va a la bi-
blio’. Del Projecte Santi de la Fundació 
El Maresme. 
Dijous 26 novembre l 17:30h.

Biblioteca Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).   
Laboratori de lectura: ‘Una ciutat ima-
ginada’. Taller familiar de creació.
Dissabte 21 novembre l 11h.  
L’Hora del conte: ‘El Conte de la formi-
gueta que volia moure les muntanyes’, 
narració a càrrec de Josep Roca.
Dimecres 25 novembre l 18h. 

Biblioteca Pompeu Fabra
(Pl. Occitània, s/n. Mataró)
Tallers a la bibio: ‘Les 7 cares de la 
llum’, a càrrec de LAC. Activitat famili-
ar per a nens i nenes de 7 a 10 anys.  
Divendres 20 novembre l 18h.  

www.totmataro.cat/agenda   

Monti va començar a preparar el 
muntatge com un homenatge a Ja-
cinto Sprocani (Rhum), un cèlebre 
pallassso de la primera meitat del 
segle XX que “va morir sol”. Aquesta 
va ser la seva manera de morir amb 
les botes posades. La gestació es va 
produir en una revifada de la malal-
tia que patia Monti, que fi ns i tot va 
programar protagonitzar ell mateix 
aquesta obra que arriba ara, amb 
tota la força, a Mataró.

Teatre Monumental 
(La Riera, 169. 

Platea: 17 euros.
Amfi teatre: 14 euros.

2013. ‘Rhum’ és una refl exió so-
bre l’ofi ci de fer riure basada en la 
fi gura del pallasso de la primera 
meitat del segle XX.

aquesta obra que arriba ara, amb 
tota la força, a Mataró.

Espai patrocinat per
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Cinema: Projecció de la pel·lícula 
infantil ‘Els Minions’.  
Dissabte 21 novembre l 11h.
L’hora del conte especial: ‘Contes per 
la igualtat’, amb Clara Ribatallada.
Dimarts 24 novembre l 18h. Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Buc de Contes 
Narració de ‘El llibre sense dibuixos’, 
de B.J. Novak.
Dijous 26 novembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

TEATRE I DANSA

‘Material infl amable’
Espectacle poètic-musical a càrrec 
d’Hugo Martínez i Danilo Facelli.
Divendres 20 novembre l 22h l 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) l Taquilla inversa.

‘Amor de mare’
Comèdia d’Albert Capel, interpretada 
pel grup barceloní VadaRetro Teatre. 
Dins la XII Mostra de Teatre Amateur.
Diumenge 22 novembre l 18:30h l 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Preu: 7€. / Socis i jubilats: 5€.

XERRADES I LLIBRES  

On bouquine!
Tertúlia literària en francès. Al voltant 
de la novel·la “Belle-soeur, de Patrick 
Besson. A càrrec de Marta Farrés.
Divendres 20 novembre l 19h l Biblio-
teca Antoni Comas (Mataró)

‘GR-20 Còrsega de sud a nord’
Projecció audiovisual a càrrec de 
Narcís Andrés i Diana Abeledo, sobre 
el seu viatge a Còrsega. 
Divendres 20 novembre l 21h l Sala 
d’Actes de la UEC (C. Nou 29. Mataró)

‘La força del diàleg’
Homenatge a la fi gura d’Ernest Lluch. 
Ponència a càrrec de Juan José López 
Burniol i Lluís Foix i Carnicé. 
Dissabte 21 novembre l 12h l Biblio-
teca municipal Ernest Lluch (C. Santa 
Eulàlia, 66-80. Vilassar de Mar).

‘Any de la misericòrdia’
Xerrada-col·loqui a càrrec de Mn. Jordi 
Cussó, economista. Organitza: Estudis 
Socials Cristianisme Segle XXI.
Dilluns 23 novembre l 20h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró).

‘Planifi cació de futur’
‘Què hem de tenir en compte quan els 
fi lls i nosaltres ens fem grans’. Xerrada 
a càrrec de Núria Ferrer i Mateo de la 
Fundació Síndrome de Down. 
Dimarts 24 novembre l 19h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró).

Espai patrocinat per

‘La revolució musical i social dels 
conjunts a Mataró (1962-1972)’. 
19h: Conferència “La cultura pop i el 
rock a Mataró. Una visió implicada”.
20h: Projecció de la pel·lícula de The 
Beatles “A Hard Day’s Night” (V.O.S.).

CICLE MUSICAL

‘Tocats pel rock!’

Diumenge 22 de novembre l Can 
Gassol (Plaça de la Pepa Maca, 15. 
Mataró).

ESPECTACLE FAMILIAR

Espectacle familiar ple de ciència i 
entreteniment. A càrrec de Creacièn-
cia, amb Dani Jiménez, el científi c més 
famós de la televisió. Per commemorar 
el Dia Internacional de la Ciència.

‘L’energia ni es crea ni es 
destrueix, s’aprofi ta!’

Dissabte 21 de novembre l 18h 
l Centre Moral d’Arenys de Munt 
(Rambla Francesc Macià, 57). 
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Els no-planetes: un viatge 
al·lucinant de Tità a Plutó i 
altres mons nans
Xerrada organitzada per Cosmos Grup 
d’Astronomia de Mataró.
Dimarts 24 novembre l 19h l Espai 
Gatassa (C. Josep Monserrat Cuadrada, 
1. Mataró). Gratuït.

‘C. A. Laietània. 90 anys fent 
esport’
Conferència a càrrec de Joan Comellas.
Dijous 26 novembre l 19:30h l Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa 61. Mataró).

‘Els postromàntics: Skriabin 
i Rakhmaninov. Apèndix: 
Stravinski’
4a sessió cicle de conferències “Mú-
sica Russa”, a càrrec de Joan Vives, 
músic i locutor-redactor de Catalunya 
Música. Organitza: Locus Amoenus.
Dimarts 24 novembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

‘La meva relació de parella 
no funciona o jo estic en crisi 
personal?’
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació Hospital.
Dimarts 24 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró).

Dijous del MEM
“L’èxit educatiu i el cercle pervers de 
la pobresa infantil. Catalunya 2020”. 
Conferència d’Eugeni Garcia Alegre.
Dijous 26 novembre l 19h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró).

‘Gran revolta a la Cerdanya’
Presentació del llibre d’Eduard Jornet, 
Emma Roca, Naila i Kilian Jornet.
Dijous 26 novembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

Cicle de cinema industrial 
“La indústria del punt. Societat i 
treball a Mataró (1926-1939)”.Pri-
mera sessió de projeccions de cinema 
industrial i història mataronines. 
Dijous 26 novembre l 19h l Can Marfà 
(Passatge de Can Marfà, 1. Mataró).

VARIS

Mercat del Film. Volum 4
Inauguració videoinstal·lació ‘X-Ville’, 
de Jordi Colomer.
Divendres 20 novembre l Pati ofi cines 
de Cultura (C. Sant Josep, Mataró).
Projecció de la selecció de curts i 
peces audiovisuals locals, seguida pel 
passi del fi lm ‘Antígona despierta’.
Dissabte 21 novembre l Can Gassol.
Taller cinematogràfi c ‘Improvisacions 
mòbils’ destinats a infants i famílies.
Diumenge 22 novembre l Can Gassol 
(Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró).

‘Blau, el planetari bombolla’
Sessió sobre els misteris de l’Univers, 
dins el planetari, una cúpula de sis 
metres infl able. A càrrec d’Inés Dibar-
boure, per a infants i adults. Organitza: 
Cosmos Grup d’Astronomia de Mataró.
Dissabte 21 novembre l De 17 a 19h 
l Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró)

RUTES I VISITES

La Casa Coll i Regàs
Visita cultural audioguiada a l’edifi ci 
modernista creat per l’arquitecte mata-
roní Josep Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 22 novembre l De 10:30 a 
12:30h l Casa Coll i Regàs (C. Argen-
tona, 55. Mataró)

El Modernisme a Mataró
Ruta guiada per conèixer l’època i els 
principals arquitectes del moment.
Diumenge 22 novembre l 11h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

FESTES I FIRES

12a Setmana Cultural de 
Cerdanyola
Divendres 20: 20h a l’Espai Gatassa, 
nit de Cant Coral. Dissabte 21: 20,15h 
a l’Espai Gatassa, Nit de la Poesia, 
recital poètico-musical homentage a 
Pablo Neruda. Diumenge 22: Festa 
de Cloenda, al Parc de Cerdanyola. 
11h, El Món del Còmic, amb Le Potag 
i Aula Dac. 11:30h, Concert Xaranga 
Iluro. 12:30h, Concentració i ball de 
gegants, amb les colles geganteres de 
Cerdanyola. 13:30h, Vermut popular.

Oh! Happy Markets
Oferta lúdica, comercial i gastronòmi-
ca. Últimes tendències, complements, 
propostes esportives, tallers, desfi la-
des, música, ludoteca...
Dies 21 i 22 novembre l Torre TCM2 
del Parc del TecnoCampus (Av. Ernest 
Lluch, 32. Mataró). Preu: 2€.

Dream Market - Autumn 
Edition
Esdeveniment de noves tendències: 
Zona de shopping, Moda, diversió, 
gastronomia i bona música.
Dissabte 21 novembre l 10h l Plaça de 
l’Església (Arenys de Mar)
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ofi cina: al C/ Xammar, 11 
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CAMINADA POPULAR

Quarta edició. Organitzat per Forum 
d’iniciatives assistencials i de gestió 
en salut mental a Catalunya, ADEMM, 
SMC i l’Ajuntament de Mataró. Tres re-
correguts: 8, 10 i 12 km aproximadament.

Marxa per a la Salut Mental

Diumenge 22 de novembre l 8:30h l 
Sortida i arribada: Platja el Callao del 
Passeig Marítim (Mataró) l Inscripció: 
6€ (inclou esmorzar i samarreta). 

Diverses activitats pensades per a 
tots els públics: cercavila de gegants, 
música, activitats infantils, àpats 
populars, missa i processó. Plantada 
de gegants i la cercavila, dissabte 21 a 
partir de les 16h. 

FESTA POPULAR

Festa de la Coronació 
d’Espines

Del 21 al 23 novembre l Barri del 
Palau (Mataró)
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exposicionsexposicions

X-Ville
Videoinstal·lació de Jordi Colomer, dins 
dels actes del Mercat del Film.
Pati Direcció de Cultura (C. Sant 
Josep, 9. Mataró). I Inauguració: 
divendres 20 novembre a les 19:30h. 
Fins al 19 de desembre.

‘La Venècia de Canaletto 
avui’
Exposició d’Araceli Merino.
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Inauguració: Dissabte 21 de 
novembre a les 12h (amb actuacions 
musicals). Fins al 12 de desembre.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró). 
· Mostra de punts de llibre.
Del 24 al 30 de novembre.
· Català, llengua d’Europa. Exposició 
documental. 
Fins al 28 de novembre.

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
· Marta Duran. Intensitats i densitats. 
35 anys de pintura.
Fins al 10 de gener.
· Transformar l’educació: renovar l’es-
cola des del compromís. Exposició del 
MEM (Moviment educatiu Maresme).
Fins al 29 de novembre.

‘Arts i Ofi cis 1886-1960. 
Una escola a la memòria’
Comissariada per Víctor Ligos. 
Can Serra-Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró). Fins al 21 de febrer. Visi-
ta: dissabte 21 novembre a les 18h.   

Can Palauet 
(C. d’en Palau, 32. Mataró).
‘Immersos en les Dades’. [Una] 
adaptació de l’exposició <<Big Bang 
Data>> del CCCB’.
‘Google in View’. D’Andrés Galeano.
Fins al 5 de desembre.

‘Tèxtil: mirant enrere’
Col·lectiva de Pilar Diaz-Mariblanca, 
Trini Gómez, Antoni Luis i Pepi Roig.
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Fins al 10 de desembre.

XII Setmana Cultural de 
Cerdanyola
Pintura, escultura, fotografi a i poesia, a 
càrrec del Col·lectiu Creart de Mataró.
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) l Fins al 27 de 
novembre. 

‘Figures’
De Joan Torrentó i Joan Marlet.
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. Mataró). 
l Fins al 2 de desembre. 

‘20 anys sense Ovidi 
Montllor’
21è cicle Tardor Literària d’Òmnium.
Òmnium Cultural (C. Argentona, 59. 
Mataró) l Fins al 3 de desembre.

‘Rocafonda amb les 
dones maltractades’
Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 27 de novembre.

‘Grups!’
Exposició de Vanessa Linares.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 10 de desembre.

‘Botanicals’
Exposició de Teresa Pera.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 28 de novembre. 

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
· ‘Anys de contemporaneïtat postmo-
derna, líquida i glocal’. l 1r pis.
· ‘La col·lecció imaginada’. l Sala 1 i 
Galeria.
· ‘Amb fi txa d’inventari’. l Sala 2.
· ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura a 
Mataró’. l Menjador.
· Art a Mataró 1984-2016. Anys d’ac-
tituds i possibilitats.
Fins al 25 de setembre 2016.

Història de la construcció 
del ferrocarril de 
Barcelona a Mataró
Exposició Cercle Històric Miquel Biada.
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l Del 2 al 26 de 
novembre (de 18 a 21h). 

www.totmataro.cat/exposicions
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Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró). Inauguració: Divendres 20 
de novembre a les 19h. 
Fins al 10 de gener.

INAUGURACIÓ

90è aniversari del CA 
Laietània

Exposició fotogràfi ca commemorativa 
dels 90 anys del Centre Atlètic Laietània 
i dels 40 anys de la inauguració del 
Complex Esportiu i Recreatiu.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat

on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de demà, el 
proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la propera obra de 
teatre, l’exposició que vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda
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CASALS

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Festes 36è aniversari del casal (9 
al 28 novembre): Dissabte 21 de no-
vembre a les 18h, “L’amor venia amb 
taxi” amb el grup de teatre ‘Encara hi 
som’ del casal. Dissabte 28 novem-
bre a les 17h al Teatre Monumental, 
grup de playback Cors Alegres. • Ball, 
diumenges de 17 a 20h al local Iris. 
• “Juguem tots”, cada dimecres a les 
16h. • Cada diumenge del mes, melé 
de petanca, de 10 a 13h. 

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dijous 3 de desembre 
a les 17h, concert de violí i guitarra a 
cárrec d’Annick Puig Frediani i Rafael 
Sala Vivas. • Excursions: Del 14 al 17 
de desembre, sortida a LLoret de Mar, 
preu 99€. • Ball cada dimecres a les 
16,30h, amb música seleccionada 
de CD, a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back. 
Grup de Teatre Gatassa.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró.Telf: 
93.755.14.17.
Novembre: • Dies 22 i 23, prenadal a 
Lloret de Mar. • Dia 26, dia de com-
pres a Andorra. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
C. Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, a les 20,30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dilluns i dimecres matí). Mandales 
(Dimarts tarda). Labors  i Patchwork 
(dilluns tarda). Exercicis de relaxació 
(Dimarts i divendres tarda). Petanca 
(cada tarda). Ping-pong (Dmt i div 
matí). Informàtica (dmt. i div. matí). 
Bingo (Dijous tarda).

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. In-
ternet. Informàtica. Patchwork. Tai-Txi. 
• Activitats Tardes: Centres de Flors. 
Curs de Ball de Saló. Labors. Petanca. 
Country. Ping-Pong. Pintura i Dibuix. 
Pintura sobre Roba.

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat 

ACTIVITATS

‘La memòria personal i 
l’envelliment del cervell’ 
Conferència a càrrec de Mireia Salas, 
neuropsicòloga. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.
Dimarts 23 novembre l 17:30h l  
Casal municipal de la gent gran de 
Rocafonda (C. Colòmbia, 55. Mataró).

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
DONES: “Neus Català, un exemple 
per a tots”. A càrrec de Rosa Vendrell 
(divulgadora cultural).
Dimecres 25 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

Grup de lectura comentada 
per a gent gran 
Al voltant de la novel·la ‘Apropiació 
indeguda’, de Lena Andersson.
Dijous 26 novembre l 18:30h l Bibli-
oteca Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró).

Gent Gran 1698.indd   1 18/11/15   11:31



CLÍNICA DENTAL MARMOL
Implantología, Ortodoncia y Estética dental

Dr. Pablo Mármol:
Col. nº 3244

490€

IMPLANTE
DENTAL

Dr. Pablo Mármol:
Col. nº 3244

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) · T 93 755 30 95

Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) · T 93 751 77 42 

• Atendemos mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sanitas y Carnet Jove 10% dto.

Mejoramos su
presupuesto
manteniendo
nuestra CALIDAD 

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de 

implante u ortodoncia

MÁS DE 10.000
IMPLANTES COLOCADOS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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REDACCIÓ

Calzada, a les eleccions generals

José Luis Calzada, regidor del Partit 
Popular a l’Ajuntament de Mataró, 
formarà part de la llista del PP per 
a les pròximes eleccions generals 
del 20 de desembre. Ocuparà el 
número 13 de la llista per Barce-

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Media Markt celebra 
els deu anys de la seva 
botiga a Mataró

 
Media Markt ja fa deu anys que 
va establir-se a Mataró. La botiga 
establerta a Mataró Parc el 2005 
ho va celebrar amb una campanya 
de descomptes especials únics del 
centre mataroní que acaba el 16 de 
novembre. La companyia assegura 
que està molt satisfeta d’aquest pe-
ríode i es compromet a seguir oferint 
l’última tecnologia.

Media Markt es va establir a 
Espanya el 1979 i va obrir l’esta-
bliment mataroní el 2005. La 
bo ti ga tecnològica ha estat referent 
a la ciutat des que es va obrir i des 
d’aleshores ha fet moltes campan-
yes i ofertes que Media Markt ha 
llançat per fer arribar als clients 
les darreres novetats en tecnologia.

Líder en comerç
Samuel Debeaupte, gerent de Media 
Markt Mataró afi rma que “celebrem 
aquests anys d’èxit amb un clar 
objectiu: ser la companyia líder en 
comerç digital en electrònica de 
consum, que actua segons les ne-
cessitats dels nostres clients”. 

Debeaupte recorda que el seu 
compromís amb els clients és “inno-
var i crear un espai on la tecnologia 
juga un paper important perquè 
l’experiència de compra sigui més 
moderna i atractiva”. 

COMERÇ
NOTÍCIA REDACCIÓ

La botiga de Mataró Parc manté 
el compromís per “innovar de 
manera moderna i atractiva” 

lona, que encapçala un dels homes 
forts de Mariano Rajoy, el ministre 
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz. 
En un comunicat, Calzada expressa 
la seva satisfacció per formar part 
de la candidatura. 

www.totmataro.cat

M.G.

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1698
DEL 20 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2015

Quatre detinguts per cremar i trencar 
vidres de vehicles en una sola nit   

SOCIETAT
NOTÍCIA

 
Quatre joves d’entre 21 i 23 anys 
van ser detinguts la matinada del 
dia 11 per haver comès actes van-
dàlics, segons la Policia. Els nois, 
acusats de ser els presumptes au-
tors de diversos delictes de danys a 
les rondes Roca Blanca i Cervantes, 
van ser arrestats en dues operacions 
policials diferents.

La nit de dimarts, els veïns de la 
ronda Roca Blanca van avisar que 
un cotxe estacionat estava cremant 
i el foc va cremar també un segon 

cotxe. La intervenció conjunta de 
Mossos d’Esquadra i Policia Local 
va permetre detenir tres joves men-
tre fugien en un altre turisme i se’ls 
considera sospitosos.

Joves amb antecedents
A la matinada següent, els veïns de 
la Ronda Cervantes van alertar que 
hi havia tretze vehicles aparcats i 
una fi nca amb els vidres trencats. 
La col·laboració ciutadana va ser 
imprescindible per localitzar el pre-
sumpte autor dels fets que, segons 
fonts policials, encara portava a la 
mà el pal amb què hauria trencat 
els vidres. 

Els fets es van produir a la 
Ronda Cervantes i a la Ronda 
Roca Blanca 
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La Riera 48:

Visions des del Mataró Parc

El mirador sota cobert que hi ha entre les dues pe-
ces del Centre Comercial Mataró Parc, ofereix una 
perspectiva inèdita de la ciutat, una mica com si 
estiguéssim en el Burriac del segle XXI. Des d’aquí 
es divisen, per poc bo que faci, les xemeneies de 
Sant Adrià del Besòs i la placa fotovoltaica gegant 
del Fòrum de Barcelona. I també des d’aquí –i per 
tant no només des de la platja- molts mataronins 
van venir a veure els avions de la Festa al Cel aquell 
cap de setmana de setembre, motiu que explicaria 
perfectament perquè el propietari del centre, Tomás 
Olivo, va decidir patrocinar l’event amb cent mil 
euros: va tenir més vendes que un altre dia. Lògic.
En aquest indret ple de terrasses pel qual s’accedeix 
als cinemes Mataró Parc, des de fa gairebé deu anys 
els promotors del centre -l’empresa immobiliària 
andalusa General de Galerías Comerciales (GGC), 
representada actualment pel gerent Alfonso Millán- 
reclama poder-hi construir gairebé el doble de la 
superfície comercial actual. La proposta que Olivo 
va presentar en el seu dia a l’executiu Baron (tripartit 
d’esquerres), posteriorment al de Mora (CiU) i que 
ara ha tornat a ensenyar a David Bote (PSC-CiU), 
inclou la construcció de vint noves botigues “peti-
tes” i dues de mitjanes. Però cap dels tres darrers 
governs municipals li han donat el vist-i-plau, en el 
primer cas pel veto explícit d’Esquerra Republicana 
i en el cas del de CiU també pels dubtes que gene-
ra entre el seu electorat donar suport a una mesura 
així. I això que es calcula que cinc-cents llocs de 
treball podrien ser creats amb l’operació, una bona 
picossada a restar dels 12.115 aturats registrats 
aquest octubre.

Formalment, des de l’Ajuntament i la Generalitat se 
li reclama a Tomás Olivo que els nous establiments 
siguin de mitjana superfície (de quatre mil metres 
quadrats o més), difi cultant l’operació. Però a la 
pràctica el que obstaculitza l’ampliació és la por a 
què més Mataró Parc suposi xuclar encara més vida 

OPINIÓ

als eixos comercials de la ciutat, precisament quan la 
locomotora del centre –el famós El Corte Inglés- no aca-
ba mai d’arribar (de fet, els senyals que emet la pròpia 
empresa, en el sentit d’intentar a partir d’ara construir 
més centres però fora d’Espanya i Portugal, no conviden 
a l’entusiasme. I les peticions de tenir el dossier Can 
Fàbregas net com una patena que efectuen dia sí dia 
també els responsables de l’empresa, semblen ja més 
una manera de distreure l’atenció que una altra cosa).

En realitat, però, tampoc hi ha cap estudi que demos-
tri que el Mataró Parc ha actuat realment d’aspiradora 
–de fet, “només” entre el 25 i el 35 per cent dels 15 
milions de visitants anuals del Mataró Parc són de la 
ciutat-, però pel Partit del Mataró Centre –del qual els 
botiguers com a concepte formen part- l’ampliació del 
centre comercial és una línia vermella infranquejable. 
Almenys amb una cosa tenen raó: està provat que les 
grans marques, si han d’instal·lar una sola botiga a la 
ciutat, prefereixen fer-ho al centre comercial periurbà 
que no pas al centre. Però davant d’això, el dubte que es 
planteja és si el comerç del centre és capaç de generar 
un relat comercial alternatiu potent, amb personalitat 
pròpia, més basat en els productes de proximitat, de 
més qualitat o amb més valor afegit.

