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SOLIDARITAT OPORTUNA
El Gran Recapte vol assolir aquest cap de setmana als 
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Amida reforma el seu habitatge amb personal qualifi cat, que pertany a l’empresa i amb un sol
interlocutor, sense intermediaris. Que la seva reforma sigui més còmoda, pràctica i econòmica.

• Innovem per respondre a les 
vostres necessitats.
• La nostra fi ta, oferir i executar un 
servei impecable.
• Us mostrem feines reals, realitzades 
als nostres clients i que denoten la 
naturalitat del seu dia a dia.
• Aprofi tem per agraïr-los la con-
fi ança, que ens fa superar-nos en la 
nostra activitat empresarial.

Si creus que tens el millor pressupost... posa’ns a prova!
cuines, banys, reformes i rehabilitacions