Sigui com sigui, i més enllà del que faci el govern de 
Mataró, l’atractivitat comercial al voltant de la C32 sem-
bla no tenir aturador, segurament empesa per l’efecte 
La Roca Village. L’obertura, ara fa un any, a tocar de 
la sortida de Vilassar de Dalt d’un centre comercial 
com l’Emocions parla per si sol. Sent així les coses, 
¿pot deixar Mataró passar més temps l’oportunitat que 
planteja Tomás Olivo, un dels principals empresaris 
del sector a Espanya, sobretot si s’aconseguís que els 
hipotètics nous establiments fossin essencialment de 
mitjana superfície? El debat està servit.  

www.totmataro.cat

JOAN SALICRÚ
ARTICLE OPINIÓ

PERIODISTA

tot opinio salicru mataro parc.indd   1 17/11/15   12:45



 ... la Marta Duran 

El proppassat 14 de novembre es va 
inaugurar, a l’Ateneu de la Fundació 
Iluro, l’exposició Marta Duran. Inten-
sitats i densitats. 35 anys de pintura. 
La mateixa es podrà visitar fi ns al 10 
de gener de 2016.

Valorar la trajectòria pictòrica i 
artística de la Marta Duran és te-
nir clar que el seu ha estat un camí 
d’experimentacions, de creativitat i 
passió pel món de l’art.

És la mestra que posa en pràctica 
els seus coneixements, que els trans-
met, que ens els fa sentir nostres. A 
cada passa ens deixa clar el domini de 
la tècnica, del color, de la llum, de la 
composició, etc.

Però amb això és, simplement, una 
pintura nua. Necessita quelcom més: 
sensacions, sentiments, emocions, 
instants, moments; elements que la 
Marta no descuida en les seves obres.

Jardins, marines o paisatges urbans 
ens mostren una pintura vitalista, 

propera i engresca-
dora. Hi ha un cant 
a la vida, a conti-
nuar lluitant pas a 
pas, a il·lusionar-
nos.

La Marta, perso-
natge inquiet, no 
ha volgut mai tan-
car el seu periple 
pel món de l’art. 
La redescoberta de 
nous elements, de 
noves visions i de noves interpreta-
cions fa del seu fer, un fer en evolució 
constant.

Els paisatges prenyats de fl ors ens 
mostren una pintura que no estalvia en 
detalls, en interioritats, en plaer per als 
sentits. Jardins, fonts, botànica, tant 
se val, no escatima en fer-nos partí-
cips del que percep, veu i sent.

Cadascun dels seus olis esdevé un 
homenatge a la història de l’art, no per 
això la Marta està subjecta a etiquetes. 
Seria molt fàcil de dir que és impres-
sionista o postimpressionista, o que ara 
es mou cap a l’abstracció. Defuig de 
les imitacions, per ser genuïna, per ser 
simplement la Marta Duran.

En aquest itinerari de més de 35 
anys l’aprenent ha acabat creant es-
cola. Els seus olis dolços, explosió de 
llum i color en estat pur, ens han servit 
per veure com es forja o quin és el pas 
de pintora a artista, la Marta Duran hi 
ha arribat amb pas ferm. 

Què valorem, doncs, de la Marta Du-
ran? Un treball que ha estat i és lliure, 
que ha anat de menys a més i continua 
creixent, una obra plena de delicadesa, 
de sensibilitat, de poesia.

I què més en podem dir? Que la 
seva pintura és càlida, que reneix 
constantment, afany de superació o in-
natesa artística, cada una de les seves 
teles esdevé una lliçó per als sentits.  

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
HISTORIADOR DE L’ART I 
GESTOR CULTURAL

parlem de...
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162

 

2a època  núm.1403  Del 20 al 26 de novembre de 2015  eltotesport.com

            PREMI MERESCUT
El CE Mataró guanya l’Andorra i obté el 

primer triomf de la temporada a casa
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Pau Bach
El jugador del Quadis CN Ma-
taró va jugar a Sèrbia amb la 
selecció estatal en partit de la 
Lliga Mundial.

90è aniversari
Avui divendres a les 19h a 
l’Ateneu de la Fundació Iluro 
s’inaugura l’exposició del 90è 
aniversari del CA Laietània.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

Fer 90 anys no és una fi ta a l’abast de 
qualsevol entitat esportiva. Implica ha-
ver superat els temps convulsos de la 
guerra, les crisis, relleus generacionals 
i tota mena de modes i canvis d’hàbits. 
Doncs precisament 90 són els anys 
que separen el 2015 del 1925, l’any 
de fundació del Centre Atlètic Laietà-
nia. Creat originalment sota el nom de 
Grup Excursionista Layetània, modifi -
cant un parell d’anys després el “Grup” 
per “Centre”, i perdent el 1935 la part 
excursionista quan es va fusionar amb 
la UEC, passant d’aquesta manera a ser 
un club atlètic. 

Hi ha una segona data que brilla per 
sobre de la resta en la història d’aquest 
club quasi centenari. Parlo de l’any 
1975, quan es va inaugurar de manera 
defi nitiva el Complex Esportiu i Recrea-
tiu del Laietània on tots els socis del 
club poden practicar-hi esport i gaudir 
de les seves estones de lleure. Una idea 
que ells mateixos recorden com “esbo-
jarrada”, però que s’ha sabut adaptar 

als temps canviants per consolidar-se 
com un dels complexos esportius refe-
rents a la comarca.

Doncs sabent ja perquè han titulat 
l’efemèride com a 90/40, us animo a 
descobrir en imatges una gran quan-
titat de detalls i escenes destacades 
o curioses de la història del Laietà-
nia. Ho podreu fer a partir d’aquest 
divendres, visitant l’exposició foto-
gràfi ca organitzada amb entusiasme 
pel club laietanenc a l’Ateneu de la 
Fundació Iluro. Si voleu ser els pri-
mers en veure-la, podeu assistir a les 
19h a l’acte d’inauguració, el tret de 
sortida d’una mostra que es podrà 
veure fi ns al 10 de gener. Una bonica 
manera de repassar la història d’un 
club, dels seus esportistes i socis. 
Perquè l’esport són marques i me-
dalles, tots hi estarem d’acord, però, 
sobretot, és molt més. L’esport és 
amistat, il·lusions i reptes. Un refl ex 
fi del dels valors positius de la nostra 
societat. 

El 90/40, celebrant una doble efemèride
    El Centre Atlètic Laietània està d’enhorabona

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), Marc 
Gomà, Jordi Gomà, i els serveis 
dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. QUADIS CN MATA-

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

T.TAULA

SUPERDIVISIÓ ESTATAL FEMENINA. QUADIS CN 

MATARÓ - CALELLA. Dissabte a les 17 hores al 
CN Mataró.

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT HANDBOL MATARÓ - SANT 

ESTEVE SESROVIRES. Dissabte a les 18 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
1A ESTATAL. MIS IBÉRICA  CH MATARÓ - FC BAR-

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

T.TAULA

SUPERDIVISIÓ ESTATAL MASCULINA. QUADIS 

CN MATARÓ - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. 

Diumenge a les 11 hores al CN Mataró.

FUTSAL
3A DVISIÓ.  FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - FS 

PINEDA. Diumenge a les 10:15 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

BÀSQUET

COPA CATALUNYA. MATARÓ FEIMAT - CERDAN-

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

RUGBY
LLIGA CATALANA. RUBBY CLUB MATARÓ - 

ANOIA RUGBY. Diumenge a les 14  hores al 
Camp Municipal del Camí del Mig.
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STAFF    EL TOT ESPORT

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

11A JORNADA 15 NOVEMBRE

Mollet - Abadessenc . . . . . . . . 4-1
CE MATARÓ - Andorra . . . . . . 2-1
L’Escala - Farners . . . . . . . . . . . 3-0
Vic - Tona . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Sants - La Jonquera . . . . . . . . 0-3
Vilassar Mar - Martinenc  . . . . 2-2
Lloret - Avià . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Molletense - Girona B . . . . . . . 0-0
Manresa - Horta . . . . . . . . . . . . 0-1

CLASSIFICACIÓ. Mollet 22; Horta 
21; La Jonquera 20; Manresa i 
Vic 19, Tona, Avià 18; VILASSAR 
DE MAR 17; Martinenc 15; CE 
MATARÓ i L’Escala 14; Sants i 
Lloret 13; Farners 12; Andorra 
i Girona B 11; Abadessenc i 
Molletense 4.

12A JORNADA 21 NOVEMBRE

Farners - CE MATARÓ

Previ al Madrid-Barça
Dissabte, en un horari poc 
habitual (15:30 hores), i que 
encara donarà temps per arribar 
a veure el Madrid - Barça a casa 
per als que vulguin desplaçar-
se, el CE Mataró va al camp del 
Farners, a Santa Coloma. L’equip 
de La Selva està dos punts per 
sota i per tant, vist el bon mo-
ment de l’equip, es pot pensar a 
puntuar. El CE Mataró no visita 
aquell camp des de la tempora-
da 1984-85 (1a Territorial) i els 
locals es van imposar per 3-1. 
La temporada anterior 1983-84 
el Mataró va guanyar-hi per 
1-2 La temporada 2010-11 s’hi 
havia d’anar però el Mataró es 
va retirar de la competició.  

Triomf “internacional”Triomf “internacional”

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Isma, Albert Pintor, Abel 
Moreno, Aitor, Sergi Sànchez (Víctor Hernàndez 78’), 
Fiti, Baba, Ousman (Marc Aranyó 83’), Rodri (Sergi 
Urbano 67’) i Cristian.

GOLS. 13’ RODRI (1-0); 24’ Víctor Hugo (1-1); 56’ 
OUSMAN (2-1).

El CE Mataró per fi  va aconseguir la primera vic-
tòria a camp propi, després de derrotar l’Andorra 
per 2-1 gràcies a un gran gol d’Ousman que 
va fer justícia al bon partit de l’equip de José 
M. Polo que va merèixer guanyar de forma 
més clara. 

L’equip local tenia algunes baixes importants 
que afectaven sobretot a la defensa i el centre 
del camp, però els que van entrar van respon-
dre respost bé i l’equip es va mostrar superior, 
sobretot a la segona part, a l’equip visitant.

A la primera part el Mataró va sortir amb més 
empenta que en altres ocasions, i després de 
tres bones aproximacions a l’àrea en els quals 
es va fregar el gol, va arribar el primer gol quan 
Cristian va recuperar una pilota i va assistir 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró va merèixer una victòria 
més àmplia pel seu bon joc Rodri que va superar la sortida del porter an-

dorrà amb gran serenitat.  Per primera vegada 
aquesta temporada el Mataró s’avançava en el 
marcador en un partit jugat al seu camp, però 
l’alegria va durar poc perquè deu minuts més 
tard en una pilota penjada una rematada de 
cap va empatar el partit.

Fins al descans el joc va continuar molt 
obert i tots dos equips van tenir ocasions.

Un gran gol decideix el partit
A la represa l’equip local va pràcticament 
anul·lar el joc ofensiu de l’equip visitant, amb 
una forta pressió, de laterals i migcampistes, 
destacant Fiti en la seva tasca a la zona ampla. 
Ell va tenir la primera clara ocasió però el seu 
xut el va blocar bé el porter. Però poc després 
i en una jugada aparentment sense perill va 
arribar el que seria el gol de la victòria, quan 
Ousman va engaltar un xut des de 30 metres 
que es va colar per l’escaire. (foto de dalt)

A partir d’aquí el Mataró va continuar ata-
cant i disposant de bones ocasions per fer el 
tercer, sobretot quan Sergi Urbano va errar en 
l’intent d’aixecar per sobre el porter, i després 
quan Víctor, que reapareixia, va xutar alt en 
bona posició. Els visitants només van fer patir 
una mica al fi nal, quan jugaven amb deu, en 
alguna jugada a pilota aturada.  
   

El Mataró puja 
quatre llocs

CE      
MATARÓ

FC   
ANDORRA2 1

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Espanyol B - CE MATARO  . 0-0

L’equip groc-i-negre va treure 
un punt d’un camp difícil i 
ara està empatat amb el desè 
classifi cat a 14 punts.
Reben el segon
Dissabte a les 17:30 h, el CE 
Mataró rep el Cornellà B que 
és el segon classifi cat.  

portada ete 1403.indd   3 18/11/15   17:22



waterpolo 4esportel esport www.eltotesport.com

6A JORNADA 14 NOVEMBRE

CN MATARÓ - Sabadell . . . .5-13
Zaragoza - Rubí . . . . . . . . . 11-12
Moscardó - Sant Andreu . . .6-10
Terrassa - Mediterrani . . . . 10-10
Dos Hermanas - Navarra . 12-11
CLASSI F ICACIÓ.  Sabadel l , 

S.Andreu, 18; LA SIRENA CNM 
i Rubí 15; Mediterrani 10, Terras-
sa 4, Dos Hermanas, Moscardó i 
Zaragoza  3; Navarra 0.

7A JORNADA 21 NOVEMBRE

Sant Andreu - LA SIRENA CNM
S’haurà de lluitar
Juguen a Sant Andreu, on el 
balanç és de 5 victòries locals, 
1 empat i 7 del CN Mataró. La 
temporada passada en fase 
regular es va empatar a 7 gols.

No serà partit per recordarNo serà partit per recordarNo serà partit per recordarNo serà partit per recordarNo serà partit per recordar

LA SIRENA CN MATARÓ.  Elisabteh Keeve, Arianna 
Gragnolati, Aina Bonamusa, Alkistis Benekou, Roser 
Tarragó, Alba Bonamusa, Clara Cambray (2), Ciara 
Gibson (1), Marat Bach (1), Ona Meseguer, Marcela 
Ríos, Laura López (1), Júlia Àvila (ps).

CN SABADELL. Laura Ester, Mati Ortiz (1), Anni Espar 
(1), Lídia Casado, Coleen O’Donell (1), Jennifer 
Pareja (1 de p.), Marina Cordobés, Maica Garcia (2), 
Pili Peña (2), Clara Espar (3), Olga Domènech (1), 
Judith Forca (1), Elena Sànchez (ps).

.PARCIALS. 0-5, 1-2, 1-3, 3-3.

L’equip local volia plantar cara al tres vegades 
campió d’Europa i, si es podia, ser el primer 
equip estatal a derrotar-lo després del seu 
rècord de 127 triomfs seguits. Però a l’hora de 
la veritat no hi va haver enfrontament de tu a 
tu. Les jugadores de La Sirena, entre les quals 
hi ha diverses internacionals, alguna no en el 
seu millor nivell físic, van semblar cohibides 
davant del seu rival que va venir a per totes 
demostrant una clara superioritat.

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEMEN.

CRÒNICA REDACCIÓ

Sabadell i Sant 
Andreu a dalt

LA SIRENA CN 
MATARÓ

CN    
SABADELL5 13

Els dos primers atacs van ser gol, primer  de 
la boia visitant Maica Garcia i després de Clara 
Espar des de fora. La defensa visitant, molt 
pressionant, no deixava jugar l’equip local, que 
no va xutar en condicions ni va fi car pilotes a 
la boia en tot el primer quart, al fi nal del qual 
es va arribar amb 0-5.

En el segon quart es va anivellar una mica, 
però quan La Sirena va començar a tenir bones 
ocasions, en jugades de superioritat, va aparèi-
xer Laura Ester per aturar els xuts locals, i al 
descans el marcador estava en 1-7.

Al tercer quart més del mateix, amb el 
Sabadell defensant dur, encara que hi hagués 
exclusions, ja que La Sirena no va aprofi tar-ne 
una fi ns al novè intent quan Marta Bach va 
fer el 2-9. 

Al darrer quart l’equip local va poder igualar 
el tempteig parcial gràcies sobretot a l’encert 
de Clara Cambray amb dos bons xuts i una altra 
jugada de superioritat resolta per Laura López.

Res, que de moment el partit no serà per 
recordar. S’ha d’esperar i treballar perquè la di-
ferència entre els dos equips es vagi reduint.   

9A JORNADA 14 NOVEMBRE

CN Barcelona - Navarra . . . .11-6
Catalunya - Sant Feliu. . . . . .16-6
Canoe - Sant Andreu . . . . . .11-9
Terrassa - Mediterrani . . . . . . . 9-5
Sabadell - Barceloneta . . . . .5-16
Rubí - CN MATARÓ . . . . . . . .6-20

CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 25;  
Sabadell 24; Canoe, QUADIS 
CN MATARÓ, CN Barcelona 
18; Terrassa 16; Mediterrani 12; 
Sant Andreu 10; Navarra 9, Ca-
talunya 7; Rubí 1; Sant Feliu 0.. 

10A JORNADA 21 NOVEMBRE

QUADIS CNM - Sabadell
Gran partit a la vista
Aquest dissabte ve el Sabadell, 
que ha fet un inici sensacional, 
però va topar amb el Barcelone-
ta i potser arribarà tocat.
És tot un clàssic que ja s’ha jugat 
28 vegades a la Divisió d’Honor, 
comptant partits de “play-off”, 
amb aquest balanç: 11 victòries 
locals, 3 empats i 14 victòries 
visitants. La temporada passada 
el resultat va ser 7-10. 

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

Tornen a guanyar i amb exhibició

QUADIS CN MATARO. Mario Lloret, Ramiro Veich, 
Víctor Roqué, Marc Corbalán (2), Víctor Fernàndez, 
Robin Lindhout (7, 1 de p.), Pol Barbena, Pau Bach 
(1), Àlex Codina (2), Thomas Lucas (4), Pau Schnizler 
(2), Albert Merino (2).

PARCIALS’. 1-3, 2-2, 0-7, 3-8.

El Quadis Centre Natació Mataró després de 
l’ensopegada davant el Canoe, va anar a jugar 
contra el Rubí, ben mentalitzat i va passar 
per damunt del rival, debutant a la màxima 
categoria, clavant-li la segona pallissa més 
gran de la temporada. De tota manera l’equip 
local, amb presència de dos holandesos (igual 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA
CRÒNICA REDACCIÓ

CN         
RUBÍ

QUADIS      
CN MATARÓ  6 20

El Barceloneta 
tomba el líder

que el Quadis) i amb gent coneguda com són 
els joves Marc Pannon i els germans Tarrés, 
va sortit disposat a donar guerra i fi ns prop 
del descans va mantenir el marcador anivellat 
amb l’empat a 3. 

Però a partir d’aquí el Quadis es va des-
bocar, la defensa va funcionar a la perfecció, 
Mario Lloret va aturar i les contres, els xuts 
Robin Lindhout i també el bon treball de 
l’altre holandès Thomnas Lucas (11 gols 
entre els dos) van anar obrint forat, i un 
parcial de 0-9 va portar el marcador fi ns al 
3-12 deixant-ho tot decidit al fi nal del tercer 
quart. I després, en el darrer, el Quadis Centre 
Natació Mataró encara va marcar 8 gols més, 
tot i que en defensa ja es relaxés una mica i 
encaixés tres gols.    
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WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEMEN.

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

El passat diumenge 15 de novembre es 
va disputar al Circuit Permanent de Cros 
de la nostra ciutat, la 46a edició del Cros 
Ciutat de Mataró que va organitzar amb la 
seva efi càcia habitual el Grup Atletisme 
Lluïsos Mataró.

Aquesta edició tenia un fet especial-
ment destacat, ja que per primera vegada 
s’organitzava el Campionat de Catalunya 
de relleus mixtes de 4 x 2 km. El títol va 
anar a parar a mans de l’AA Catalunya i 
al podi el van acompanyar l’Atlètic Mon-
tornès i La Sansi. L’equip del GA Lluïsos, 
format per David Campo, Laura Pelegrí, 
Carlos Rey i Natàlia Rodríguez, va fregar 
el podi en quedar en quart lloc.

Quant a la competició absoluta la 
victòria va ser per a Khalid Merroune 
(Domingo Catalán) que va arribar per 
davant d’Ibrahim Ezzaydouni (FCB) i 
Mohamed Benbarka (AA Catalunya). El 
millor mataroní classifi cat va ser Enrique 
Luque (Ríos Running) que va arribar 6è. 
I el primer de clubs de la nostra ciutat 
va ser Javi Ontoso (CA Laietània) que va 
acabar en 26è lloc. Pel que fa a la cursa 
absoluta femenina es va imposar Montse 

Mas (FC Barcelona) per davant de Sara 
Loehr (Ind.) i Loida Reyes (AA Catalunya). 

RESULTATS
Prebenjamins mas.: 1. Luca Itchart (LL); 
2. Unai Ezquerra (LL); 3. Pau Sànchez 
(LL)
Prebenjamins fem.: 1. Noa Caballero 
(CAL); 3. Aina Garcia (LL)
Benjamins mas.: 1. Guillem Serra (CAL); 
3. Max Ordoyo (LL); 4. Eloi Anton (LL)
Benjamins fem.: 1. Marta Baringo (AAC); 
14. Alejandra Cunillera (LL)
Alevins mas.: 1. Jofre Roca (GEEG); 6è 
Xavier Àlvarez (LL); 12è Pau Lancho (LL); 
13è Nicola Rivolta (LL)
Alevins fem.: 1. Carla Bisbal (Igualada).
Infantils mas.: 1. Joan de la Torre (Mont-
cada); 11è Martí Oller (LL)
Infantils fem.: 1. Júlia de la Piedra (Ca-
novelles); 9a Berta Figueras (CAL); 12a 
Sara Adjar (LL)
Cadets mas.: 1. Ayoub Ait (Sabadell); 8è 
Marc Fernàndez (LL)
Cadets fem.: 1. Bethelem Manzano (Man-
resa); 6a Hannah Ruiz (LL); 7a Marina 
Martínez (LL)
Juvenils mas.: 1. Hassan Hammouni 
(Lleida)

Khalid Merroune i 
Montse Mas guanyen el  
Cros Ciutat de Mataró

ATLETISME
CROS CIUTAT MATARÓ REDACCIÓ

Es va disputar per primera vegada 
el campionat català de relleus 4x2 
km amb triomf del Catalunya

Juvenils fem.: Paula Blasco (Igualada)
Júnior mas.: 1. Bashir Batt (Lleida)
Júnior fem.: 1. Maria Samsó (Vilafran-
ca); 9. Anna Costa (CAL); 13a Marina 
Adalid (LL)
Promesa mas.: 1. Omar Es Salmouny 
(FCB); 15è David Valero (LL)
Promesa fem.: 1. Mercè Guerra (Sabadell); 
6a Laila Ruth Vivas (LL)
Veterans A mas.: 1. Manuel Garcia (CAL); 
11è Jaume Planas (LL)
Veteranes A fem.: 1. Nidia Zulma Borget 
(Granollers); 3a Helena Gaeta (LL); 4a 
Verònica Fernàndez (LL); 5a Laia Salvador 
(LL), 8. Montse Prats (LL)
Veterans B mas.: 1. M.Angel Balaguer (Pi-
cornell); 2. Albert López (LL); 5è Manuel 
Vàzquez (LL); 6è Abdelkader Nabi (LL)
Veteranes B fem.: 1. Beatriz Domínguez 
(LL); 2. Xantal Oller (LL); 4. Àngela Pareja 
(LL); 5. Sílvia Martinez (LL)
Veterans C mas.: 1. Diego Garcia (Califor-
nia Sports); 2. Joaquin Joyas (LL)

Per equips el GA Lluïsos Mataró va 
guanyar en prebenjamins masculins 
i femenins, en benjamins masculins, 
en veteranes femenines i en veterans 
masculins. 
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6A JORNADA 14 NOVEMBRE

CH MATARÓ - Las Rozas. . . . 3-2
Gijón - Alcorcón . . . . . . . . . . . 3-1
Palau Plegamans - Vilanova . 5-0
Girona - Voltregà . . . . . . . . . . . 2-3
Terrassa - Cerdanyola  . . . . . . 0-2
Bigues Riells - Manlleu . . . . . 2-4
Igualada - Santa Maria  . . . . . 3-2

CLASSIFICACIÓ. Manlleu 18; Vol-
tregà 16; Gijón 14; Palau i Pleg-
mans 13; Las Rozas, Cerdanyola 
i Bigues i Riells 12; Terrassa 
9; Vilanova 8; CH MATARÓ i 
Igualada 7; Girona 4; Alcorcón 
3; Santa Maria del Pilar 3.

7A JORNADA 21 NOVEMBRE

Santa Maria - Girona . . . . . . 3-4
Alcorcón - Terrassa
Voltregà - CH MATARÓ
Cerdanyola - Igualada
Manlleu - Vilanova
La Rozas - Palau Plegamans
Bigues Riells Gijón

Dissabte a les 18,15 hores es vi-
sita un dels aspirants al títol.  

Segona victòria del Medicare SystemSegona victòria del Medicare System

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

El Medicare System Mataró ha tingut un inici 
de temporada complicat. Arribaven al partit 
d’aquesta jornada contra el CP Las Rozas havent 
aconseguit una victòria en 5 partits. Era, doncs, 
un partit importantíssim per redreçar el camí. I 
així va ser. Tot i que el partit va ser travat, amb 
les madrilenyes molt tancades darrere i buscant 
opcions al contracop, el Mataró va saber contro-
lar la situació i emportar-se el triomf. A més a 
més, les visitants van avançar-se en el marcador, 
quan faltaven 4 minuts pel descans i després 

OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

CRÒNICA REDACCIÓ

Valuosa victòria que ha de servir per 
deixar enrere el complicat inici de 
temporada

de 6 o 7 minuts de domini total del Mataró, 
gràcies a un contracop d’Ana Asensi. Però 
les mataronines van aconseguir empatar tot 
just 2 minuts després, gràcies a un contracop 
culminat per Xantal Piqué. A l’últim segon del 
primer temps les locals podien haver capgirat 
el marcador gràcies a un penal que no van 
poder transformar.

La segona part va començar, doncs, amb 
igualtat al marcador però ben aviat Marta 
Soler va aconseguir posar el 2 a 1. I tot i que 
les de blau van tornar a aconseguir igualar el 
marcador, altre cop gràcies a un contracop, 
les mataronines van aconseguir sentenciar el 
partit amb un gol de Carla Fontdeglòria. Amb 
el 3-2 al marcador, els últims minuts el Mataró 
va intentar aguantar al màxim la possessió 
de la pilota, però alguna pèrdua de pilota va 
permetre a les madrilenyes construir alguna 
jugada que els hauria pogut permetre empatar. 
No va ser així. Finalment les locals van poder 
signar la segona victòria de la temporada. 

El Manlleu líder 
intractable

MEDICARE 
SYSTEM

CP LAS 
ROZAS3 2

OK LLIGA
NOTÍCIA REDACCIÓ

MIS IBÉRICA CH MATARÓ. Sergi Grané, Èric Florenza, 
Èric Serra (1), Marc Povedano, Pablo Fernández, 
Marçal Oliana, Oriol Pujol i Oriol Lladó.

MARCADOR.  14’ SERRA (0-1); 18’ Prat (1-1); 25’ 
Rodríguez (2-1); 28’ Grau de penal (3-1); 37’ POVE-
DANO (3-2); 37’ Julià (4-2); 46’ POVEDANO (4-3); 
49’ Farrés (5-3); 49’ Ballart (6-3).

Els homes de Vadillo van fer una primera meitat 
força bona, avançant-se en el marcador amb un 
gol de Serra. Tot i això, van marxar al vestidor 
per darrere, ja que el Manlleu va empatar amb 
un xut llunyà que va desviar Prat, i pocs segons 

CP    
MANLLEU

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ6 3

La precipitació en el tram fi nal 
exagera el resultat 

abans del descans capgiraven el marcador amb 
un gol de Rodríguez. A la represa, els locals 
van aprofi tar un penal molt rigorós per agafar 
dos gols de renda. A la segona meitat els locals 
van dominar més el ritme del matx, però tot i 
això Povedano va marcar per posar al Mataró 
de nou a tan sols un gol. Els mataronins no 
van saber-ho aprofi tar per empatar de nou, ja 
que pocs segons més tard Julià tornava a donar 
dos gols de renda al seu equip. Un cop més, 
Povedano donava esperança al seu equip quan 
marcava el 4-3 amb quatre minuts per davant 
i temps per a pensar en com a mínim l’empat. 
Però la precipitació i els errors defensius van 
deixar en safata al Manlleu dos gols més per 
tancar el partit amb el 6-3 defi nitiu.  

HOQUEI   
1A ESTATAL

S’allunyen del 
lideratge

5A JORNADA 14 NOVEMBRE

Alcobendas - Arenys . . . . . . 4-3
Manlleu - CH MATARÓ . . . . 6-3
Sant Cugat - Santa Maria . . 8-4
Tordera - Mieres . . . . . . . . . . 5-3
Vilanova - Sant Feliu . . . . . . . 1-6
Barça B - Palafrugell  . . . . . . 9-3
Rivas - Girona . . . . . . . . . . . . 5-5
CLASSIFICACIÓ. Alcobendas 15; 

Barça B 12; Sant Cugat 10; CH 
MATARÓ i Manlleu 9; Arenys de 
Munt i Palafrugell 8; Sant Feliu 
i Tordera 7; Girona 6; Rivas 4; 
Vilanova 3; Mieres 1; Santa 
Maria del Pilar 0.

6A JORNADA 21 NOVEMBRE

CH MATARÓ - Barça B

Dissabte a les 20:30 hores el 
Mis Ibérica rep la visita del 
fi lial blaugrana, un equip jove 
talentós que cada temporada 
acaba entre els primers.  

Marxen amb les mans buides de Manlleu
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ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
Horario comercial:Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hSábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30h

5,95€

AZULEJO 1a CALIDAD
25x50cm

por sólo

NOVEDAD

/m2

AZULEJO 1a CALIDADAZULEJO 1a CALIDAD

Dover Perla Relieve

Dover Perla Relieve
Dover Arena Relieve

Dover Perla

Dover Arena
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MÁS OFERTAS EN NUESTRAS  TIENDAS

NUEVA PROMOCIÓN
EN MUEBLES LACADOS

Y LAMINADOS DE ALTA CALIDAD

60cm ............ 198,35€
80cm ............ 239,67€
100cm .......... 322,31€
120cm .......... 404,96€

CONJUNTOS

*Conjuntos compuestos por: 
  mueble + pica + espejo
*Promoción válida hasta fi n de existencias

TODOS CON GUÍA DE FRENO 
DE EXTRACCIÓN TOTAL

CONJUNTOS COMPLETOS A 
PRECIOS IRRESISTIBLES
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El Futsal Aliança Mataró va sumar la 
seva tercera victòria consecutiva després 
d’imposar-se 3-6 en el derbi mares-
menc davant el Vilassar de Mar. Després 
d’aquests nous tres punts, els mataronins 
es col·loquen tercers en la classifi cació 
amb 16 punts, a tres punts del segon 
classifi cat (Centelles) i a sis del líder, 
que una setmana més és el Cerdanyola, 
un equip que només ha cedit un empat,  
precisament contra el conjunt mataroní.

El matx, disputat al Pavelló Paco Mar-
tin de Vilassar de Mar, va estar dominat 
de principi a fi  pel conjunt mataroní que 
va marxar al descans 0-4 a dalt. Tot i 
que a l’inici de la segona part els locals 
es van arribar a posar a només dos gols, 
els vermells van ser molt superiors i quan 
van tornar a prémer l’accelerador no hi va 
haver color. Aquest diumenge a les 10:15 
hores l’equip rebrà la visita del Pineda.

CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola 22; Centelles 19; 
Futsal Mataró i Montsant 16; Premià de Mar 
15; Arenys de Munt 13; Lliçà d’Amunt, PB 
Johan i Sagarra 12; Sant Joan de Vilassar 11; 
Pineda 10; Vilassar de Mar 9; Arrels 8; Lloret, 
Ràpid Santa Coloma i Parets 3.   

Curs de monitor per Nadal
El CE Futsal Mataró, juntament amb 
l’Escola d’Entrenadors de la Federació 
Catalana de Futbol i amb el suport de 
l’Institut d’Esports de Mataró, organitzarà 
durant les vacances de Nadal un curs 
de monitor. El curs tindrà 12 sessions 
de 4 hores i començarà el dilluns 21 de 
desembre i fi nalitzarà el dia 11 de gener. 
El preu és de 150 euros. 

Aquest divendres a les 19 hores a 
l’Ateneu de la Fundació s’inaugura 
l’exposició del 90 aniversari del CA 
LAietània i del 40 anivesrari del complex 
esportiu i recreatiu de l’entitat, sens 
dubte un dels eixos centrals de celebra-
ció d’aquesta important efemèride del 
club mataroní.

L’exposició que arrenca aquest setma-
na es podrà visitar fi ns al pròxim dia 10 
de gener. 

Tercera victòria seguida 
del Futsal Aliança 
Mataró

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL REDACCIÓ

L’Ateneu acull 
l’exposició dels 90 anys 
del CA Laietània

ATLETISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

CURS DE CONTINUÏTAT
PER A INFANTS I JOVES

MATARÓ

ESCOLA
VELA

Pràctica continuada d’activitats nàutic-esportives, 
coincidint amb el curs escolar, per a infants i joves 
(fins als 20 anys).

Durant el curs s’alternarà la pràctica de:

· VELA LLEUGERA
· PADDEL SURF
· CAIAC 

· WIND SURF INICIACIÓ

ACTIVITAT

INSCRIPCIÓ: L’activitat es contracta mensualment.
no hi ha cap cost de matrícula ni compromís de permanència

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
696 578 359 // info@escolavelamataro.com

TARIFES I HORARIS
Dimecres de 17:00h a 18:30h

Diumenges d’11:00h a 14:00h

Preu 1 dia/setmana
(Dimecres o divendres): 65€/mes
Preu 2 dies /setmana
(Dimecres i divendres): 90€/mes
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8A JORNADA 14 NOVEMBRE

Sarrià - JH MATARÓ . . . .29-20
S.Martí Ad. - S.Cugat . . . . .31-34
Sesrovires - Gavà . . . . . . . .33-30
OAR Gràcia. - Palautord. .27-30
S J. Despí-Mar.Zaragoza .30-27
S.Bonanova-Lleida Pard. .28-28
S.Quirze - Esplugues . . . . .33-28
Granollers B-Montcada . .26-26
CLASSIFICACIÓ. Sarrià 14, Sant 

Quirze 13; Sant Martí Adria-
nenc, JOVENTUT MATARÓ 12; 
Maristas Zaragoza i Granollers 
11; Esplugues i Sant Cugat 9; 
Salle Montcada 8; Palautordera 
i Sant Joan Despí 7; Sesrovires 
4; OAR Gràcia, Salle Bonanova, 
Lleida Pardinyes 3; Gavà 2. 

9A JORNADA 21 NOVEMBRE

JOVENTUT MAT. - Sesrovires
Reben un equip que va a més. 
Les quatre darreres visites són 
victòries locals, però abans ha-
vien guanyat aquí tres cops. 

8A JORNADA 14 NOVEMBRE

S.Vicenç - OAR Gràcia . . . .33-15
Canovelles - Lleida Par...  . 30-27
Cardedeu - Tortosa . . . . . . 29-26
S.Quirze - Vilamajor . . . . . . 25-31
Sesrovires-Vilanova Camí 28-22
Ascó - JHM MATARÓ . . . . 19-21
Gavà - Igualada . . . . . . . . . . 22-16
CLASSIFICACIÓ. Sant Vicenç 16; 

Vilamajor, Canovelles i Sesrovi-
res 13; Sant Quirze i Cardedeu 
10; Gavà 9; OAR Gràcia B 8; 
JOVENTUT MATARÓ 6; Ascó 
i Tortosa 4, Igualada, Vilanova 
Camí 2; Lleida Pardinyes 0.

9A JORNADA 21 NOVEMBRE

Lleida Pardinyes - JH MATARÓ
L’equip lleidetà busca el primer 
triomf.
ALTRES RESULTATS. 2a Cat. 

Sant Fost - JHM B 28-14; 3a 
Preferent: JHM Atlètic - Esplu-
gues C 47-17; Juv. masc.:SJ 
Despí - JHM 21-26; Garbí - JHM 
B 25-28; Cadet masc: Liceo 
Francès - JHM 38-34; Cadet 
fem.: Molins - JHM 30-30; Infan-
til fem: SJ Despí - JHM 35-24.

JOVENTUT MATARÓ.  Pol Gavañach i Oriol Mas 
porters; Dani Aguilera, Bernat Bonamusa (1), Jan 
Bonamusa (2), Àlex Bosch (1), Toni Busquets (2), 
Marc Castilla (2), Berenguer Chiva, Pepo Juàrez (2), 
Eric Martínez, Marc Martínez, Bernat Muñoz (4), David 
Pedragosa (2), Roc Segarra (2), Oriol Vaqué (2).

PARCIALS. 2-1, 5-2, 6-4, 10-5, 13-6, 15-10 descans; 
18-13, 22-13, 23-13, 24-14, 28-17, 29-20..

El JH Mataró, després de sis victòries consecu-
tives que l’havien situat com a líder en solitari, 
en topar amb els rivals més forts ha encadenat 
dues derrotes, la segona a la pista de la UE 
Sarrià, el nou líder en solitari, que és de les més 
complicades de la categoria i més quan el seu 
equip està situat a la part alta, i l’equip del JH 
Mataró no va tenir en cap moment opcions de 
disputar la victòria a l’equip gironí, topant a més 
amb una gran actuació del porter Pau Guitart.

L’equip local va sortit amb una gran mentalit-
zació davant un equip mataroní que no ha pogut 
fer res davant la pressionant defensa local i el 
seu contraatac i el joc trepidant en atac dels 
sarrianencs que, empesos pel seu públic, des 
de l’inici es van posar per davant i l’avantatge 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

va anar creixent, sobretot arrel d’un parcial de 
6-1 que va portar el marcador a un 12-5 quan 
ja només faltaven vuit minuts per arribar al 
descans, amb l’atac mataroní encallat. Només 
en el tram fi nal amb un parcial de 0-3 es va 
arreglar una mica el marcador.

Però a la represa no va canviar res i amb un 
altre parcial de 6-0 de l’equip local que feia 
embogir la seva afi ció, la diferència va pujar 
fi ns als 11 gols, després que l’equip mataroní 
es quedés 15 minuts sense marcar, i n’hagués 
fet només 13 després de 48 minuts de joc 
(24-13). El tram fi nal del partit ja sobrava, i 
els locals s’havien pres la revenja de la pallissa 
rebuda a Mataró la temporada passada quan 
van perdre per 35-23. 

Sarrià és nou 
líder solitari

El líder no falla

UE       
SARRIÀ

JOVENTUT 
MATARÓ29 20

L’equip sarrianenc, sota l’impuls del seu 
públic, va ser una màquina

El nou líder els 
passa per sobre

JOVENTUT MATARÓ.  Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Cristina Arteaga, Cristina Moreno, Isabel La-
torre (5), Mar Gómez, Laura Gallego (2), Aina Rossell 
(5), Tinna Falconi, Roser Villalba, Irene Hernández (1), 
Judith Pérez (2), Saray Romero (6) i Sandra Cariteu.

El femení del JH Mataró es va refer de la darrera 
derrota a casa amb una gran victòria a la difícil 
pista de l’Ascó, on el públic pressiona molt, i 
gràcies a un gran treball defensiu, que va impe-
dir que l’equip local arribés a 20 gols.

Va ser molt bona l’actitud de l’equip que 
comença a recuperar la confi ança i el ritme 
de la temporada passada. Destacar el 100% 
d’efectivitat en els llançaments de 7 metres, les 
aturades decisives per part de les porteres en 
moments crítics i també la millora pel que fa a 
la reducció de pèrdues de pilota.  

LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL 
ASCÓ

JOVENTUT 
MATARÓ19 21

Triomf important

LLAVANERES MARESMEWEEK.  Gisela Peláez, 
Júlia Soler, Irene Chiva, Mónica Torrellas, Diana 
Gomà, Núria Palacios, Clara Weisweiler, Martina 
Farnés, Roser Mitjans, Marta Gonzalvo i Amanda 
Benktib, Paula Soler i Mercè Espígul.

L’equip de l’Handbol Llavaneres va empatar 
dissabte passat contra el CH Palautordera, 
en un emocionant partit disputat abans de la 
presentació dels equips del club. Amb aquest 
empat, les noies del CH Llavaneres es mante-
nen invictes i com a líders en solitari del Grup 
C de 1a Catalana.

Va ser un partit molt igualat i l’equip llava-
nerenc va fallar en moments puntuals i això els 
va impedir sumar els dos punts.

L’equip masculí que juga a 3a Catalana va 
perdre davant l’Ascó per 24-31. 

1A CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL 
LLAVANERES

PALAU-
TORDERA22 22

Primer punt perdut

UE SARRIÀ
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9A JORNADA 14 NOVEMBRE

Sant Josep - MATARÓ . . . .79-67
Cerdanyola - Castellar  . . . .72-66
Alpicat - Vic . . . . . . . . . . . . . .77-62
Sant Adrià - Terrassa . . . . . 63-58
Bisbal - Minguella  . . . . . . . .75-47
Sedis - Artés . . . . . . . . . . . . .53-76
BOET - Granollers . . . . . . . .67-57
CC Badalona-Sant Cugat  .79-81

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep 18; 
Sant Adrià 17; MATARÓ FEIMAT 
16; Cerdanyola i Sant Cugat 
15; Vic i Artés 14; Granollers 
i Alpicat 13; MATARÓ PARC 
BOET, La Bisbal i CC Badalona 
12; Minguella, Terrassa i Sedis 
11; Castellar 9

El Mataró Feimat, després de 
perdre amb el líder, està a dues 
victòries del primer lloc, mentre 
que el Boet, que té un partit 
pendent, s’allunya de la cua.

10A JORNADA 21 NOVEMBRE

MATARÓ FEIMAT - Cerdanyola
Artés - MATARÓ PARC BOET

Aquest cap de setmana els 
dos equips mataronins tenen 
partits complicats contra rivals 
directes.  

9A JORNADA 14 NOVEMBRE

Sant Fruitós-Sant Nicolau  48-43
Geieg - ARENYS . . . . . . . . .67-62
Granollers - Barça . . . . . . . .45-71
Vilanova - PLATGES . . . . . 49-77
Gramenet - Valls . . . . . . . . . .73-59

CLASSIFICACIÓ. Barça i Geieg 
17; Valls 15; Gramenet i Gra-
nollers 14; PLATGES MATARÓ 
13; ARENYS i Vilanova 12; Sant 
Fruitós 11; Sant Nicolau 10.

10A JORNADA 21 NOVEMBRE

Gramenet - PLATGES

Diumenge a les 19 hores el 
Platges de Mataró visita la pista 
d’un rival directe amb el que es 
va perdre a Mataró a la primera 
volta 61-68.  

 Perden amb el líder

BOET.  Marc Arnau (8), Pau Ruzafa (9), Marc Forcada 
(25), Albert Llano (8), Marc Hermoso (8) cinc inicial; 
Carles Canals (6), Carles Gómez, David Viñas, Sergi 
Homs (3).

MARCADOR. 27-19, 43-35, 56-41, 67-57.

El Mataró Parc Boet es va refer de la derrota en 
el derbi mataroní guanyant a casa al CB Gra-
nollers 67-57. Els mataronins, que per aquest 
partit van comptar amb la presència de Carles 
Canals i Sergi Homs que feia moltes setmanes 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El retorn del base Carles Canals ha 
d’ajudar l’equip a recuperar la seva 
millor versió

que estaven lesionats, van fer un primer quart 
impecable (27-19) que va encarrilar el triomf 
ben aviat. En el primer quart es va veure el 
Boet de la temporada passada, un equip alegre 
i amb un joc elèctric que en un quart és capaç 
d’anotar 27 punts. Després del 27-19 del 
primer període, en el segon el joc es va igualar 
i els visitants van impedir que els taronges 
marxessin en el marcador.

En el tercer quart els locals van estar immen-
sos en defensa deixant anotar només 6 punts a 
l’equip vallesà. Després d’un parcial de 13-6 en 
el tercer quart el Boet va encarrilar la victòria 
per després mantenir el seu ampli avantatge 
en els darrers deu minuts. Ara l’equip escala 
posicions a la classifi cació i es troba a dues 
victòries dels llocs que donen accés a jugar la 
fase d’ascens.    

MATARÓ. Jordi Costa (8), Santi Serrataco (6), Iker 
Guallar (2), Ferran Tardio (2), Amen Osayande (4) 
cinc inicial; David Romero (15), Sergi Ventura (7), 
Rafa Prats, Nacho Ariño (17), Colomé (6), Traver.

MARCADOR. 16-19, 37-32, 58-50, 79-67.

El Mataró Feimat va patir la segona derrota 
de la temporada a la pista del Sant Josep de 
Badalona, el líder de la categoria que després 
de 9 jornades de lliga encara no coneix la 
derrota. El conjunt mataroní va perdre 79-67 
davant un rival que va anar de menys a més i 
que va estar més encertat des de la línia de tres 
davant un Mataró que només va anotar 3 triples 
de 25 intents.  

Els dos primers 
s’escapen

 Inici de 2a volta

Els grocs no poden guanyar a la 
pista de l’únic equip invicte

MATARÓ PARC 
BOET

CB    
GRANOLLERS67 57

COPA CATALUNYA MASCULINA

Triomf convincent

MATARÓ. Pili Fernández (12), Teresa Gómez (14), 
Maria Cordon (19), Sheila Dixon (14), Carolina del 
Santo (3) cinc inicial; Laia Runio (4), Esther Murat, 
Sandra Martínez (13), Núria Talavera (1), Tania 
Hurtado (4), Sandra López (3).

MARCADOR. 13-20, 18-39, 32-59, 49-77.

El femení del Platges de Mataró va acabar la pri-
mera volta de la fase regular amb una important 
victòria que fa que no es desenganxi de la lluita 
per entrar a la fase d’ascens. Després d’un bon 
primer quart que va acabar amb un favorable 
13-20, el conjunt mataroní va encarrilar la 
victòria amb un parcial de 5 a 18 en el segon 
quart. A la represa encara hi va haver temps 
per eixamplar diferències fi ns al 49-77 fi nal.  

El Platges acaba la primera 
volta amb una victòria

SAMA 
VILANOVA

PLATGES 
MATARÓ49 77SANT      

JOSEP 79 67 MATARÓ     
FEIMAT

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

El Mataró Parc Boet torna a guanyarEl Mataró Parc Boet torna a guanyarEl Mataró Parc Boet torna a guanyarEl Mataró Parc Boet torna a guanyar
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 Inici de 2a volta

11A JORNADA 15 NOVEMBRE

Gramenet - Canyelles . . . . . . . 2-0
PREMIA - LA LLÀNTIA . . . . . 3-2
Europa B - CIRERA . . . . . . . . 1-1
Llefi à- MATARONESA . . . . . . 3-1
Martinenc B - Tecnofutbol . . . 4-2
SJ Montcada - Montcada  . . . 4-1
Carmelo - Hermes . . . . . . . . . . 1-1
SANT POL - Guineueta . . . . . 3-1
Lloreda - Besòs BV . . . . . . . . . 0-2
CLASSIFICACIÓ. PREMIÀ MAR 

26; Euriopa B 24; Llefi à i SJ 
Montcada 23, Hermes 20; Gui-
neueta, Carmelo i SANT POL 19, 
Lloreda i Besòs BV13; Gramenet 
12; CIRERA i MATARONESA 
11, LA LLÀNTIA 10; Tecnofutbol 
i Martinenc B 9; Canyelles 7, 
Montcada 4.

12A JORNADA 22 NOVEMBRE

CIRERA - SANT POL
MATARONESA - SJ Montcada
LA LLÀNTIA - Llefi à
Altre cop els tres a casa
Tots tres equips juguen a casa 
i necessiten guanyar per allun-
yar-se una mica de la zona de 
descens, però els rivals tornen 
a ser molt complicats. 

Provoquen el canvi Provoquen el canvi 
de líderde líder

Partit entretingut

UD CIRERA.  Toni, David, Alberto, Deivid, Rubio, 
Antonio Redondo, Pau (Àngel 75’), Carlos Gonzàlez, 
Romero (Ayoub 58’), Aleix Tarrés “Peque” i Joel.

GOLS. 53’ Carlos de penal (1-0); 74’ Aleix Tarrés 
“Peque” de penal (1-1).

La UD Cirera va fer un partit molt ordenat al 
camp de l’Europa, de dimensions grans i davant 
un equip amb jugadors de qualitat. A partir del 
gol rebut de penal, els cirerencs van posar una 
marxa més i van gaudir de bones ocasions a 
peus de Carlitos, Joel, Albertito i Pau, fi ns que 
va arribar el gol del merescut empat també 
de penal. Després ja van saber mantenir el 
resultat, tornant a puntuar a fora després de 
tres derrotes i provocant el canvi de líder. 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

AD LA LLANTIA. Dani, Juanjo, Artero, Javi, Delfi  
(Raúl 78’), Ibu (Aitor 54’), Cobo (Periera 52’), Isra, 
Diallo (Toni 66’) (Guti 78’), .Toni Muñoz, Sergio 
López.

GOLS.  44’ Julio (1-0); 67’ TONI MUÑOZ, 70’ Yassin 
(2-1), 85’ Yassin (3-1); 89’ AITOR (3-2).

Després d’una primera part igualada, l’equip 
premianenc es va avançar d’un llançament 
de falta directa poc abans del descans. A la 
represa, també de falta directa, van empatar 
els llantiencs, però aquest gol va esperonar 
el Premià, que era co-líder, i amb dos gols 
de Yassin, home que havia entrat de refresc, 
va agafar un clar avantatge. El darrer gol va 
posar una mica d’emoció però sense temps 
per a més. 

Freguen la zona 
de descens

FC      
EUROPA B

UD      
CIRERA1 1

PREMIÀ    
MAR

AD LA 
LLANTIA3 2

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

11A JORNADA 15 NOVEMBRE

PLA D’EN BOET - Cabrera 1-4
Singuerlín - Vilassar Dalt . . . 4-0
LIVERPOOL - La Florida . . . 2-3
Canyelles B - Llavaneres . . . 2-1
Cabrils - Argentona . . . . . . . . 1-4
Pineda - Turó Peira . . . . . . . . 1-2
Arenys Mar - Districte 030 . 1-1
Premià Dalt - Fund.Grama . . 2-1
L’Empenta - Alella . . . . . . . . . 3-2
CLASSIFICACIÓ. Argentona 30 

Llavaneres 24; Fund. Grama 22; 
Cabrils 21; Districte 030 20; Pre-
mià Dalt i Cabrera 16; Vilassar 
Dalt i Singuerlín 15, L’Empenta 
i La Florida 14; Arenys Mar 12; 
Pineda i Turó Peira 11; PLA D’EN 
BOET, LIVERPOOL i Canyelles 
B 10; Alella 9.

12A JORNADA 22 NOVEMBRE

Argentona - PLA D’EN BOET
Vilassar Dalt - LIVERPOOL 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

Hi ha líder sòlid 

Van anar a remolc

UD MATARONESA. Rafa, Musta, Hassan, Miguel, 
Manolín, Alejandro Campaña (Ito 74’), Navarro, 
Joan Albert (Palanco 74’), Joel, Isaac i Pumpido 
(Comas 28’).

GOLS.  7’ Sequera (1-0); 8’ NAVARRO (1-1), 40’ 
Medina (2-1), 64’ Casulleras (3-1).

Cinquena derrota consecutiva de la Mataro-
nesa que no aixeca cap i s’acosta a la zona 
de descens. Els locals es van avançar aviat 
amb un gol olímpic, però els arlequinats van 
empatar de seguida restablint l’equilibri, que 
es va trencar altre cop a prop del descans. A la 
represa l’equip mataroní ja va anar a remolc i 
més quan els badalonins van fer el tercer i van 
poder jugar bastant a plaer buscant la sortida 
al contraatac. 

FC        
LLEFIÀ

MATARONESA3 1

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Els dos equips de 3a encadenen derrotes 

CF      
LIVERPOOL

LA     
FLORIDA2 3

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

PLA D’EN      
BOET

FC         
CABRERA1 4

SEGONA CATALANA
CRÒNICA

Cinquena derrota consecutiva del Liverpool  que 
sempre va anar a remolc després d’encaixar l’1 
a 3 en el minut 36’ de joc. Sissoko va escurçar 
diferències, però l’empat mai va arribar. 

El Pla d’en Boet que va fer un bon inici de 
temporada cau en zona de descens després de 
perdre a casa davant un Cabrera que abans del 
primer quart d’hora de joc ja guanyava 0-3. 
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La classifi cació està així: UCAM Car-
tagena i DKV Borges 8; Irún Leka Enea 
7;  Burgos i San Sebastián de los Reyes 
6, Arteal Santiago de Compostel·la 5; 
Cajasur Priego i L’Escala 4; QUADIS  
CENTRE NATACIÓ MATARÓ i Rivas 2, 
Hispalis i El Àlamo 1.

Diumenge toca l’altre madrileny
El diumenge a les 11 hores el Quadis 
CN Mataró masculí rep el San Sebastian 
de los Reyes, un equip que ara mateix 
sembla superior. Però s’haurà d’intentar 
la sorpresa i sumar una victòria que aniria 
molt bé. 

El dimarts 17 de novembre el Club Ho-
quei Mataró i l’empresa Mercat del Moble 
van signar un acord de patrocini que 
segella una entesa gràcies a la qual les 
dues parts esperen que sigui fructífera.  

D’aquesta manera, el Mercat del Mo-
ble passa a ser nou patrocinador ofi cial 
de l’entitat esportiva que enguany té el 
primer equip masculí a la 1a Estatal i el 
femení a l’Ok Lliga Femenina, màxima 
competició ofi cial. Aquest acord, el van 
fi rmar el president del CH Mataró Josep 
Fontdeglòria i Marc López, director co-
mercial de la botiga Mercat del Moble.

L’acord, que té una durada d’un any, es 
refl ectirà de manera visual en el Pavelló 
Jaume Parera. A banda d’una pancarta 
com tenen la resta dels col·laboradors i 
patrocinadors, tots els sòcols de la pista 
de patinatge portaran el logotip de Mercat 
del Moble.

Relació estreta amb l’hoquei
Marc López, director comercial de Mercat 
del Moble, va explicar que l’acord tanca 
una relació molt estreta i de molts anys 
entre la seva família i el club d’hoquei 
patins de la ciutat. López va afirmar: 
“jo i el meu germà vam jugar molts anys 
al club i ara mateix el meu germà petit 
encara juga al juvenil B. A més, el meu 
pare fa molts anys que és soci del club, 
concretament és el soci número 8 i ens 

Mercat del Moble nou 
patrocinador del Club 
Hoquei Mataró

HQOUEI
NOTÍCIA REDACCIÓ

fa molta il·lusió la signatura d’aquest 
acord”. López va afegir que amb aquest 
acord l’empresa guanyarà en publicitat i 
agafarà renom, no només a la ciutat sinó  
a la resta del país.  

A banda de col·laborar amb el club di-
rectament, Mercat del Moble col·laborarà 
també amb les quatre ONG que ja tre-
ballen amb el club: Taller d’idees, Cro-
nopis, La Fundació el Maresme i Cirera 
Solidària. 

Els dos equips de tennis taula del Quadis 
CN Mataró van perdre els seus partits del 
cap de setmana a la Superdivisió estatal.

Primera derrota del femení
L’equip femení no va poder amb el 
Balaguer, que és el líder, i va perdre per 
4-1, caient davant la superioritat del 
potent equip que han fet a la capital de 
la Noguera. D’aquesta manera el Quadis 
CN Mataró va perdre el primer partit de 
la temporada.

BALAGUER - QUADIS CNM 4-1
Tingting Wang- Gàlia Dvorak 3-0
Anna Biscarri - Maria Pérez 0-3
Yanlan Li- Cati Zamorano 3-0
Wang/Yanlan Li - Dvorak/Pérez 3-0
Tingting Wang- Maria Pérez 3-0

La classifi cació està així: Balaguer 8; 
Aretal 8 (amb dos partits més jugats); 
Cartagena 6, Linares 6; QUADIS CN 
MATARÓ 6, Irún, Priego i Calella 4; Vic 
2; Falcons Sabadell  i School Zaragoza 0.

Derbi maresmenc
Dissabte a les 17 hores a les instal·lacions 
del CN Mataró hi ha el derbi contra el 
Calella, un dels clàssics de la categoria 
que enguany no ha començat gaire bé.

Derrota a terres madrilenyes
L’equip masculí, que va anar només amb 
jugadors de la pedrera, no va tenir massa 
opcions i va caure derrotat per 4-0 davant 
un equip que va obtenir el seu primer 
triomf. De tota manera Xavier Peral va 
lluitar molt pel triomf en el primer partit 
i Yordi Jason Ramos li va treure un set a 
l’estranger del Rivas.

Derrota dels dos equips 
de tennis taula del 
Quadis CN Mataró

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

portada ete 1403.indd   11 18/11/15   17:23



Sin título-2   1 17/11/15   12:12



Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Ocho apellidos catalanes 

Life 

L’adopció

Sisanjo I

Sisanjo II

Sicario

Dragon Ball Z: Resurrection F

Spectre

El coro

El Becario

Truman

Hotel Transilvania 2

El Nuevo Testamento
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cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Centre Parroquial d’Argentona

Marco Macaco

Reina y patria

17:00 (21 de noviembre)

21:15 (21 de noviembre)        19:00 (22 de novembre)

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona
Cinema Foment

Una dama en París 18:00   20:00 (23 de novembre)

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

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

Ocho apellidos catalanes 

Maratón Sinsajo

Sicario

Deuda de honor

El clan

Dragon Ball Z: Resurrection F

Spectre

Sinister 2

El Becario

Truman

Hotel Transilvania 2

Paranormal activity: dimensión fantasma

Marte

La cumbre escarlata

Pan. Viaje a Nunca Jamás

Regresión

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web
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llargmetratge ‘Antígona despier-
ta’, dirigit per la mataronina Lupe 
Pérez García, i la celebració d’un 
taller familiar de cinema. 

La Jornada central del Mercat del 
Film serà la de dissabte 21 de nov-
embre, quan tindrà lloc la projecció 
de la selecció de curts i peces au-
diovisuals locals, seguida pel passi 
del fi lm ‘Antígona despierta’.

El Mercat del Film començarà amb 
un aperitiu el divendres 20, amb la 
inauguració de la videoinstal·lació 
X-Ville, de Jordi Colomer, al pati 
de les ofi cines de Cultura, al carrer 
Sant Josep.

Diumenge 22, per últim, tindrà 
lloc el taller cinematogràfi c, Impro-
visacions mòbils, destinats a infants 
i famílies. Can Gassol serà la seu de 
l’edició d’aquest any.

Quina és la pel·lícula per la que 
es recorda a James Dean?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1696
‘Dominic Toretto’

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
María J Martínez Ruíz,
Joan Luna Gutiérrez.

El Mercat del Film passa a Can Gassol  

El Mercat del Film arriba aquest mes 
de novembre a la quarta edició per 
mostrar la producció audiovisual de 
factura mataronina. Després de tres 
edicions, el col·lectiu Hotel Elèc-
tric uneix forces amb la Direcció 
de Cultura i el M|A|C per fer créixer 
aquesta jornada que vol reivindicar 
la producció audiovisual local amb 
la projecció d’obres de creadors 
mataronins de diversos formats, 
com ara curtmetratges, documen-
tals, videoclips, spots, animació i 
videocreació. 

Aquest any, a més, la jornada 
creix en durada i s’allargarà tres 
dies. El Mercat del Film se celebrarà 
entre els dies 20 i 22 de novembre, 
durant els quals s’oferiran tot un 
seguit d’activitats paral·leles, entre 
les quals destaca la projecció del 

CINEMA MATARONÍ
NOTÍCIA REDACCIÓ

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1698
DEL 20 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2015

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

més enllà d’una mútua
T. 902 220 475 - 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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Les estrenes
8 apellidos catalanes

 

Amaia, la protagonista de l’anterior 
pel·lícula, trenca amb la seva parella 
Rafa, i s’enamora d’un català, i el 
pare d’ella decideix anar a Catalunya 
amb l’ex parella de la seva fi lla per-
què tornin a estar junts. 
Direcció: Emilio Martínez Lázaro
Intèrprets: Dani Rovira, Clara Lago, 
Karra Elejalde, Carmen Machi, Berto 
Romero.
122 min

Conexión Marsella

Pierre Michel és un jove magistrat 
que acaba de ser traslladat a Mar-
sella per lluitar contra el crim 
organitzat. Es tracta de desactivar 
una xarxa que exporta heroina a 
tot el món. 
Direcció: Cédric Jimenez
Intèrprets Jean Dujardin, Gilles 
Lellouche, Céline Sallette, Benoît 
Magimel
135 min

Grandma

Elle acaba de trencar amb la seva 
parella, just quan la seva néta apa-
reix per demanar-li diners. I durant 
tot el dia se’l passen buscant amics 
per demanar un préstec, però co-
mençaran a desvelar-se secrets del 
seu passat... 
Direcció: Paul Weitz
Intèrprets: Lily Tomlin, Julia Garner, 
Marcia Gay Harden, Judy Greer. 
95 min

LIFE

La història se centra en l’amistat del 
fotògraf Dennis Stock (Pattinson) 
i de l’actor James Dean (DeHann), 
que es va iniciar quan el primer va 
fotografi ar al segon per a la revista 
Life el 1955. Basat en fets reals.
Direcció: Anton Corbijin
Intèrprets: Joel Edgerton, Alessandra 
Mastronardi, Ben Kingsley
112 min

Mistress America

La història d’una parella que vol 
adoptar un fi ll i viatgen a Europa 
de l’Est on es trobaran immersos 
en un món corrupte i veuran com 
es trafi ca amb el futur dels nens i 
amb la il·lusió de les parelles que 
volen adoptar un fi ll.
Direcció: Noah Baumbach
Intèrprets: Greta Gerwig, Lola Kirke, 
Matthew Shear, Jasmine Cephas.
84 min

Niebla (Haemoo)

Els intents del capità d’un vaixell 
pesquer per sobreviure el portaran 
a transportar immigrants il·legals. 
Això acabarà en un desastre per a 
la tripulació i els portarà a un am-
bient de bogeria   
Direcció: Shim Sung-bo
Intèrprets: Kim Yoon-seok, Park Yoo-
chun, Ye-ri Han, Seong-kun Mun 
105 min
 

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

Aconsegueix 
la teva Samarreta 

!
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l’equilibri emocional de la Mercè i 
les evolucions respectives dels seus 
quatre fi lls, es resoldran doncs en els 
pròxims 140 capítols que resten. La 
fi delitat dels espectadors ha estat 
un dels motors de ‘La Riera’, com 
demostren les xifres d’audiència que 
ha facilitat TVC. Va arrencar amb un 
19,3% de quota mitjana, i aquesta 
temporada en registra un 21,7%. La 
quarta va ser la més seguida, amb 
un 24,9%, i tot plegat, la mitjana 
de totes les temporades fi ns ara, és 
del 23%. Això l’ha portat a liderar 
diàriament les sobretaules de TV3 i a 
situar-se sempre entre els programes 
més vistos del dia.

“Sàvia decisió”
“La Riera” tindrà un fi nal condicionat 
per les moltes coses que han passat 
al llarg d’aquests sis anys, i que serà 
un lògic colofó que tanca un viatge 
que va començar amb en Sergi Gui-
tart tornant a casa, i trobant-se amb 
una família que era molt diferent de 
la que ell recordava, i que encara ha 
canviat molt més”, ha avançat la ca-
dena.  El director de la sèrie, Esteve 
Rovira, creu que posar punt fi nal a 
‘La Riera’ és una “sàvia decisió”, i 
afi rma el següent respecte d’allò que 
encara ha de venir: “Ara posarem tota 
l’empenta per arribar a un fi nal de 
temporada explosiu”. 

Després de sis anys en antena, la 
telenovel·la dels migdies de TV3, ‘La 
Riera’, s’acomiadarà dels telespecta-
dors al fi nal d’aquesta temporada. La 
fi cció televisiva dirigida per Esteve 
Rovira ha comptat amb un notable 
seguiment al llarg d’aquests anys, 
que es tradueix en un 23% de quota 
mitjana de pantalla, essent sempre 
un dels programes més vistos del dia i 
liderant la seva franja horària, segons 
xifres de la televisió pública. D’aquí a 
fi nal de temporada (resten uns 140 
episodis) la sèrie haurà de resoldre 
una sèrie de trames clau de la darre-
ra temporada, com la venjança d’en 
Claudi Guitart (Pere Arquillué), el 
destí de la Fonda familiar o l’evolució 
de la matriarca, Mercè Riera (Mercè 
Sampietro).

Líder de les sobretaules
Les portes de Can Riera, la fonda 
familiar que dóna nom a la sèrie, tan-
caran defi nitivament el pròxim mes 
de juny, al fi nal de la setena tempo-
rada d’aquesta fi cció televisiva. El 
propi destí del convuls restaurant, 
al voltant del qual s’han desenvo-
lupat moltes de les trames de la 
sèrie, l’ambició de la Lídia (Anna 
Sahún), els embolics de La Pineda, 

TELEVISIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

culturacultura www.totmataro.cat
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‘La Riera’ s’acabarà al fi nal 
d’aquesta temporada  

La telenovel·la ha assolit un 
23 per cent de quota mitjana 
durant més de mil emissions 

Lluís Danés porta a la 
pantalla l’univers de 
Salvador Espriu

La platja d’Arenys de Mar convertida 
en un plató de cinema. El director 
arenyenc Lluís Danés hi està gravant 
la seva primera pel·lícula, ‘Laia’. Es 
tracta d’una adaptació en forma de 
TV Movie de la novel·la de Salvador 
Espriu amb el mateix títol. L’actriu 
Miranda Gas, l’encarregada de do-
nar vida a la Laia, defi neix el seu 
personatge com “un esperit lliure 
que no té possibilitat d’existència 
en un poble tancat”. 

‘Laia’, en paraules dels guionis-
tes, és una història de cinema negre, 
que ha estat convertida en un ‘thri-
ller’ dins de l’univers de Salvador 
Espriu. La cinta està produïda per 
TV3 i Brutal Media.

La cinta es roda arran de mar, a 
Arenys de Mar, la Sinera de Salva-
dor Espriu. “És un plus rodar aquí, 
és el món d’Espriu”, explica l’actor 
Roger Casamajor, que interpreta el 
personatge de l’Esteve. La pel·lícula 
relata la història de la Laia, una 
dona que “intenta desplegar les 
ales però que en els intents es va 
ferint”, explica la Miranda Gas, que 
amb aquest paper debuta al món del 
cinema. “És un descobriment del 
mitjà”, assenyala en unes declara-
cions a peu de rodatge. . 

CINEMA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

Debuta al cinema amb la 
pel·lícula Laia, gravada a la 
platja d’Arenys
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La Diputació de Barcelona
a la violència
masclista“diu PROU!”

La violència masclista 
fa perdre la vida a mol-
tes dones cada any. Les 

víctimes mortals són la cara 
més visible d’aquesta violèn-
cia que no dóna treva. Però 
les xifres no recullen que un 
gran nombre de dones tam-
bé són preses d’aquesta vio-
lència, d’aquesta desigualtat 
de poder que les condemna 
a una vida de por, de dolor, 
d’angoixa i d’impotència.

Estem davant d’un dels pro-
blemes socials més greus i 
que més reptes planteja a les 
polítiques públiques. Per a la 

seva eradicació és necessària  
la implicació conjunta dels 
poders públics, agents so-
cials i de tota la ciutadania. 
La Diputació de Barcelona 
assumeix la seva responsa-
bilitat, el seu compromís i ho 
estableix com a línia priori-
tària d’aquest mandat. 

Segons paraules del diputat 
d’Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona, 
Antoni Garcia, «la Diputació 
de Barcelona emmarca la 
lluita contra la violència 
masclista com un eix priori-
tari d’actuació, una resposta 

integral que busca implicar 
a tots els ajuntaments de la 
demarcació i a tota la ciuta-
dania en la construcció d’un 
futur lliure de violència».

Prova d’això, és la campanya 
DIGUEM PROU! que arranca 
la Diputació en el marc del 
25N Dia internacional per 
a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones. I que 
posa a disposició de tots els 
Ajuntaments un conjunt de 
materials amb la finalitat que 
impulsin les pròpies com-
memoracions i activitats de 
sensibilització locals.

DIGUEM PROU
A LA VIOLENCIA
MASCLISTA 

'

diba.cat/25N

#prouviolenciamasclista La Diputació de Barcelona treballa amb els ajuntaments 
per lluitar contra la violència masclista a través de 
programes de detecció, prevenció, atenció i recuperació. 
La implicació de tothom és essencial per a la construcció 
d’un futur lliure de violència. 
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La Diputació de Barcelona
a la violència
masclista

Teixim la nostra
fortalesa interior

“diu PROU!”
Tal i com afirma la vicepre-
sidenta quarta i responsa-
ble de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, Meritxell Budó, 
«el suport en aquesta dia-
da commemorativa es ca-
nalitza a través de la cam-
panya impulsada per la 
institució i implica posar 
a l’abast dels ajuntaments 
un seguit de materials co-
municatius que contribu-
eixin a la difusió del mis-
satge i del compromís amb 
aquesta xacra social». 

Es pretén treballar la sen-
sibilització i la prevenció 

més enllà de les activitats 
vinculades a aquesta data 
tan assenyalada. Donar un 
pas més i fer-ho de la mà 
de tots els Ajuntaments 
de la demarcació, a través 
d’un compromís compartit 
i d’un programa específic 
que es posa a disposició 
del món local. Significa do-
nar continuïtat a un suport 
per part de la Corporació 
consolidat des de fa anys, i 
alhora introduir noves ac-
tuacions, eines i recursos 
per treballar de forma in-
tegral i coordinada des del 
territori.  

Una de les primeres actu-
acions del programa, que 
s’impulsa des de l’Oficina de 
Polítiques d’Igualtat i Drets 
Civils (o.igualtatdcivils@
diba.cat), serà la Jornada 
de reflexió Petites Víctimes, 
Grans Danys, que es por-
tarà a terme el pròxim 4 
de desembre, a l’Espai 
Francesca Bonnemaison 
de Barcelona. I que tractarà 
la problemàtica dels fills i 
filles víctimes de violència 
masclista. 

Més informació a:
www.diba.cat/25N

Exposició de l’Escola de la Dona de la Di-
putació de Barcelona que neix del desig 
de recordar que cal estar alerta i continuar 
treballant per aconseguir unes relacions 
d’igualtat. També vol ser un agraïment a 
totes aquelles dones que han lluitat i conti-

nuen lluitant per tenir una vida digna i lliure.

A través de 300 haikus i 8 tankes, la mostra 
suma l’obra escrita i la imaginació teixida, 
creant una obra d’art conjunta que parla 
de fortalesa interior.

Fins al 26 de febrer de 2016 | Vestíbul de l’Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7, Barcelona | Horari: de 9 a 21 h (de dilluns a divendres)  
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Un certamen per donar a conèixer la història local
El Premi Iluro d’enguany arriba a la seva 57a edició

L’any 1863, en plena revolució 
industrial a casa nostra, un grup 
d’il·lustres mataronins van fundar la 
Caixa d’Estalvis de Mataró, la terce-
ra caixa nascuda a Catalunya, amb 
l’objectiu de satisfer les necessitats 
de l’emergent classe treballadora. 
Ràpidament l’entitat es va convertir 
en una de les més importants a la 
ciutat i esdevindria un dels motors 
culturals i acadèmics de casa nostra. 

D’aquesta manera, el 27 d’abril 
de 1959 la comissió de l’Obra Social 

de la Caixa d’Estalvis de Mataró va 
engegar la primera edició del Premi 
Iluro de Monografi a Històrica que es 
va presentar amb el nom de “Premi 
Iluro 1959 de Biografi a Matarone-
sa”. Des de llavors el premi s’atorga 
al millor treball de recerca històri-
ca sobre Mataró o la comarca del 
Maresme, i es fa extensiu a estudis 
sobre memòries, diaris, fons docu-
mentals, biografi es i autobiografi es 
que constitueixin una aportació 
d’especial interès per al coneixe-

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: ELOI SIVILLA

 L’ any 1959 la Caixa d’Estalvis de Mataró va organitzar la 
primera edició del Premi Iluro, un certamen que va néixer amb 
l’objectiu d’incentivar la recerca històrica sobre el passat de 
la nostra ciutat i de la comarca del Maresme. Després d’una 
primera edició feta una mica a corre-cuita i que va quedar 
deserta, el concurs va agafar embranzida i ha perdurat fi ns 
als nostres dies, arribant enguany a la seva 57a edició, sent 
segurament un dels premis d’història més importants i amb 
més tradició de tot l’estat espanyol. Actualment la Fundació 
Iluro és qui organitza el certamen després de la traumàtica 
desaparició de Caixa Laietana, hereva de la Caixa d’Estalvis 
de Mataró.

ment del passat històric de Mataró 
i el Maresme.

Incentivar la recerca
El premi va néixer amb una doble fi -
nalitat, estimular la recerca històrica 
i difondre el passat de la ciutat i de 
la comarca. Bona mostra d’això és 
que, a banda del premi en metàl·lic 
que obtenia el guanyador, la Caixa 
d’Estalvis de Mataró es feia càrrec 
de la publicació del treball premiat 
perquè les seves aportacions arri-
bessin a bona part dels mataronins 
i mataronines. En la primera edició 
d’aquest concurs es van presentar 
només tres treballs i el premi era de 
5.000 pessetes, una quantitat molt 
elevada per a aquells anys que ningú 
es va embutxacar, ja que en aquella 
ocasió el premi va quedar desert. En 
la segona edició el premi va passar a 
ser de 10.000 pessetes. La dotació 
econòmica va anar augmentant any 
rere any, i cal remarcar que l’any 
1963, l’any que la Caixa d’Estalvis de 
Mataró feia 100 anys, es va atorgar 
un primer premi, un segon i un tercer. 

Des del primer dia, el premi ha 
tingut un jurat qualifi cador format 
per personalitats destacades 

www.totmataro.cat/reportatge
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RANGE ROVER SPORT
landrover.es

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com

Empty Quarter. 650.000 km2 de desert hostil i implacable. I malgrat
això, el 3 de novembre de 2013 un vehicle va ser capaç de travessar-lo
a més de 200 km/h i en tan sols 10 hores i 22 minuts.
Range Rover Sport: rendiment a un altre nivell.

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

Land Motor solmobil Rover Sport_TotMataro150x228.pdf   1   6/11/15   11:19



del món acadèmic i del món 
de la història que ha imposat 

el seu criteri de manera rigorosa i 
objectiva. Aquest jurat, que ha anat 
variant al llarg dels anys i que ha 
comptat amb algunes de les fi gures 
més importants de les lletres catala-
nes, ha estat l’encarregat d’escollir 
els treballs que després han estat 
publicats i que són el gran patrimo-
ni que ha deixat el Premi Iluro a la 
ciutat de Mataró. 

En total són més de 70 treballs 
que han rebut el premi o algun ac-
cèssit i que han pogut utilitzar les 

noves generacions per conèixer de 
més a prop la història dels nostres 
avantpassats.

Creu de Sant Jordi
La col·lecció de títols publicats del 
Premi Iluro en el seu marc, confor-
ma un corpus tan valuós com a eina 
de consulta i font de continguts que 
l’any 2009, any del 50è aniversari 
del Premi Iluro, la Generalitat de 
Catalunya li va concedir la Creu de 
Sant Jordi, el màxim guardó a què 
pot aspirar una iniciativa, persona-
litat o entitat a Catalunya.

A l’abast de tothom
Com hem dit, un dels objectius 
dels fundadors del Premi Iluro era 
acostar la història de Mataró i del 
Maresme a la ciutadania, d’aquesta 
manera un dels darrers projectes 
que ha engegat la Fundació Iluro, 
entitat que organitza el premi des 
del 2013, ha estat digitalitzar tots 
els treballs guanyadors i els ac-
cèssits publicats perquè els pugui 
consultar tothom a la pàgina web 
del Premi Iluro.

Temps complicats
Des de la primera edició quan la 
dotació del premi era de 5.000 
pessetes fi ns als 4.500 euros que 
s’han donat en aquestes darreres 
edicions ha plogut molt. Però la re-
alitat és que des de la seva creació 
el premi en metàl·lic va anar aug-
mentant fi ns que el passat 2013 la 
xifra es va veure reduïda a la meitat. 
Si l’any 2012 el premi que donava 
la Caixa Laietana era de 9.000 eu-
ros, l’any següent quan la Fundació 
Iluro va agafar el relleu, la dotació 
econòmica es va reduir passant a 
ser  de 4.500 euros, quantitat que 
s’ha mantingut intacta fi ns a 
aquesta darrera edició. 

reportatgereportatge www.totmataro.cat/reportatge
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Un cop va desaparèixer Caixa 
Laietana, absorbida per Bankia, 
la Fundació Iluro va néixer per 
mantenir l’obra social i els equipa-
ments culturals de l’antiga entitat 
d’estalvis. Des del primer moment, 
tot i la nefasta herència que es va 
trobar, la Fundació va deixar ben 
clar que tot i reduir l’import de la 
dotació econòmica, el Premi Iluro 
era un valor per a la ciutat al qual 
calia donar continuïtat. 

Rècord de Joaquim Llovet
L’autor que ha guanyat més cops 
el Premi Iluro és l’historiador local 
Joaquim Llovet i Verdura que es 
va emportar el guardó sis cops, els 
anys 1965, 1970, 1973, 1979, 
1985 i 2008. Darrere d’ell, amb 

cinc premis, trobem Antoni Mar-
tí i Coll que va guanyar els anys 
1960, 1961, 1963, 1966 i 1977. 
Un esglaó per sota trobem Ramon 
Reixach i Puig (2005, 2007 i 
2009) i Jordi Pomés i Vives (1990, 
1992 i 1996) amb tres guardons. 
I per acabar Joan Giménez Blasco 
(2000 i 2012) i Benet Oliva i Ricós 
(1998 i 2004) han guanyat el cer-
tamen en dues ocasions. Per contra 
el premi ha quedat desert en tres 
ocasions, la primera edició l’any 
1959, el 1983 i el passat 2014.

El darrer guanyador
‘La Marina de Llevant durant la 
Guerra de Successió. El Corpus de 
1714’ de Francesc Forn i Salvà és
l’obra guanyadora del 57è Premi 

  Acte solemne

El veredicte del certamen sempre s’ha fet el mes d’octubre. Ini-
cialment l’acte de lliurament del premi es feia el dia universal de 
l’estalvi, però a partir de l’any 1978 el Premi Iluro va esdevenir 
independent i tingué un format més solemne i acadèmic. Des 
de llavors grans fi gures del món de la història i de la cultura com 
Pierre Vilar o Josep Fontana han obert l’acte amb interessants con-
ferències i estudis sobre temes diversos. Enguany la conferència 
‘Mataró del Maresme, entre la vegueria del Vallès i la vegueria de 
Barcelona’, ha anat a càrrec del Dr. Flocel Sabaté i Curull, cate-
dràtic d’història medieval de la Universitat de Lleida i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

Iluro de monografi a històrica que es 
va lliurar el passat 17 de novembre 
a la sala d’actes de l’Ateneu de la 
Fundació Iluro. 

Altres guanyadors

Rosa Alcoy i Pedrós (1999)
Jordi Amat i Teixidó (1993)
Marià Barriendos i Vallvé (1992) 
Pere Benito i Monclús (1991)
Ernest Cañada i Mullor (1997) 
Alexandra Capdevila (2013)
Josep M. Colomer (1967)
Coral Cuadrada i Majó (1987)
Manuel Cusachs i Corredor (1995) 
Emili Giralt i Raventós (1963) 
Jaume Gonzàlez i Agàpito (1971) 
Montserrat Gurrera i Lluch (2011) 
Enric Jardí (1974)
Olga López i Miguel (1986)
Josep M. Madurell i Marimon (1968) 
Marta Manté i Bartra (1975)
Xavier Mas i Gibert 2001)
Pere Molas i Ribalta (1972)
M. Teresa Mora i Vila (1989)
Jordi Nadal i Oller (1963)
Oriol Olesti i Vila  (1994) 
José Poch (1962)
Marta Prevosti i Monclús (1980) 
Marià Ribas i Bertran (1963) 
Maria Rodríguez i Calleja (1996)
Antoni Turró i Martínez (1976)
Jaume Vellvehí i Altimira (2002) 
Josep Viñals i Iglesias (1982) 
Assumpció Zapata i Buxens (2003)  
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La referència en reparació i 
substitució de parabrises

MOTOR
NOTÍCIA

reportatgereportatge

REDACCIÓ

Glassdrive Mataró –a la Via Europa 
169 és un taller independent que 
pertany a una xarxa amb més de 300 
tallers a nivell nacional i d’àmbit 
internacional, especialitzats en la 

reparació i substitució de llunes 
d’automòbil.
 
La clau del seu èxit és, expliquen, 
que “sabem que treballem amb per

sones. I som persones que reparem 
el vehicle de forma ràpida i com
petent amb productes de la millor 
qualitat”.
 
La majoria de conductors no do
nen la importància que mereixen a 
l’estat de les llunes dels seus cotxes. 
Des del taller de Mataró llancen ara 
campanya de reparació d’impactes 
al parabrisa del seu vehicle i poder 
conscienciar el ciutadà de la im
portància que té portar la lluna del 
seu vehicle en bon estat, ja que un 
dels últims estudis realitzats ens 
demostra que el 80 per cent dels 
vehicles que circulen porten algun 
petit impacte i això infl ueix en la 
nostra seguretat.
 
L’activitat de GlassDrive se centra en 
la seguretat, fi abilitat i el servei de 
màxima qualitat, molt compromesos 
amb el medi ambient i el valor ecolò

Tot publi glass drive.indd   2 18/11/15   17:48
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També làmines de protecció solar per protegir tota la família
GlassDrive també ofereix la instal·lació de làmines Solacheck, la pro
tecció de referència del sector. Aquestes làmines permeten un doble 
objectiu: per una banda tintar el vidre protegint els ocupants dels rajos 
Uva i de l’altre té un component de seguretat, ja que en cas de ruptura, 
les diferents parts del vidre no es desprenen. Instal·lar aquestes làmines 
protectores és especialment aconsellable per a famílies amb nens petits. 

gic, per la qual cosa, la recomanació  
és la de reparar els impactes a les 
llunes abans d’haver de procedir a 
la substitució del vidre. És allò que 
prevenir és millor que curar i en mit
ja hora reparen un impacte deixant 
la lluna en perfecte estat –i perfecta 
seguretat– per a la circulació.

L’AquaShield, una revolució
En l’àmbit de la vidreria dels vehi
cles i les seves aplicacions també 
hi ha novetats tecnològiques i a 
GlassDrive Mataró en regalen una 
de quasi revolucionària als nous 
clients que hi confiïn. Es tracta de 
l’AquaShield, un tractament que 
s’aplica al parabrisa i que repel 
l’aigua de la pluja, amb el que quasi 
no cal que facis servir el neteja
parabrises. És com una pel·lícula 
que s’aplica sobre el vidre i que et 
permet que ni l’aigua ni mosquits ni 
resines minvin la visió del conductor.
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L’ultima reforma de l’impost de suc-
cessions a Catalunya, en vigor des 
de l’1 de gener de 2014, va suposar 
la minoració de les reduccions i de 
les bonifi cacions i, per tant, un in-
crement del cost de les herències. 
Fins llavors, des de l’1 de gener 
de 2011, existia la bonifi cació del 
99% de la quota de l’impost de 
successions entre cònjuges, pares 
i fi lls. Això suposava que l’impost 
de successions quedés reduït a la 
mínima expressió. Amb la reforma 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Planifi cació fi scal de la 
successió del patrimoni familiar

1

de 2014, es va variar la bonifi cació 
entre pares i fi lls, introduint una bo-
nifi cació progressiva en funció del 
valor dels béns heretats. A més valor, 
menys bonifi cació. Així doncs, des 
de 2014 s’ha produït un increment 
en la tributació per aquest impost en 
el cas d’herències de pares a fi lls, 
més signifi catiu en herències amb 
valors elevats.

Una alternativa a aquest impost és 
la donació en vida d’una part del 

patrimoni familiar. Això no està pas 
exempt de tributació, però avui, el 
cost de fer-ho d’aquesta manera 
pot suposar, en determinats casos, 
un estalvi pel benefi ciari d’aquesta 
donació.

No són pas els dos únics impostos 
que hem de tenir en compte per fer 
una planifi cació familiar correcta. 
L’impost sobre el patrimoni, en vigor 
avui a Catalunya per a patrimonis 
superiors a 500.000 euros, es paga 
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Divendres dia 27 hi 
ha una conferència 
sobre el tema al 
TecnoCampus 

cada any en el moment que fem la 
declaració de renda. En ell hi farem 
constar, si som propietaris d’una 
empresa familiar, la bonifi cació del 
cent per cent del valor de les accions 
o participacions de les quals som 
titulars. Per fer-ho, hem de complir 
els requisits que la norma ens de-
mana: entre altres, que la societat 
no tingui com a activitat principal la 
gestió d’un patrimoni, ser titular de 
més del 5% del capital de manera 
individual o del 20% juntament amb 
cònjuge, descendent, ascendent, 
adoptat, adoptant o col·lateral fi ns 
al tercer grau de les accions o par-
ticipacions de la societat, exercir 
funcions de direcció i cobrar per 
aquesta tasca més del 50% de les 
nostres retribucions de treball o ac-
tivitats econòmiques.

Per últim, i no pas poc important, 
hem de tenir en compte en el 
moment de la transmissió d’un im-
moble, la plusvàlua municipal, que 
tècnicament es diu Impost sobre 
l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana. És un impost 
municipal que grava l’increment del 
valor dels terrenys urbans i que es 
posa de manifest com a conseqüèn-
cia d’una transmissió, tant sigui per 
actes intervius –compravenda- o 
mortis causa –herències-, i són els 
ajuntaments qui determinen la base 
imposable i el tipus impositiu a pa-
gar. En molts casos, és més costós 
que l’impost sobre successions o 
donacions.

Una planifi cació, o en qualsevol cas, 
conèixer quina tributació espera als 
hereus o als donataris, és un estu-
di que val la pena tenir fet per tal 
d’evitar sorpreses desagradables. 

Per tal que tingueu els coneixements 
mínims per prendre decisions, us 
convidem a la conferència que hem 
preparat pel divendres vinent dia 
27, a les 9 del matí al Tecnocam-
pus. Trobareu el full d’inscripció 
obligatòria en la nostra pàgina web 
www.luis.cat. 

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

MATARÓ
barri a barri

per anunciar-vos-hi truqueu al 93 796 16 42
o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

SI ETS D’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

EL CENTRE
27-11-2015
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El Jutjat Mercantil de Girona ha 
escollit el fabricant de motos elèc-
triques Torrot com a nou propietari 
de Gas Gas. En una interlocutòria, el 
jutge autoritza l’administrador con-
cursal a vendre la unitat productiva 
a la fi rma amb seu a Mataró. De fet, 
de les tres ofertes que es van presen-
tar, la de Torrot era la més elevada. 
Oferia 9,66 milions d’euros per ad-
quirir Gas Gas –en liquidació des 
del juliol- i ho acompanyava d’una 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

La mataronina Torrot, nou 
propietari de Gas Gas

3

inversió de 13 milions d’euros en 
tres anys per refl otar-la. L’oferta de 
Torrot s’acompanyava d’un aval de 
150.000 euros i també recollia que 
pagaria 1,65 milions d’euros per 
comprar la maquinària i la fàbrica 
del polígon de Salt. 

A més, proposava subrogar contrac-
tes a 55 treballadors i no descarta 
ampliar la plantilla a mesura que el 
pla estratègic avanci. Des del comitè 

de Gas Gas, ja havien apostat ober-
tament per Torrot.

La interlocutòria del Jutjat Mercan-
til, a la pràctica, dóna llum verda 
perquè es formalitzi l’operació de 
compra. És a dir, que ara només 
falta signar perquè sigui un fet. El 
comitè d’empresa de Gas Gas as-
segura que la compra per part de 
Torrot és “el millor” que els podia 
passar. “Suposa tornar a donar aire 

T 93 796 18 80
WWW.INTEGRALIA.CAT

CARRER SANT PERE 31 - 08301 - MATARÓ

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

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACI
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La plantilla ho 
celebra perquè la 
fàbrica reprengui 
producció i 
mantingui ocupació 

a una marca que gairebé s’asfi xia 
en mans dels antics socis”, diuen 
en una entrada al Facebook. El por-
taveu del comitè, Josep Maria Lara, 
explica que Torrot permetrà repren-
dre la producció de motos “després 
de més de deu mesos aturada” i 
refl otar “una xarxa comercial que 
durant tot aquest temps ha patit 
les conseqüències de la mala gestió 
dels antics propietaris”.

A més a més, els representants de 
la plantilla també celebren que la 
interlocutòria del Jutjat Mercantil 
hagi arribat abans que se celebri 
la fi ra de Milà, la de referència del 
sector, que comença aquest dijous. 
“Allà és on se signen els contrac-
tes amb proveïdors, distribuïdors i 
pilots; anar-hi ja amb un nou pro-

pietari suposa assegurar-se el futur”, 
concreten des del comitè.

A Milà, de fet, Torrot hi presentarà 
el seu nou escúter elèctric, el MUVI, 
que compta amb una autonomia de 
fi ns a 100 quilòmetres. La moto 
disposa de bateries extraïbles i 
lleugeres que es poden carregar a 
qualsevol lloc. És el primer vehicle 
connectat en tot moment a Internet.

Torrot és una marca històrica de 
bicicletes i motos inactiva com a 
marca des dels 80, però un grup 

d’emprenedors la va recuperar el 
2011 per associar-la al sector dels 
vehicles elèctrics de dues rodes. 
Inicialment, Torrot tenia seu a Vi-
dreres (Selva), però des del passat 
juny es troba al polígon de Mataró. 
L’empresa té una quinzena de tre-
balladors directes. Torrot compta 
amb una seixantena de punts de 
distribució, repartits arreu del terri-
tori estatal, i també té presència a 
25 països (Estats units, Mèxic, Nova 
Zelanda, Portugal, Itàlia, el Marroc, 
Romania, Àustria, Irlanda, el Regne 
Unit i Alemanya, entre altres).

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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COMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 
VENDO HABITACIÓN MATRIMONIO. Ca-
lidad, en madera. Completa excepto 
cama. Armario 4 puertas (centrales 
con espejo) 2x2,40m., cómoda 6 
cajones, espejo, 2 mesitas, cabecera 
para cama y mesitas. Buen estado. 
Se puede vender por separado. Tl. 
696.774.709 (A partir 20:00h.)
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 60€. 
626.529.009 
COMPRO PUNTALES, TABLEROS, an-
damios. 631.565.231

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos 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 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.
CERDANYOLA NORTE. Segundo piso, 
4h. amplio salón comedor con sali-
da a balcón, baño con ducha, cocina 
con galería, económico, 68.000€. 
626.529.009
RAMÓN BERENGUER. Piso alto con 
ascensor, 90m2. 3h. grandes, salón 
comedor, cocina con salida a gale-
ría, suelos de parquet, calefacción, 
sol todo él día, ocasión, 90.000€. 
651.862.517
CERDANYOLA. Piso con vistas des-
pejadas, sol todo él día, amplio 
salón comedor con salida a bal-
cón, 3h. cocina con galería, baño 
y aseo, oportunidad, 90.000€ . 
626.529.009
COMPRAMOS CASAS. Centro de Ma-
taró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifica-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS 
LLOGUERS

MATARÓ-HAVANA. Pis de 4 habita-
cions, finca de pocs veïns. 550€/
mes 93.790.96.09
MATARÓ-MOLINS. Pis moblat i equi-
pat, 3 habitacions, bany, calef. i a.a. 
580€/mes. 93.790.96.09
ARENYS DE MAR-RIERA. Pis amoblat 
i equipat, 3 habitacions, ascen-
sor, parquing opcional. 650€/mes. 
93.790.96.09
ALQUILER. Piso primero, 1h. comedor 
con cocina americana, baño con du-
cha, balcón, ascensor, oportunidad, 
375€. 651.862.517 
Pl. DE LES TERESES. Piso de 4h. 
salón comedor, cocina office con 
galería, baño amplio, situación in-
mejorable, 710€. 651.862.517 
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  mu je r . 
616.061.302 
TRASPASO BAR CERDANYOLA . 
691.594.313 
ALQUILO HABITACIÓN señor/a. 
611.454.139 
ALQUILO HABITACION A mujer. 250. 
610.363.934 
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037

TREBALL

URGEN INCORPORAR 7 personas para 
gran oportunidad laboral. Llamar al 
630.593.341 para entrevista personal
SE NECESITA OFICIALA owerlock 
y repunte. Interesadas llamar: 
628.881.970
SE BUSCA AUXILIAR Administrativa a 
media jornada en Mataró. Impres-
cindible experiencia en el sector 
de la construcción/ rehabilitación. 
Interadas enviar C.V. con foto a: ap-
gasso@hotmail.es 
ES NECESSITA PERRUQUERA amb 
més de 5 anys d’experiència per 
saló en Argentona. Interessades : 
607.933.712 /93.797.27.20
N E T E J O  7€ .  R E F E R È N C I E S . 
602.366.645

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics
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PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZASAYUDANTE COCINA BUSCA trabajo. 
632.448.110
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
602.339.266
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 9€/
hora. 632.735.515
CHICA BUSCA TRABAJO. 674.683.096
SE NECESITA CAMARERA los domin-
gos todo el día. 646.392.807
TALLER CONFECCIÓN BUSCA faena. 
677.161.577 
CHICA 29 AÑOS busca trabajo cui-
dado personas mayores o interina. 
658.199.249 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA tardes. 
6€/h. Mataró. 610.818.907 
CHICA BUSCA TRABAJO. 687.034.615 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
PER CUINA PARTICULAR, s’ofereix 
cuiner per hores. Molta experiència. 
662.068.478

CLASSES

REFORÇ ESO, BATXILLERAT. Prepara-
ció proves. 650.960.680 

TREBALL
PROFESSIONALS

 
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Fes-
tes majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abri l lantats. Pressupost sen-
se compromís. 93.757.76.83 
/607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repa-
raciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 607.194.711 
/610.565.628 /93.799.64.77 
MUDANZAS BARATAS. 631.607.214
¡ ¡GRATIS! !  VACIADO de pisos . 
631.607.214
MASAJES ORIENTALES CAMILLA o ta-
tami + ducha. 93.172.19.58
PINTOR PROFESIONAL pinta pisos 
500€. 657.405.527 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
ARQUITECTE TÈCNIC. TONI Rodon Be-
llalta. Obres i tràmits. 627.577.556. 
tonirodon@pro-gest.es 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
RAMON LAMPISTA. Instal·lador auto-
ritzat. Bolletins. 647.689.408 
M A S A J E S  T E R A P É U T I C O S . 
695.859.536 
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, PINTU-
RA. 661.711.239 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 

 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
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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-505 CIRERA, Reformado primer piso de 2 HAB. cocina independiente con nevera, ................475€ T.I.
REF. A-4164 Z. SALESIANOS, Piso refor. 2 hab., cocina, 1 baño, A.A. balcón exterior..........................480€ T.I.
REF. A-4236 CAMI DEL MIG, Planta baja reformada, a.a., 2 hab. dobles, cocina indep., 1 baño..........500€ T.I.
REF. A-3168 ROCAFONDA, Piso reformado de 3 hab. y cocina independiente, con balcón ext...........450€ T.I.
REF. A-4343 Z. VISTA ALEGRE, Piso 3 hab., baño y aseo, cocina y terraza de 80 m2.........................580€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE,  1 hab. seminuevo, cocina indepe., amueblado y equipado pk opc........555€ T.I.
REF. A-6190 Z.MOLINOS,   85m2,  3 HAB. 1 suite, cocina office, galeria anexa, baño y aseo..............550€ T.I.
REF. A-6191 ZONA VISTA ALEGRE, Piso 2 hab., cocina americ, a.a. trastero, balcón exterior............585€ T.I.
REF. A-1441 1ªLINEA DE MAR, Dúplex amuebl. diseño 1 hab. espectaculares vistas a mar.............600€ T.I.

MASAJE ORIENTAL. 688.009.231 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506
SERVI-TEC, MARESME. Reparación 
electromomésticos. Todas las mar-
cas. 655.856.545 Roberto

TAROT  VIDÈNCIA...

ESTHER VIDENT, MEDIUM, amarres, 
rituales, 40a. experiencia. Atiendo 
personalmente. 666.223.194 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
5 CHICAS GUAPÍSIMAS esperando 24 
horas. 698.504.933 
TREMENDA RUSA MASAJISTA. Muy 
elegante, sensual, rubia con ojos azu-
les. Calella-Mataró. 722.595.521 
ANA NUEVA MASAJISTA erótica. 
688.255.419 
MONTSE, CATALANA, MASAJISTA y 
más. 631.356.720 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA, Mataró 
625.555.824 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas 
domicilio. 688.566.964 
QUIROMASSATGISTA GUAPÍSSIMA Ma-
taró 625.555.824 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774

PROFESSIONALS

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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L’Ajuntament revisarà les 
condicions d’accés al Carnet Blau  

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

NÚM. 1698
DEL 20 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2015

preocupació per la revisió del Car-
net Blau i sobre la pèrdua del dret 
a gaudir-ne”. José Manuel López, 
va parlar de les condicions d’accés 
a aquest document i va lamentar 
que “una persona que cobra 601 
euros mensuals no paga res i una 
que cobra 602 euros mensuals ho 
paga tot”. El Ple per unanimitat va 
aprovar la revisió per adaptar-se a la 
“realitat actual”

El govern accepta la revisió
La regidora de Via Pública Núria 
Moreno, va acceptar que calia una 
revisió de les condicions d’accés per 
a l’obtenció d’aquest document per-
què “fa molts anys que no es revisa”. 
Moreno va admetre que “hi ha gent 
preocupada” però que cal posar uns 
límits i fer complir les condicions. La 
CUP per la seva banda va reclamar 
una “tarifació social” i VoleMataró 
“fer tarifes especials”. 

El Ple Municipal va aprovar la revisió 
de les condicions d’accés al Carnet 
Blau, una acreditació per tenir be-
nefi cis i avantatges en alguns serveis 
municipals. Va ser el Partit Popular 

qui va portar la proposta a la sessió 
ordinària perquè creia que “durant 
les últimes setmanes han estat nom-
brosos els mataronins i mataronines 
que s’han adreçat a nosaltres amb 

c12 carnet blau.indd   1 18/11/15   13:01



    

castellscastells

Els Capgrossos no emmanillen però 
s’anoten la Tripleta i el pilar de 7

La Diada Mariona Galindo Lora, 
epíleg casteller de la temporada 
dels Capgrossos, no va suposar cap 
intent de gamma extra de la colla 
amfi triona. Tot i que els assajos s’hi 
havien encaminat i la colla havia fet 
córrer que volien “emmanillar” la 
ciutat, fi nalment el registre intentat 
i descarregat va ser el de la Triple-
ta Màgica i el pilar de 7. La manca 
de camises pròpies i com van anar 
els castells de 9 bàsics, van ser els 
arguments de la tècnica per deixar 
de banda tant la torre de 9 com el 
pilar de 8. Al costat dels Capgrossos 
van tancar temporada els Castellers 
de Lleida que van repetir el 4 de 8 
com a castell més destacat i els de 
l’Alt Maresme que van brillar amb el 
4 de 7 amb l’agulla descarregat al 
primer intent.

Qui hauria dit fa un mes, quan 
els Capgrossos estaven estancats 
en els castells de 8, que acabarien 
l’any sortint de plaça arrufant el nas 
després de fer la Tripleta Màgica? 
Ningú. El cert és, però, que aques-
ta era la sensació compartida entre 
els integrants de la colla de la ca-
misa blava que fi aven al fet d’actuar 
a casa les possibilitats d’intentar 
algun castell de gamma extra. El 
nombre insufi cient de camises prò-

pies va ser un dels detonants de la 
decisió però tampoc va acompanyar 
com van anar els castells inicials, 
sobretot un 4 de 9 amb folre molt 
exigent per al folre i els primers 
pisos nus del tronc. El castell va 
demanar brega ben aviat, just amb 
l’entrada de canalla i la descarrega-
da es va fer amb la llum de reserva 
fent pampallugues.

Un 5 dominat
En segona ronda el 3 de 9 va anar 
millor, però tampoc va ser del tot 
catòlic. Va pujar amb decisió però 
altre cop a l’encaix dels pisos baixos 
va tenir un desenvolupament brusc. 
Era com si als Capgrossos els faltés 
un punt de tensió i això va conver-
tir els dos “nous” bàsics en envits 
d’entitat. 

Descartada la torre de 9, el 5 de 
8 va ser el castell escollit en tercera 
tanda i va mostrar un desenvolupa-
ment preciosista. La catedral ja és 
blava de totes totes i aquesta és una 
de les millors notícies de l’any. Un 
pilar de 7 molt ben parat va servir 
per abaixar la persiana castellera 
fi ns a l’any que ve.

Els blaus van voler homenatjar la 
canalla amb 13 pilars de quatre fi -
nals i la diada va començar amb tres 
pilars de dol pels atemptats terro-
ristes de París. Els espadats de les 
tres colles van desplegar banderoles 
confi gurant la bandera francesa en-
tre totes tres. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La colla tanca l’any amb bon 
nivell casteller en la Diada 
Mariona Galindo Lora

UN BON MES FINAL PER A UN ANY DOLENT  

El 2015 no ha estat un bon any pels Capgrossos que, tot i això, han 
acabat signant un mes fi nal més que notable, incloent-hi la Diada de 
Tots Sants que és la seva segona millor de la història. Des del 4 de 9 
descarregat a Tarragona fi ns a la Diada Mariona Galindo els de blau han 
ensenyat un nivell notable, consolidant els castells de 9 i amb unes xi-
fres que s’havien enyorat molt. Aquest bon mes fi nal contrasta amb la 
resta de temporada, molt marcada per llenyes en castells de 8 bàsics 
que han fet ratllar la colla molt per sota del que se li suposa.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Mataró

Capgrossos de Mataró: 
4 de 9f, 3 de 9f, 5 de 8, pilar 
de 7f.
Castellers de l’Alt Maresme: 
4 de 7, 4 de 7a, id 3 de 7, 3 de 7.
Castellers de Lleida 
5 de 7, 4 de 8, 4 de 7a.

NÚM. 1698
DEL 20 AL 26 DE NOVEMBRE DE 2015

LLUÍS RUGAMA
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  jpatuel@copc.cat

En el mateix llibre de fa 3400 anys 
d’Amenemope diu sobre aquesta 
qualitat tan humana i que neix tam-
bé de la pregonesa o el món arcaic 
de les pulsions o instints. La prego-
nesa del món inconscient.

Està en el capítol 8 de les en-
senyances:

· Mostra’t bo amb la gent i tothom 
aleshores et saludarà.

· Guarda la teva llengua de les 
paraules nocives i seràs estimat 
per tothom.

· Trobaràs el teu lloc a la casa de 
déu i participaràs de les ofrenes fe-
tes al teu senyor.

· No cridis: “al criminal” contra 
ningú quan les raons de la seva fu-
gida són amagades.

· Si vols sentir quelcom, bo o do-
lent, digues-lo a fora per tal que no 
sigui escoltat.

· Que la teva llengua no reveli més 
que allò bo i que allò dolent quedi 
ocult davant teu.

En la psicologia hi ha un terme 
que se’n diu RUMOROLOGIA. És 
aquell fet que dient una frase a una 
persona, la mateixa frase de boca 
en boca i en secret, quan arriba a 
les oïdes de la persona que la va dir 
no té res a veure-hi ni de bon tros. 
Això no facilita la bondat, més aviat 
la impulsivitat.

La bondat és instintiva també, 
però s’ha de saber tenir-ne cura i 
cultivar-la. Demana un esforç i es 
fa, fent actes. Com la impulsivitat 
també és instintiva, però demana 
un esforç de control, de no fer actes.

Que difícil és arribar ser una 
persona equànime en temps de tem-
pesta, de crisi, de temporal, però és 
en aquests moments on es mostra la 
verdadera personalitat: El coratge i 
la valentia d’una persona. Sempre és 
una lluita, però val la pena.

Diu un refrany:
Home colèric atia les lluites,
Home pacient o bo calma la dis-

puta.

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La bondat
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Des de Mataró s’havia postulat la 
Cavalcada per ser escollida aquest 
any i fi nalment l’aposta ha reeixit i 
la tradicional comitiva podrà arribar 
a milers de llars de tot Catalunya.

Cinc blocs
La Cavalcada està composta per 5 
grans blocs: l’obertura, el seguici del 
Rei Blanc, el seguici del Rei Ros, el 
seguici del Rei Negre i el tancament. 
Els Reis no arribaran tots junts, sinó 
que, ho faran intercalats durant la 
Cavalcada. Acompanyats tots tres 
del seu seguici, Melcior serà el 
primer Rei a aparèixer, després ho 
farà Gaspar i la carrossa de Baltasar 
serà de les últimes que tancaran la 
comitiva.

La música en directe tornarà a ser 
protagonista de la cercavila i els tres 
Reis Mags aniran a llegir un conte 
als més petits, com a colofó, des de 
la carpa situada a la Plaça de Santa 
Anna. 

Tal com va avançar divendres passat 
totmataro.cat la Cavalcada de Reis 
d’aquest 2016 serà transmesa en 
directe per TV3.  La cadena catalana 
ha escollit la capital del Maresme per 
retransmetre un dels esdeveniments 
més multitudinaris de Mataró, el més 
màgic de l’any i un dels més espe-
rats per petits i grans. El 5 de gener 
a la tarda és el moment de la llum, 
la il·lusió, els colors i els regals. A 
l’espera de conèixer més detalls del 
dispositiu de TV3, el que ja és se-
gur és que en aquesta edició de la 
Cavalcada hi haurà molts més espec-
tadors: tots els catalans que des de 
casa seva sintonitzin TV3 per veure 
la Cavalcada 2016.

La Televisió de Catalunya transmet 
cada any l’arribada de Ses Majes-
tats Melcior, Gaspar i Baltasar des 
d’una ciutat diferent de Catalunya. 

CAVALCADA
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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TV3 oferirà en directe la 
Cavalcada de Mataró  

TV3 ofereix en directe i cada 
any una de les nits més 
esperades de l’any 

Tres grups de rock 
per a una sola nit 
de dissabte

El Clap vestirà aquest dissabte la 
seva versió més rockera amb una 
triple cita amb grups del país amb 
una visió ortodoxa d’aquest tipus 
de música: actuaran Viven, Minor 
Empires i Volans. 

Viven és una banda de Mataró que 
sorgeix després de la dissolució de 
The Black Rose Road a 2012. El 
primer treball de Viven, el Solitario, 
és una obra conceptual que gira al 
voltant de la història del líder d’una 
tribu índia americana que pateix la 
desolació del seu poblat a mans de 
l’home blanc.

Noms prometedors
Minor Empires és en una de les 
bandes de rock alternatiu més des-
tacades de la península amb un únic 
disc i ara presenten noves cançons 
amb una única fi ta: demostrar que 
no hi ha sostre per a ells. Ni per a 
les seves cançons.

Per últim, Volans és un trio de 
rock instrumental que malgrat que 
les infl uències del post-rock li són 
notables, transcendeix de les fronte-
res de l’estil i el gènere, permetent 
així que la música sigui un fet en si 
mateix on deixar créixer els ritmes, 
les melodies i les capes de so. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Viven, Minor Empires i Volans 
prometen tres directes vibrants 
pels amants del gènere

La Cavalcada de Mataró és un espectacle que cada 5 de gener fa desfi -
lar més de 600 voluntaris i una quinzena de carrosses diferents que la 
majoria de mataronins se saben de memòria, ja que en molts casos acu-
mulen lustres d’antiguitat. Es tracta, juntament amb els focs de la Festa 
Major de Les Santes, de l’acte més multitudinari de tots els que es fan 
al llarg de l’any i es calcula la seva assistència en diverses desenes de 
milers de persones 
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Tenir-ho molt clar

sèniors

joarxa@gmail.com

Per deixar la drogoaddicció de fumar, 
cal tenir molt clar, però molt clar, que 
fumar no benefi cia, sinó que clarament 
perjudica. També per deixar la dro-
goaddicció dels diners, cal tenir molt 
clar, però molt clar, que el sistema 
capitalista, en l’actualitat, no benefi cia, 
sinó que clarament perjudica, com es 
percep amb el problema de la xacra de 
l’atur, completament irresoluble seguint 
les lleis competitives del mercat.

El missatge de la frase d’Einstein: 
“la solució de problemes reals no es 
pot enfocar utilitzant els mateixos 
plantejaments que els han provocat”, 
podria servir per endegar una alternativa 
a l’actual societat capitalista decadent 
i obsoleta, emprant nous enfocaments, 
en cap moment “anti” sinó “a favor” 
d’un nou paradigma com podria ser el 
de l’autosufi ciència territorial o la vida 
local 24 hores.

En aquests moments la majoria de la 
societat funciona amb el llenguatge ca-
pitalista, generador d’una drogoaddicció 
molt difícil de superar, si realment es 
vol començar a viure com a ciutadans i 
no com a súbdits i seguidors fi dels del 
fals ídol dels diners, que serveix per jus-
tifi car tots els nostres comportaments. 
L’actuació “anti” és la més senzilla i 
negativa d’aplicar. Tol el que ens passa 
es culpa dels altres, als qui cal criticar 
de forma negativa, com una forma per 
descarregar adrenalina, plenament 
acceptada pel propi sistema, com una 
manera subliminal de mantenir o aug-
mentar la drogoaddicció. Tenir-ho molt 
clar, molt clar, és la condició impres-
cindible per deixar les drogoaddiccions.

TOCATS
PEL

ROCK!

tot  23 x 9,5

ANDONI
GROUP - LOS AYARX’S -

BAJO CERO - LOS BIACHES - THE
BLACK SPIDERS - THE BLUE CROW - THE

COMBINATION - COMBO 3 - ELS CORBS - THE
CUSTOMS - LOS DIAMANTES - THE DRACKULAS - DUO

CONTINENTAL - LOS EKOS - LOS ESCUALOS - ÉXTASIS -
GREE’NS BOYS - LOS GRITOS - LOS GRUNKAS - ‘GRUP DEL

MONUMENTAL’ - ELS GUEPARDS - LOS JEMINIS - JOHNNY & THE
TANGLES - JORDI & THE ESCARPENTERS - LOS JOVIALES - KRONES -

LUIS XV - LOS MACARRAS - LOS MARTIRES - MATELOTS - LOS
MURCIELAGOS - MUSIC CLAN - NEW DRACKULAS - LOS O.K. - PENDULUM -

PENTAGRAMA - PLAYER’S - PLAYER’S BOYS - ELS PODRITS - LOS RAPACES -
THE REBEL KINDS -  REVOLUCION - REX TRIO - LOS RISINGS - ROCK BAND -

LOS SERES - LOS SETTER - SHILOCK GRUP - LOS SI - LOS SIOUX - SKARS - LOS
SNOB - SPIDER’S - THE TANGLES - THE TANNERS - THE TEENS - LOS TERRICOLAS
- LOS VAMPIROS - VORÀGINE 3 - THE X-13 - ANDONI GROUP - LOS AYARX’S - BAJO

CERO - LOS BIACHES - THE BLACK SPIDERS - THE BLUE CROW - THE
COMBINATION - COMBO 3 - ELS CORBS - THE CUSTOMS - LOS DIAMANTES - THE

DRACKULAS - DUO CONTINENTAL - LOS EKOS - LOS ESCUALOS - ÉXTASIS -
GREE’NS BOYS - LOS GRITOS - LOS GRUNKAS - ‘GRUP DEL MONUMENTAL’ - ELS

GUEPARDS - LOS JEMINIS - JOHNNY & THE TANGLES - JORDI & THE
ESCARPENTERS - LOS JOVIALES - KRONES - LUIS XV - LOS MACARRAS - LOS

MARTIRES - MATELOTS - LOS MURCIELAGOS - MUSIC CLAN - NEW
DRACKULAS - LOS O.K. - PENDULUM - PENTAGRAMA - PLAYER’S - PLAYER’S
BOYS - ELS PODRITS - LOS RAPACES - THE REBEL KINDS -  REVOLUCION -

REX TRIO - LOS RISINGS - ROCK BAND - LOS SERES - LOS SETTER -
SHILOCK GRUP - LOS SI - LOS SIOUX - SKARS - LOS SNOB - SPIDER’S

- THE TANGLES - THE TANNERS - THE TEENS - LOS TERRICOLAS -
LOS VAMPIROS - VORÀGINE 3 - THE X-13 - ANDONI GROUP -

LOS AYARX’S - BAJO CERO - LOS BIACHES - THE BLACK
SPIDERS - THE BLUE CROW - THE COMBINATION -

COMBO 3 - ELS CORBS - THE CUSTOMS - LOS
DIAMANTES - THE DRACKULAS - DUO

CONTINENTAL - LOS EKOS - LOS 

REVOLUCIÓ MUSICAL I SOCIAL
DELS CONJUNTS A MATARÓ

1962 - 1972

c/ Méndez Núñez, 41 ‐ MATARÓ

APOTEOSI D’UNA DÈCADA
EN 100 CANÇONS

BOYS - ELS PODRITS - LOS RARAR PAPAP CES - THE REBEL KINDS - REVOLUCION -
REX TRIO - LOS RISINGS - ROCK BAND - LOS SERES - LOS SETTER -
SHILOCK GRUP - LOS SI - LOS SIOUX - SKAKAK RS - LOS SNOB - SPIDER’S

- THE TATAT NGLES - THE TATAT NNERS - THE TEENS - LOS TERRICOLAS -
LOS VAVAV MPIROS - VORÀRÀR GINE 3 - THE X-13 - ANDONI GROUP -

LOS AYAYA AYAY RX’S - BAJO CERO - LOS BIACHES - THE BLACK
SPIDERS - THE BLUE CROW - THE COMBINATATA ION -

COMBO 3 - ELS CORBS - THE CUSTOMS - LOS
DIAMANTES - THE DRARAR CKULAS - DUO

CONTINENTATAT L - LOS EKOS - LOS

Divendres 27 de novembre - 23,30 h.

Obrirà la festa 
ESPARTAC PERAN
periodista mataroní 
i presentador de TV3

Obertura de portes a les 22,30 h.
Entrada amb consumició de benvinguda: 12€

L’esplendor musical dels 60
amb el gran dj i locutor

ALBERT MALLA

sixties.tocatspelrock@gmail.com
www.tocatspelrock.blogspot.com.es

Reserves: 659 175 315
www.dasandere.cat
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i el regidor de Cultura Joaquim Fer-
nàndez van inaugurar in situ.

Reivindicacions artístiques
‘Col·lecció Bassat 1947-1975’ vol 
ser una mostra “de l’evolució de l’art 
entre aquestes dues dates, passant 
dels primers assajos de renovació a 
l’evolució cap a una radical moderni-
tat”, tal com va explicar la comissària 
de l’exposició i directora del Museu 
Bassat, Núria Poch, en declara-
cions a Europa Press. Poch també 
va destacar que “l’exposició és una 
reivindicació dels que han estat els 
protagonistes de l’art dels temps ac-
tuals que han obert nous camins cap 
a les generacions futures”.   

L’exposició coincideix amb el cin-
què aniversari de la primera mostra 
del Consorci Museu d’Art Contem-
porani de Mataró que es va fer a la 
Nau Gaudí la tardor del 2010. Un 
cop Madrid, la col·lecció anirà fi ns 
a l’Hospitalet de Llobregat, Girona 
i, probablement, fi ns a Sofi a, Bul-
gària. 

El cinquè aniversari del Consorci del 
Museu d’Art Contemporani de Mata-
ró porta la col·lecció Bassat fora de 
Catalunya per primera vegada. Al-
gunes de les obres més destacades 
de la col·lecció s’exposaran a partir 
d’avui al Centre d’Art d’Alcobendas, 
a Madrid. La mostra es podrà veure 
fi ns a principis del 2016.

Les pintures d’artistes tan des-
tacats com Joan Miró, Antoni Tàpies, 
Antonio Saura o Josep Guinovart es 
podran veure des d’aquesta tarda 
i fi ns al 30 de gener de 2016 al 
Centre d’Art d’Alcobendas, un des-
tacat espai cultural de Madrid, en 
el marc de l’exposició ‘Col·lecció 
Bassat 1947-1975’. La mostra 
també ha guardat un espai per a 
l’obra escultòrica dels grans artis-
tes Eduardo Chillida, Andreu Alfaro 
o Sergi Aguilar. Més de cent obres 
d’una quinzena d’artistes seran a 
l’exposició que l’alcalde David Bote 

EXPOSICIONS
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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La col·lecció Bassat s’exposa per 
primer cop fora de Catalunya  

La mostra inclou obres de 
Tàpies, Miró, Guinovart o 
Chillida 

El TCM acull un ‘street 
market’ amb oferta i 
activitats per a tothom

El TecnoCampus acull aquest cap 
de setmana la primera edició del 
Oh! Happy Markets, una iniciativa 
que converteix els actuals “street 
markets” en un esdeveniment molt 
més complet i l’obre a tota la famí-
lia, gràcies a una oferta molt variada 
d’articles i activitats, on l’oci ocupa 
un lloc rellevant.

Un esdeveniment que reuneix, en 
el mateix espai, expositors, creatius 
i professionals que aporten les últi-
mes tendències de diferents sectors 
com la moda, els complements, 
l’esport, la gastronomia o la bellesa. 
Productes amb un mateix denomi-
nador comú: l’originalitat i el talent.

A l’exterior del TCM més d’una 
dotzena de foodtrucks oferiran la 
possibilitat de gaudir d’una oferta 
gastronòmica innovadora i divertida. 
I a l’interior, a més de tota l’oferta 
comercial, hi haurà desfi lades, ex-
hibicions de ball, xerrades, tasts 
i, pels més petits, servei constant 
de ludoteca i activitats dirigides 
per a estimular la imaginació i la 
creativitat.

Dos dies on tota la família tindrà 
la possibilitat de descobrir, comprar 
i participar en un munt de propostes 
originals. 

MERCAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Dos dies de Oh Happy Markets 
amb comerç, gastronomia, 
moda i oci

La Col·lecció Bassat i el seu calendari expositiu, vehiculada a través del 
Consorci del Museu d’Art Contemporani de Mataró són una de les po-
tes més importants en l’aposta cultural de l’Ajuntament de Mataró per 
atraure visitants i té en les col·leccions temporals a la Nau Gaudí la seva 
expressió local, que ara té rèplica a la capital estatal. 
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horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Noves oportunitats laborals però 
que et demanen que siguis el més 
realista possible. En l’afecte, vius 
una de freda i una de calenta. 
Objectius en comú amb algú més. 
Força ambició.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Pots viure el fi nal d’una etapa 
laboral. Pot ser l’acabament d’una 
feina per començar una altra o que 
estiguis pensant a jubilar-te. En 
l’amor necessitaràs més concreció 
i la demanaràs.

Bessons (21/5 al 21/6)

Dies d’introspecció i necessitat 
d’estar sol. Saps que hi ha patrons 
a la teva vida que ja no funcionen. 
En el sector laboral has d’obrir 
portes per deixar entrar noves 
oportunitats.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Estàs somniador i amb ganes 
de fer coses atrevides. Et tocarà 
aterrar per atendre qüestions de 
salut o feina. Inspiració literària, 
aprofi ta per participar en un 
concurs literari.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Aquests dies gaudiràs de sereni-
tat i d’una actitud dialogant. Si 
havies de resoldre temes difícils, 
ara tens més possibilitats de 
resoldre-ho. Canvis respecte a la 
família o la llar.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

No siguis tan crític. La teva parella 
o els altres en general tenen les 
seves raons per ser sensibles, 
encara que això et sembli un 
contrasentit. En l’amor vols més 
compromís.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pot ser que estiguis un xic im-
pacient i et costi més del que 
és habitual guardar les formes. 
És un bon moment per practicar 
esport doncs és possible que et 
costi dormir. Això t’ajudarà.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Penses molt en una persona i 
t’estàs fent il·lusions. Inspiració 
i creativitat. Emocions profundes 
que et faran gaudir però evita 
obsessionar-te i cercar seguretat 
en el que és incert.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

FELICITATS! El Sol entra al teu 
signe i comença el període anual 
on renoves la teva energia. És 
possible que ara estiguis molt 
enfeinat. Més endavant viuràs una 
etapa més relaxada.

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

Tot i que la teva situació profes-
sional millora tu experimentes 
certa inseguretat. Les emocions et 
poden jugar una mala passada. No 
deixis que els fantasmes creixin. 
Practica relaxació.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Idees revolucionàries que defen-
saràs amb força, però compte que 
això no et porti a situacions tenses. 
Després et podries penedir. Per 
poder fer un canvi necessites 
saber què cal canviar.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Si esperaves un ajut o subsidi 
pots tenir-ne noticies. Moment de 
parlar amb la parella de qüestions 
íntimes que estan pendents. Es-
taràs més emotiu que de costum. 
Mira de no desbordar-te. 

Sagitari 
FELICITATS! El Sol entra al teu 
signe i comença el període anual 

Lleó 
Aquests dies gaudiràs de sereni-
tat i d’una actitud dialogant. Si 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com

Muralla de la Presó, 27 baixos · Mataró · T. 93 755 60 47
info@studi.cat · www.studi.cat

Ref.1005: c/Prat. Dúplex moblat més electrod. amb parking. 530€ t.i.

Ref.1457: Cerdanyola. 2 hab. en fi nca amb ascensor. 490€ t.i.
Ref.2010: C/Floridablanca. 2 hab amb parking. 650€ t.i.
Ref.2058: C/Sant Agustí. 3 hab., costat estació. 650€ t.i.
Ref.2073: El Rengle. 3 hab.,terrasseta a mar,. 2 park. i traster. 850€ t.i.
Ref.2078: La Riera. 4 hab, d’estàncies amplies. 850€ t.i.

PISOS DE LLOGUER

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro
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El ple municipal de l’Ajuntament 
d’Argentona va aprovar dilluns pas-
sat el pressupost municipal i les 
ordenances fi scals i preus públics 
per a l’any 2016. El pressupost mu-
nicipal ascendeix a 13,85 milions 
d’euros, el que suposa un augment 
d’una mica més d’un cinc per cent 
en relació al del 2015. Pel que fa 
a les ordenances fi scals i preus pú-
blics es mantenen i congelen els 
impostos per a l’any vinent, a més 
d’ordenar i actualitzar alguns dels 

conceptes d’aquests textos.

Augmenten les inversions
El govern va aconseguir aprovar la 
proposta de pressupost municipal 
per al 2016 de 13.858.632� amb 
el suport d’ERC i l’abstenció de Tots 
x Argentona i el Partit Popular. Du-
rant la seva intervenció, l’alcalde i 
regidor de Recursos Econòmics, Eu-
dald Calvo, va emfasitzar l’esforç per 
augmentar el capítol d’inversions 
sense incrementar els impostos. 
En aquest apartat va assenyalar les 
obres al carrer Josep Soler, els cam-
ins escolars i d’altres projectes de la 
via pública com algunes de les prio-

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ 

Creixen les inversions i es 
congelen els impostos en les 
ordenances fi scals 

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Argentona aprova els pressupostos pel 2016, que 
augmenten respecte de l’any passat  

ritats per a l’any vinent. L’alcalde va 
avançar que es realitzarà un estudi 
per avaluar la instal·lació del mer-
cat municipal a l’antiga Velcro i que 
s’impulsarà també la remodelació de 
la plaça de Vendre.

Calvo va subratllar l’augment de la 
partida de personal en un 5% com 
a resultat de l’augment de l’1% del 
salari dels treballadors públics fi xat 
per l’Estat a partir de l’any vinent i 
per la contractació de nou personal. 
Va recordar la bona tasca realitza-
da per l’anterior govern, que ha fet 
possible reduir un 8% els interes-
sos de les despeses fi nanceres de 
l’Ajuntament. 

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: CARME ESPINOSA ALIAS

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:

www.cosmon.es

+

SEGUEIX-NOS
• 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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EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ 
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Nou projecte educatiu per al 
Centre Infantil l’Esquirol

Canvi de model al centre educatiu 
L’Esquirol, que reobrirà portes amb 
un projecte completament renovat. 
En les pròximes setmanes, el centre 
començarà a oferir activitats i cursos 
per a famílies i es tornarà a endegar 
la Xarxa d’Infància i Adolescència.

La regidoria de Benestar Social 
ha pres la decisió de replantejar el 
model del Centre Infantil L’Esquirol 
després que en els darrers anys 
s’havia anat registrant un descens 
d’usuaris. Aquest servei va néixer 

per estimular i potenciar el des-
envolupament de l’infant i la seva 
socialització, així com l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics, i per donar 
cobertura a les famílies i els seus 
fi lls davant d’algunes mancances i 
vulnerabilitats que s’havien detectat 
en l’àmbit socioeducatiu.

Des de l’Ajuntament es creu que 
la manca de demanda per part de 
les famílies respon, en bona part, a 
l’acompliment dels objectius que 
s’havien fi xat originalment quan es 
va posar en marxa el centre infantil 
i que cal apostar per un nou model 
que cobreixi les necessitats actuals 
de les famílies. 

La Regidoria de Benestar 
Social reobrirà l’espai en les 
pròximes setmanes

Primers passos per 
recuperar el servei 
Argentona-Granollers 

L’Ajuntament busca 
consensuar amb els veïns una 
proposta d’horaris

L’Ajuntament va realitzar una reu-
nió informativa dimarts passat per 
informar dels nous horaris de la lí-
nia d’autobús Argentona-Granollers.
L’objectiu principal del govern és 
explicar les accions i gestions re-
alitzades en les darreres setmanes 
per tal de reclamar la recuperació 
d’aquest servei que es va reduir 
dràsticament el passat mes de 
setembre, i així consensuar amb 
els veïns i veïnes una proposta 
d’horaris. 

TRANSPORTS
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 3420. MATARÓ:  Pis en venda 
de 100 m2. Àtic semi - nou, 4 habit. 
(1 suite), cuina amb galeria, 1 bany, 
saló - menjador 25m2. Molt ben 
distribuït i acabats de qualitat. Plaça 
d’aparcament amb traster.

REF. 5122. MATARÓ-RDA. ALFONS 
XII: Local comercial en lloguer de 
70m2 de superfície, situat en planta 
baixa. Té sortida de fums. Amb 
aparador de vidre.

REF. 4422. MATARÓ-BALANÇÓ I 
BOTER: Nau industrial en lloguer 
molt ben comunicada per autopista i 
NII. Adequada sector tèxtil, disseny o 
similar. Aparcament al mateix edifi ci.
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El Maresme és la comarca de l’àrea 
metropolitana líder en recollida se-
lectiva de residus. Amb un 32,65 
per cent de recollida neta – un cop 
extrets els residus impropis – el Ma-
resme supera la mitjana catalana, 
que se situa en un 31,24 per cent. 

Moltes poblacions del Maresme 
han implantat en els darrers anys 
sistemes pioners de recollida selec-
tiva que han ajudat a millorar els 
índexs de reciclatge i de recollida 
selectiva. Municipis com Argento-
na, per exemple, han rebut fi ns i tot 
premis i reconeixements.

Residus per càpita 
Catalunya va generar 3,6 milions de 
tones de residus municipals l’any 
2014, xifra que suposa un lleuger 
increment de l’1,7% respecte a l’any 
anterior. A la regió metropolitana de 
Barcelona, la xifra va ser de 2,2 mi-
lions de tones, un 0,88% més que 
l’any anterior. Quant a la generació 
de residus per càpita, a Catalunya va 
ser d’1,33 quilos per habitant i dia, 
una xifra molt similar a la mitjana 
europea de l’any 2013.

Aquestes dades, extretes del 
balanç estadístic de residus mu-
nicipals de l’any 2014, les va 
presentar divendres passat Bar-
celona el director de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC), Josep 
Maria Tost. 

MARESME
SOSTENIBILITAT REDACCIÓ

El Maresme encapçala 
la recollida selectiva a la 
regió metropolitana

Moltes poblacions de la 
comarca tenen pioners 
sistemes, com Argentona

Cau un sobresostre a Arenys que 
obliga a desallotjar els veïns

Divendres passat a la tarda, el so-
bresostre de la planta baixa del 
número 9 del carrer Bonaire va cedir 
i, sortosament, no es van haver de 
lamentar danys personals. Les pri-
meres investigacions apunten que 
la causa de l’esfondrament podrien 
haver estat les obres que s’estan fent 
a l’habitatge del costat. Els serveis 
tècnics han inspeccionat l’habitatge 

ARENYS DE MAR
SUCCESSOS REDACCIÓ

Les investigacions apunten a 
les obres de l’edifi ci del costat 
com a causa més probable

durant el cap de setmana per saber 
què ha passat i què cal fer a par-
tir d’ara.

Fins al lloc dels fets es va des-
plaçar l’enginyer municipal i el 
regidor d’urbanisme Xavier Mas-
grau per valorar la situació de 
l’habitatge. Per no córrer cap risc, 
es va decidir desallotjar les 6 per-
sones de l’edifi ci. Està previst que 
avui dilluns es faci un estudi i un 
informe de valoració de l’immoble 
per determinar les causes d’aquest 
enfonsament de la teulada. 

Crèdit de 623.000 euros a interès zero

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres rebrà un crèdit a 10 
anys per un import de 623.000 
euros de l’Institut per a la Di-
versifi cació i Estalvi de l’Energia 
(IDAE). Amb dos anys de carèn-
cia i interès zero, aquests diners 
s’invertiran íntegrament en la subs-
titució de l’enllumenat públic per 
tal d’aconseguir un 62% d’estalvi 

LLAVANERES
ECONOMIA REDACCIÓ

en el consum La sol·licitud es va 
fer al mes de maig -l’Ajuntament de 
Llavaneres va fer la petició número 
13 a nivell estatal- i ara s’acaba de 
rebre la confi rmació del crèdit, que 
compta amb el suport dels fons eu-
ropeus Feder. La previsió és que les 
feines, que duraran 3 o 4 mesos, es 
puguin executar durant el segon se-
mestre del 2016. 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babq0@tecnocasa.es

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA: C/ Miquel Biada, 115 · T. 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRE (Ref. 188132). Pis semi nou al cos-
tat de la plaça de les Tereses. 2 hab. ampli 
saló amb sortida a terrassa de 11m2. Molt 

lluminós. Finca de només dos veïns

154.900€

ESTEVE ALBERT (Ref. 129039). Pis semi-
nou de 95m2, consta de 3 hab., 2 banys 
(1 en suite), cuina offi ce, i gran menjador. 

Pàrquing i traster opcionals.

189.000€

MOLINS (Ref. 189623). Pis ampli i lluminós 
de 94m2, 4 hab. gran menjador amb sorti-
da a balcó, cuina independent amb galeria, 

bany i safareig. Amb terrat comunitari.

94.000€

CERDANYOLA NORTE (Ref. 188564). 
Pis de 70m2, 3 dormitoris. A reformar 

en carrer molt tranquil, fi nca de nomes 6 
veïns a prop de tots els serveis.

46.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLA D’EN BOET (Ref. 190504). Pis de 81 
m2 construïts totalment actualitzat. Consta 

de 3 hab. balcó i ampli menjador. Finestres 
d’alumini, calefac. A/A i ascensor

100.000€

PERAMÀS (Ref. 122945). Planta baixa de 
65m2, consta de 2 hab., bany i cuina tan-

cada amb galeria, completament reformat 
i molt lluminós.

85.000€

CIRERA (Ref. 186635). Pis de 80m2, amb 3 
habitacions (abans 4), saló-menjador, cuina, 

balcó al carrer i bany complet. Terrassa a 
nivell de 50m2. En avinguda principal

129.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. 190827). Pis de 
90m2, 3 dormitoris ext. cambra de bany 

amb  dutxa cuina en molt bon estat menja-
dor amb sortida balcó en Av. Principal.

120.000€

PROPERA APERTURA

T

T

T

T

T

E

T

T
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

4129

UNIFAMILIAR
REF. 12268 ARGENTONA. URBANIZACIONES. Estupenda oca-
sión por características!.Pequeña urbanización bien situada muy 
cerca de Argentona . Vivienda unifamiliar a tres vientos, de re-
ciente construcción(2003).Jardín de 200m2 alrededor de la casa. 
Edifi cada en dos plantas ,superfi cie útil de 150 m2 + garaje 90 
m2.Prácticamente nueva. Gran sala de estar. Excepcional.Cocina 
offi ce equipada.4 dor. 2 baños. Calefacción. Buena oportunidad.

T

295.000€

T

OCASIÓN ESPECIAL
REF. 12176 URB. LA CORNISA. Excelente oportunidad! Bonita 
casa unifamiliar a  3 vientos en parcela 400m2. Excelente orien-
tación, vistas y tranquilidad a un paso de Mataró. 5 dormitorios, 
Salón comedor con chimenea. Excepcional cocina offi ce. 2 baños 
completos + Aseo. Terracita /Solarium. Garaje. Pequeño ascensor. 
Jardín alrededor de  la vivienda.

260.000€

T

REF. 12294 CIRERA. Atención a este inmueble!! En comunidad 
de sólo 3 vecinos. Vivienda de 85m2 + estudio/apartamento 
independiente en parte superior de 30m2 con 2 terrazas, una 
de ellas a nivel. Totalmente reformado. Salón-comedor de 22 
m2. Balcón. Excepcional cocina offi ce equipada. Baño impeca-
ble. Vistas despejadas . Seguro no ha visto nada parecido. Pieza 
única y exclusiva.

OCASIÓN  MUY ESPECIAL

178.000€
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102.000€

T

Ref. 2203: ZONA D’ARA: Piso de 

90m2 con ascensor. 4 hab., cocina 

o�  ce indep. con galería, salón come-

dor de 25m2 con balcón exterior a la 

calle, con vistas despejadas. Suelos de 

gres, ventanas de aluminio. Exterior 

y soleado, vistas a mar y montaña.

146.000€

Ref. 2186: ZONA RDA. DEL CROSS: 

Piso de mediana altura con ascen-

sor y reformado, amplio salón come-

dor, balcón/ terracita y chimenea, co-sor y reformado,

dor, balcón/ terracita y chimenea, co-sor y reformado, amplio salón come-

dor, balcón/ terracita y chimenea, co- amplio salón come-

cina o�  ce indep. con galería, 3 hab. dor, balcón/ terracita y chimenea, co-

cina o�  ce indep. con galería, 3 hab. dor, balcón/ terracita y chimenea, co-

(2 dobles), baño y aseo, calefacción cina o�  ce indep. con galería, 3 hab. 

(2 dobles), baño y aseo, calefacción cina o�  ce indep. con galería, 3 hab. 

y aire acondicionado. Comunidad (2 dobles), baño y aseo, calefacción 

Comunidad (2 dobles), baño y aseo, calefacción 

reducida y parking incluido.y aire acondicionado. 

reducida y parking incluido.y aire acondicionado. 

T

149.000€

Ref. 2187: ZONA CAN GASSOL: Primer 

piso con ascensor, reformado, ins-

talaciones nuevas. salón comedor 

con balcón/terracita, orientado a 

mar. Cocina o�  ce indep. con gale-

ría, calefacción, suelos parket, 3 hab. 

Comunidad reducida y tranquila.

T

Ref. 2194: ZONA EL SORRALL: Planta 

baja toda reformada con acabados 

de calidad, cocina indep., con galería 

de calidad, cocina indep., con galería 

de calidad

anexa, 2 habitaciones, baño completo 

con ducha. Vistas despejadas al parque, 

exterior y zona muy tranquila.

107.000€

T

Ref. 2200: ZONA VIA EUROPA: Último 

piso con ascensor mejor que nuevo, 

piso con ascensor mejor que nuevo, 

piso con ascensor mejor que nuevo

2 habitaciones, salón comedor con sa-

lida a balcón, baño completo, cocina 

independiente con galería, suelos de 

gres, aire acondicionado. Parking y 

trastero incluido. Vistas a zona verde.

138.000€

T

187.000€

Ref. 2188: ZONA VIA EUROPA: 

Fabuloso piso de 3 hab. (2 dobles y 

1 de ellas suitte)Fabuloso piso de 3 hab. (2 dobles y 

1 de ellas suitte)Fabuloso piso de 3 hab. (2 dobles y 

, amplio salón come-

1 de ellas suitte), amplio salón come-

1 de ellas suitte)

dor con balcón, cocina o�  ce inde-

pendiente , 1 baño completo y 1 aseo 

con ducha, suelos de gres, puertas 

de sapelly, calefacción. 2 plazas de con ducha, suelos de gres, puertas 

2 plazas de con ducha, suelos de gres, puertas 

parking incluidas.
parking incluidas.

T

Ref. 2197: ZONA ROCABLANCA: Último 

piso con ascensor exterior y soleado. 

3 habitaciones, 1 baño completo, cocina 

o�  ce independiente con galería, suelos 

de gres, ventanas de aluminio. Todo re-

formado, comunidad reducida y zona 

muy tranquila.
muy tranquila.

162.000€

T

197.000€

Ref. 2195: ZONA CERDAÑOLA: Pl. baja 

de 185m2, a pie de calle, reformada, 

hilo musical, insonorizada, calefacción, 

aire acond., sótano 25m2, despacho 

con “llar de foc”, suelos mármol, 3 hab. 

(1 suitte), 2 terrazas 33m2 y 20m2. Sin 

gastos de comunidad como una casa.

T

Ref. 2213: Z. CERDANYOLA: Junto 

avenida principal, ascensor y co-

munidad reducida, 4 hab. (3 dobles), 

cocina indep., galería, amplio salón co-

medor con balcón, calefacción, baño 

reformado con ducha. Oportunidad 

por precio y características.

T

103.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA
Camí del Mig, 20, Mataró · T 93 536 33 74 · info@immo-nova.es

T 93 536 33 74

LOS PEQUEÑOS DETALLES... ¡¡HACEN LAS GRANDES DIFERENCIAS!!

Consulte nuestra amplia cartera de pisos en:

www.immo-nova.es
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 LA SETMANA
0:00 LLIURES I IGUALS
0:15 ENDERROCK TV
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 DE TEE A GRENN
11:30 CREURE AVUI
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 GAUDEX LA FESTA
14:00 AL DIA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 LA SETMANA
16:30 DE TEE A GRENN
17:00 ADOLESCENTS.CAT
17:30 TELÓ DE FONS
18:00 RESUM SETMANAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 DOSOS AMUINT
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA SETMANA
23:00 AVENTURA’T
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 LA SETMANA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME

7:00 DOSOS AMUNT
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 CARRETERES
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARRETERES
11:00 LA BARCA DE L’ANDREU
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA FÀBRICA
15:45 FUTBOL EN JOC
16:00 CE FARNERS – CE MATARÓ
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:00 “CANTEN GINÉ, 
 CANTEN OVIDI”
23:15 112 EMERGÈNCIES
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 PREMI ILURO
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 GAUDEIX LA FESTA

7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 DIADA CASTELLERA 
 MINYOS DE TERRASSA
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 RETRANS. ESPORTIVA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 RETRANS. ESPORTIVA

14:00 AL DIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 LA BARCA DE L’ANDREU
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 DE TEE A GRENN
18:30 LA BARCA DE L’ANDREU
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 DOSOS AMUNT

7:00 NOTÍCIES 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 CARRETERES
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ADOLESCENTS. CAT
17:30 LA SETMANA
18:00 CARRETERES
18:15 ESTUDI 3
18:30 112 EMERGÈNCIES

19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 112 EMERGÈNCIES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 LA BARCA DE L’ANDREU

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DOSOS AMUNT
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 AVENTURA’T
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 LA BARCA DE L’ANDREU
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 SET DIES
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TEMPORADA ALTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 AVENTURA’T
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10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 DOSOS AMUNT
11:30 GAUDEIX LA FESTA   
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DE TEE A GRENN
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DOSOS AMUNT
15:30 LA SETMANA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 LA SETMANA
17:30 112 EMERGÈNCIES
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DOSOS AMUNT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 AVNTURA’T
23:00 GAUDEIX LA FESTA
23:30 ENDERROCK TV
23:45 LLIURES I IGUALS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 L’ENTREVISTA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DOSOS AMUNT
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME

dimarts

dimecres

69.000€

149.000€

CB8502-CAMI GEGANTA Pis i pàr-

quing, en fi nca amb ascensor, de 

92m2 amb 4 habs, bany i lavabo, 

balcó. Per entrar a viure.

75.000€

CB6951-ZONA RDA O’DONNELL Pis 

de 3 habitacions, conservat per entrar a 

viure. Ascensor. Ideal inversió!

89.000€

CB12754- PZA CATALUNYA. Planta 

baixa sense escales. 85m2, 3 habs 

( 2 dob), calefacció, alumini, cuina i 

bany conservats. Ocasió!!

96.000€

91.000€

138.000€

CB12775-PZA ITALIA Pis en fi nca 

seminova de 65m2 amb 2 habs do-

bles, menjador, balcó, parking a la 

mateixa fi nca i traster. Oportunitat!!  

CB12961 - MOLINS. Pis reformat 

Per entrar a viure, 1/2 alçada, saló 

menjador amb balcó, 3 habitacions, 

exterior i molta llum. Impecable.

CB12901-Z. ESPERANÇA. Alegre 

pis exterior i amb molta llum, 2 habita-

cions i terrassa , zona molt tranquil·la.

CB12881 -Z. PL. FIVALLER. Aparta-

ment de 1 habit. indep., saló menj, balcó, 

seminou , parquing i traster. Molt bo!

99.000€

CB2285 - CENTRE PZA BRISA. Pis 

amb ascensor, 82m2, 3 habitacions, 

exterior amb molt de sol, per deixar 

al seu gust, ideal inversió!!
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MATARÓ-CENTRE. Pis de 3 habitacions 
dobles, bany, saló-menjador amb sortida al 
balcó, cuina separada, 2º sense ascensor. 
Amb moltes possibilitats!!

69.000€

C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a · Mataró
T 93 790 96 09

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

T. 93 790 96 09· www.gorrizassociats.com · info@gorrizassociats.com

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122

LLAVANERES - CAN SANS. Preciós dúplex 
estil eivissenc, vistes, 2 piscines comun. 1ª pl: 
saló-menj., tssa, habit. doble, cuina, galeria i 
bany. Pl. baixa: saló-menj., xemeneia, 2 habit. 
dobles, bany i  porxo. 2 pla. parquing i traster! 

245.000€

LLOGUERS DESTACATS

ARENYS DE MUNT. Casa del 2011, 3 plan-
tes, 4 habit. + estudi, 2 banys i un lavabo, 
cuina offi ce, saló-menjador amb balcó, tras-
ter, parquing,terres de parquet, fi nestres 
d’alumini, calefacció radial.

1.000€/mes

SANT POL. Preciosa casa de 115m2 amb 
parcela de 500m2, piscina privada, 4 ha-
bitacions dobles, 2 banys, saló-menjador, 
cuina offi ce, parquing. S’entrega amoblada 
i equipada.

1.300€/mes

              EXCLUSIVES
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GL14135 Z. CAMÍ SERRA: Gran piso 
100 m² con parking y trastero. Excelente 
estado, fi nca moderna. Salón indep. 26m², 
cocina offi ce de roble, 3 habit dobles (an-
tes 4) y 2 baños. Exterior y muy soleado. 
(C.E. =T) PRECIO: 193.000€

GL3631 Z. CIRERA: Planta baja con 
entrada independiente de 90m2, con 4 
habitaciones (2 dobles), baño, salón a la 
calle. Zona muy tranquila. ¡Para actualizar 
a su gusto!  (C.E. =T) 
PRECIO: 96.000€

GL14139 Z. CAMÍ SERRA: Atención! 
Jardín 100 m2 con zona de barbacoa y 
pequeño comedor de verano. 100 m2, 3 
dorm dobles, sala-estar 2 ambientes de 40 
m2, dos baños completos. Parking inclui-
do.  (C.E. =T) PRECIO: 278.000€

GL14116 Z. VIA EUROPA-PARC 
CENTRAL:  En exclusiva. Impresionante 
ático 80 m² tza 32 m² a nivel salón y  coci-
na, 2 baños compl., 3 habit., terraza sup.65 
m². Parking y trastero incluido. Único en la 
zona. (C.E. =T) PRECIO: 262.000€

GL14129 Z. RDA. O’DONELL: Gran 
piso de 115 m² alto con ascensor y muy 
luminoso. Amplias depend.  Salón con bal-
cón, cocina offi ce + galería servicio, 4 habit 
(3 dobl), baño + aseo. Cocina y baños 
refor.  (C.E. =T) PRECIO: 199.000€

GL14124 PZA. CATALUNYA: Planta 
baja bien conservada. 75 m² 3 habitac. (2 
dobles), cocina galería y baño completo. 
Inmejorable precio por características y 
zona. Muy exterior. No dude en verlo. 
(C.E. =T)  89.000€

GL9914 Z. CTRA. MATA: Piso de 
65m2 3 hab (2 dobles), baño completo, 
cocina + galería, salón-comedor y balcón. 
Suelos de gres/terrazo, carp. aluminio e
 int. xapelli. Pocos vecinos. Dejan muebles.
(C.E. =T)  PRECIO: 65.000€

GL14073 Z. MOLINOS: Planta baja 
con entrada independiente. Sala - estar 
junto a cocina de roble, baño, 2 habitacio-
nes dobles. Totalmente exterior a la calle. 
Muy luminoso. Suelos gres y ventanas 
aluminio. (C.E. =T)  PRECIO: 55.000€

GL14077 Z. CERDANYOLA: Aten-
ción!. Piso con ascensor con gran presen-
cia. Cocina de roble, galería, 4 habit. (2 
dobles), balcón a la calle, baño con ducha 
y salón muy luminoso. Para entrar a vivir. 
(C.E. =T)  PRECIO: 99.900€

GL13333 Z. BIADA: Último piso de 
altura con vistas panorámicas a mar y 
centro. Muy luminoso y soleado. 90 m² 
en 4 habitaciones, cocina con galería, 
baño, salón, balcón a la calle.  (C.E. =T)  
PRECIO: 119.000€

GL14127 Z. PERAMÀS: Excelente 
piso seminuevo listo para entrar a vivir. 
Gran salón con balcón tipo terraza, cocina 
equipada, amplia galería de 8 m², 2 habit.
dobles y baño completo. Acabados 1a 
calidad. (C.E. =T)  PRECIO: 133.000€

GL14114 Z. RONDAS: Piso tipo ático 
dúplex. Gran salón, cocina americ, 1 habit. 
doble + gran estudio 20 m², baños, balcón 
y ta 25 m².  Acabados calidad. Parking y  
trastero. (C.E. =T)  PRECIO: 179.000€
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L’acte de dibuixar és una neces-
sitat vital, de les més antigues i 
reconfortants de l’artista Vanessa Li-
nares, que exposa aquests dies a La 
Destil·leria amb ‘Grups!’. Per a ella, 
la pintura uneix el seu món interior i 
l’exterior. Un procés d’evasió cap a 
la fantasia per trobar les respostes 
de la vida i del pas del temps. 

Paisatges, animalons i senti-
ments.  La pintura és la v ia 
d’es ca pament, el món paral·lel en 
el qual explicar les inquietuds, pre-
ocupacions i sensacions que l’artista 
viu. “Tot m’inspira, des dels ob-
jectes fi ns a les relacions entre les 
persones”, relata Linares, que pinta 
mitjançant aquarel·les, “una tècnica 
que t’ajuda a marcar el dibuix i que 
s’expandeix ràpidament”. 

“Els meus quadres parlen de les 
relacions entre les persones, dels 
problemes i les alegries”. Mai ho 
fa, tanmateix, d’una forma evident, 
sinó mitjançant elements naturals, 
animals, mirades i objectes que obli-
guen l’espectador a interpretar què 
passa, a endevinar, en certa mane-

ra, de quin color són els sentiments 
que s’amaguen darrere les acurades  
pinzellades de Linares. 

Linares es va establir ja fa tres 
anys a Mataró, a la recerca de noves 
inspiracions i experiències. Ara, amb 
l’estudi al coworking de Can Fugaro-
las, l’artista combina la pintura i el 
disseny gràfi c, les seves dues grans 
passions. Explica que quan va estu-
diar Belles Arts “m’interessava tot, 
però volia tenir una feina”. Va ser 
aleshores quan es va especialitzar 
en disseny gràfi c, però a poc a poc 
va iniciar-se en el món “de les ex-
posicions perquè tenia la necessitat 
i les ganes de pintar”. 

La pintura, el que l’evoca i el que 
per a ella representa, s’ha convertit 
“en una addicció”, tal com ella ho 
descriu. Per a aquesta artista, la 
pintura li aporta “un estil de vida 
que em permet fer-me el meu dia 
a dia”, explica. La situació, el mo-
ment, el color, la representació. Per 
a Linares, tot contribueix a “crear 
un moment que és màgic, durant 
el qual t’oblides de tu mateix”. 
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Defi neix-te
Lluitadora i sincera

Un llibre
‘Ka� a a la platja’ de Haruki 
Murakami

Una pel·lícula 
‘Los 400 golpes’ de F. Truffat

Un viatge
Molts en bona companyia

art naïf
Vanessa Linares, 

PINTORA I DISSENYADORA 

Difícil camí

“Tenia ganes d’ensenyar el que 
faig i aquests quadres en són 
una mostra”, explica Linares
 
Vanessa Linares va inaugurar 
l’exposició ‘Grups!’ fa un parell de 
setmanes a l’espai cultural de La 
Destil·leria. Allà es poden veure 
quadres, làmines i fi ns i tot plats 
pintats a mà i una taula decorada. 
Una mostra ben àmplia de l’art de 
Linares, que es podrà veure fi ns al 
pròxim 10 de desembre. “És una 
mostra en la qual es poden veure 
tots els meus estils de pintura”, ja 
que, segons explica Linares, “tenia 
ganes d’ensenyar tot el que faig”. 
Els colors i els animalons dels seus 
quadres són la visualització d’una 
manera de refl exionar sobre “la 
manera d’actuar dels individus dins 
d’un grup, d’una comunitat, d’una 
societat”. 

Un referent
Gerhard Richter

Un somni
Tenir la ment tranquil·la
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REF. 3162 CONÓMICO. 
PISO REFORMADO PARA 
ENTRAR A VIVIR. Tiene 3 
habitaciones (1 doble), 
tiene un baño completo 
con ducha, cocina con 
galería anexa.

56.000€56.000€
C.E. en trámite

80.000�

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

R
E

F
.
1

2
3

3

R
E

F
.
 
2

2
3
1

70.000€

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

€
158.000€

226.000€

GRAN PISO SEMI NUEVO CON PK Y TRASTERO INCLUIDO. Tiene 3 habi-
taciones (1 tipo suite), 2 baños completos, cocina offi ce de cerezo, 
galería anexa, suelos de parquet, a.a con bomba de calor. MEJOR 
QUE NUEVO. 

C.E. en trámite

REF. 2398 Z.EIXAMPLE. 
Excelente piso de 110m2, 
tza indep., 4 hab. (2 dobl), 2 
baños bañera/ducha, coci-
na off, galería,salón 27m2, 
balcón ext. Comu. reducida          
OCASIÓN. 

180.000€180.000€
C.E. en trámite

OCASIÓN.

T. 937 965 148

C.E. en trámite

tiene un baño completo 
con ducha, cocina con 
galería anexa.

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

R
E

F
.
 
2

2
3
1

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

REF. 1366 1ª LINEA DE 
MAR. OCASIÓN. Coci-
na independiente y un 
baño con ducha refor-
mados, tiene 2 habita-
ciones (antes 3), bal-
cón exterior con vistas 
al  mar y con una terra-
za de 20m2.

108.000€

REF. 1268. ZONA HABA-
NA-CENTRO. Piso semi- 
nuevo con ascensor, 
cocina de haya con 
galería, 2 hab., baño 
completo, balcón exte-
rior, pk y trastero op-
cional.

138.000€

REF. 7030 LA LLANTIA. 
Planta baja con entrada  
independiente sin veci-
nos seminueva de dise-
ño moderno, 2  habitac., 
baño y aseo, a.a con 
calefacción, pk incluido. 
OPORTUNIDAD.

168.000€

226.000€

PISO REFORMADO CON ASCENSOR. Muy luminoso  y exterior, 
dispone de 3 habitaciones, 1 baño, la cocina de fórmica 
blanca con galería, tiene un balcón exterior.

C.E. en trámite

96.000€REF. 4378 - RDA. DEL CROS 229.000€REF. 1065 - ZONA CENTRO

REF. 4327 ZONA CER-
DANYOLA. Planta baja 
totalmente reformada, 
a.a. con bomba de ca-
lor, (2 habitac.) antes 
3, cocina  de fórmica y 
galería, exteriores alu-
minio, suelos de gres.

119.000€119.000€
C.E. en trámite

138.000€
C.E. en trámite

168.000€
C.E. en trámite
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T1.50779 - Mataró-Peramàs. Excel·lent atic du-
plex 90m², 3 habit. dobles, 2 banys, cuina offi ce, 
saló menj. 30m², 6 arm. enc. galeria,  balcó, aa/cc, 
parquet, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, tssa 
60m², barbacoa ¡¡Vistes a mar!!!            263.220€

T1.50796 - Mataró - Havana.  Pis de 75m²,  3 ha-
bit. (2 dobles),bany complet, dutxa, cuina equipada, 
saló menj, balcó, galeria, aa/cc, tanc. alumini, pàr-
quing opc. Exterior i assolellat!!               112.260€ 

T1.50796 - Mataró - Havana.  Pis de 75m²,  3 ha-

T1.50028 - Mataró - Centre. Planta baixa 65 m², 
2 habit. (1 suite) , 2 banys complets, cuina offi -
ce, saló menjador ampli, aa/cc, tanc. d’alumini, 
ascensor,  pati 15 m² ¡¡Molt lluminos amb pl. 
aparcament inclosa!!!                            148.000€ 

T1.50028 - Mataró - Centre. Planta baixa 65 m², 

T1.50550 - Mataró. Centre.  Dúplex de 70M², dispo-
sa de 2 habitacions, 2 banys, cuina americana, bal-
có, gran terrassa, aa / cc fred i calor, tanc. d’alumini, 
planta superior terres de parquet, pàrquing, traster, 
immillorable situació !!                                  215.550€

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

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

Vendes

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

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

  

T1.50755 - Mataró. Centre.  Pis d’origen de 
70m², 3 habitacions (2 dobles), 1 bany com-
plet, cuina ofi ce, saló menjador amb sortida 
a balcó, galeria, ascensor, molt lluminós amb 
vistes a mar !!                                       99.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50198 - Mataró. Centre. c/Argentona. 
Planta baixa de 100 m², 2 hab. + Sala poliv. 
25 M², cuina americana equipada, bany com-
plet i aseo, aa/cc, terres parket, tancaments 
alumini, terrassa de 10m²!!!             194.260€

T2.50094 - Mataró-Vista Alegre. Casa pareada 
270 m², 3 habs. dob, 2 banys, 1 aseo, cuina off., te-
rres gres, calef., tanc. alumini, balco, galeria. Estu-
di 30m², tssa de 20 m², vistes a mar i muntanya. 2 
Trasters i parquing! Moltlluminosa!!     313.000€

T1.50762 - Mataró-Eixample. Pis tot reformat de 
100m², de 4 habitacions, 1 bany complet, cuina office, 
saló menjador amb balcó, galeria, aa/cc,  tancaments 
d’alumini. Molt assolellat !!                             127.260€

T1.50762 - Mataró-Eixample. Pis tot reformat de 
100m², de 4 habitacions, 1 bany complet, cuina office, 

T1.50723 - Mataró. Peramàs. Excel.lent dúplex, 
refor, decorat 70m², 2 habit. Armaris enc., 2 banys 
compl, cuina office, saló menj., galeria, balcó, aa/cc, 
marbre, tanc. alumini, ascensor, parking, semi 
moblat, gran terrassa!!                            243.550€

T1.50550 - Mataró. Centre.  Dúplex de 70M², dispo-
sa de 2 habitacions, 2 banys, cuina americana, bal-
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T1.10208 - St Vicenç de Montalt.  Excelente dúplex 
de diseño 120 m² amuebl. , 2 habit. + estudio, 2 baños 
compl. + 1 de servicio, salón com., cocina integrada 
equipada, galería, aa / cc, suelos parquet, vent. alumi-
nio, 2 parking, terraza de 20 m²!!            1.400€/mes

T1.10204 - Mataró. Centre. Tercer piso reforma-
do de 75m², de 2 habitaciones, 1 baño completo, 
cocina offi ce, salón comedor con blacón, gale-
ría, suelos de parquet, sin ascensor, totalmente 
amueblado y muy luminoso !!                  700€/mes

Lloguers

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10189 Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor 
de origen de 70m² de supericie, dispone de 3 
habitaciones, 1 baño, cocina offi ce reformada, 
muy luminoso !!!                                   425€/Mes

T1.01470 Mataró. Centre. Apartamento de 
35m² de superfi cie, tiene una cocina americana, 
con baño - situado en muy buena zona, con as-
censor hasta la entrada del piso!!      470€/Mes

T3.02857 Mataró. Centre. Local comercial de 
25m² de superfi cie, situado en primera línea, 
dispone de local en planta baja, baño, patio y 
cocina, en la primera planta tiene 3 espacios + 
1 terraza de 20m²!!                                 500€/Mes

T3.50013 Mataró. Semi Centre. Local de 160 m² 
de superfi cie,  con puerta automática, totalmen-
te diáfano, consta de despacho y aseo con plato 
de ducha. Sin salida de humos. Es un local ideal 
para taller mecánico!!                            500€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor 
de 60m² de superfi cie, dispone de 2 habitacio-
nes, tiene 1 baño completo, cocina, salón come-
dor con salida a balcón, tiene aire acondiciona-
do, tiene la carpintería exterior de aluminio, fi nca 
de pocos vecinos!!!                              575€/Mes

T1.10187 Mataró. Cirera. Piso disponible a par-
tir de Enero de 50m², de 2 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina americana, salón comedor con 
salida a balcón, calefacción, suelos de parquet, 
carpintería de aluminio, ascensor, parking, zona 
comunitaria con barbacoa!!!                600€/Mes

T1.10102 Caldetas. Centre. Piso de 100m² sin 
amueblar, 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, 
cocina offi ce, calefacción, cierres de madera, 
lavadero, 2 terrazas de 15m2. Terrazas de 15m². 
Es un piso muy soleado!!!                     680€/Mes

T1.01638 Mataró. Centre. Dúplex de 90m² de 
superfi cie, de 3 habitaciones, 2 baños, balcón 
y galería, con 2 terrazas muy buena situación 
cerca playa frente escuela!!!                690€/Mes

 T1.10183 St Andreu de Llavaneres. Piso refor-
mado de 90m² de superfi cie, de 3 habitaciones 
dobles, tiene 2 baños completos + 1 de servicio, 
cocina, salón comedor con balcón!!   690€/Mes 

T1.01655 Mataró. Centre. Piso de 100m² consta 
de 4 habitaciones, tiene 2 baños, cocina offi ce, 
salón con salida al balcón, tiene calefacción, 
con ascensor. Está todo amueblado y con plaza 
parking opcional!!!                               750€/Mes

T1.50724 Mataró. Plaza Granollers. Pis alt amb 
vistes espectaculars de 110m², 4 habitacions 
(3 dobles), 1 bany complet, cuina offi ce, saló 
menjador amb sortida a balcó ampli, galeria, 
calefacció tancaments d’alumini, ascensor, tot 
exterior i molt assolellat!!!                    800€/Mes

T3.02856 Mataró. Via Europa. Local comercial 
135m² de superfi cie, totalmente diáfano, tiene 
2 escaparates grandes y 1 lavabo. Buena situa-
cion!! Muy luminoso!!                           850€/Mes

T1.10160 Mataró. Parc Central.  Piso alto que 
tiene 100m2 de superfi cie, de 3 habitaciones, 
tiene 1 baño, con cocina offi ce, salón comedor 
con salida a balcón, calefacción, los suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, tras-
tero, amueblado y muy soleado!!!       850€/Mes

T3.02853 Mataró. Centre. Local muy céntrico 
junto a la Plaza de las Tereses, Tiene 120m² de 
superfi cie, con 1 baño, los suelos de parquet 
¡¡Es ideal para ofi cinas !!                 1.000€/Mes

T1.10198 Sant Andreu de Llavaneres. 1ª linea 
de mar.  Planta baja de obra nueva de 100m² 
de superfi cie, dispone de 4 habitaciones, tiene 2 
baños, aa /cc, los suelos de parquet, carpintería 
exterior de aluminio, con plaza de parking y tras-
tero opcional, tiene terraza, zona comunitaria 
con piscina!!!                                       1.300€/Mes

T1.50198 - Mataró. Centre. c/Argentona. 
Planta baixa de 100 m², 2 hab. + Sala poliv. 
25 M², cuina americana equipada, bany com-
plet i aseo, aa/cc, terres parket, tancaments 
alumini, terrassa de 10m²!!!             194.260€

T2.50094 - Mataró-Vista Alegre. Casa pareada 
270 m², 3 habs. dob, 2 banys, 1 aseo, cuina off., te-
rres gres, calef., tanc. alumini, balco, galeria. Estu-
di 30m², tssa de 20 m², vistes a mar i muntanya. 2 
Trasters i parquing! Moltlluminosa!!     313.000€

T1.50762 - Mataró-Eixample. Pis tot reformat de 
100m², de 4 habitacions, 1 bany complet, cuina office, 
saló menjador amb balcó, galeria, aa/cc,  tancaments 
d’alumini. Molt assolellat !!                             127.260€

Pis tot reformat de 

T1.50723 - Mataró. Peramàs. Excel.lent dúplex, 
refor, decorat 70m², 2 habit. Armaris enc., 2 banys 
compl, cuina office, saló menj., galeria, balcó, aa/cc, 
marbre, tanc. alumini, ascensor, parking, semi 
moblat, gran terrassa!!                            243.550€

T1.08270 - Mataró. Ctra. de Mata.  Piso de 80m², 
3 habitac., 1 Baño completo, cocina offi ce total-
mente equipada, salón comedor muy luminoso 
con gran ventana, aa /cc, cc, galería, está todo 
amueblado y parking incluido!!!           650€/mes

T1.08270 - Mataró. Ctra. de Mata.  Piso de 80m², 
3 habitac., 1 Baño completo, cocina offi ce total-

  Piso de 80m², 
3 habitac., 1 Baño completo, cocina offi ce total-

  Piso de 80m², T1.10220 Mataró. Centre. Piso junto Riera, 80m², 3 
habit., 1 baño completo, cocina office totalm. equipa-
da, salón comedor con balcón, galería. Muy luminoso 
junto todos los servicios !!!                         450€/Mes

T1.10224 Mataró. Centro. Gran piso junto a la 
estación de 130m², 4 habit. (3 dobles), 2 baños com-
pletos, salón comedor amplio, galería, 2 balcones, 
calefacción, ventanas de aluminio, ascensor, todo 
amueblado para entrar a vivir !!!!               800€/Mes

T1.01461 Òrrius.  Piso de 90m² de superfi cie, 
consta de 3 habitaciones, tiene 1 baño, 1 aseo, 
cocina offi ce. Piso para entrar a vivir!! Es muy 
soleado!!!!!                                               500€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Z. Rocablanca R 16253

Lluminós pis amb terrassa a nivell, amb 
ascensor, de 3 habitacions. C.E. T
143.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 16180

Segon d’altura amb balcó i terrassa, 
4 habitacions, vistes clares. C.E. T 

75.000 €

MATARÓ - Z. Estació R 16032

Pis a 100m de la platja, 3 habs, bany + 
lavabo, traster. Tot reformat. C.E. T 

159.000 €

MATARÓ - Eixample R 16202

Pis de 3 habitac. complet. reformat i 
pàrquing a la mateixa fi nca. C.E. T 
183.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

Pis 2 habs, bona distribució, bany
complet refor., cuina independent. C.E. T
60.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 40233

Magnífi ca casa unifam. 340m2, pràcti-
cament nova, varies plantes. C.E. T
299.000 €

MATARÓ - Parc Central

Pis seminou de 3 habit., 2 banys, pàr-
king i traster. Zona com. C.E. T

R 16198

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

+ 1000 immobles a la nostra pàgina web: www.urbenia.es

MATARÓ - Via Europa

Pis 85m2, 3 habs, 2 banys, saló, balcó, 
a/a i calefacció. Parking. C.E. T
189.900 €

R 15998
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SMATARÓ - Via Europa R 40732

Preciosa casa adossada, jardí 60m2, 
4 habs+estudi 25m2, solàrium. C.E. T
370.000 €

MATARÓ - Molins R 15281

En edifi ci familiar, pis de 3 habit., cuina 
independent i amb ampli saló. CE. T 

79.000 €

MATARÓ - Torner R 16192

Assolellat i lluminós pis de 3 hab., balcó, 
cuina + galeria i ampli saló. C.E. T
91.000 €

MATARÓ - Havana R 16173

Lluminós àtic de 3 habitacions. Part 
superior amb traster i terrassa. C.E. T
119.000 €

193.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

R 16190MATARÓ - Z. Eixample

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
finestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 
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S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de  
superfície, exterior, 3 habs, balcó  
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82

Degut a l’alta demanda dels nostres 
clients, necessitem pisos de lloguer 
a totes les zones de Mataró.

MÀXIMES GARANTIES

Gran pis de 4 habitacions, cuina independent + galeria, lluminós saló  
amb balcó. En comunitat tranquil·la i amb ascensor.

OCASIÓ! 126.000€

Avda. Borbó, 17
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General Torrijos, 5-33, Mataró
93 798 46 95
Pompeu Fabra s/n, Granollers
93 861 34 43

www.pinmat.com

JA POTS PASSAR A RECOLLIR

EL TEU CATÀLEG DE NADAL!

TOTES LES

NOVETATS

2015
Catàleg Nadal 

28 de novembre, 11h-13h
Demostració de pintura al guix

Pinmat Mataró

  ACTIVITAT GRATUÏTA

MAL I EVIE
REF. 434-456B3120

QUADRONE SPORT HD
REF. 909-59790089

ADHESIUS
REF. 219-6178903

NOVETATS

SPIDERMAN
REF. 764-44352251

TRENET BALLARÍ
REF. 44384335

SPIDERMAN

21,99 €

19,99 €

24,99 €

99,99 €

PINBALL MINIONS
REF. 267-308375062

24,99 €

TRENET BALLARÍTRENET BALLARÍ

15,00 €
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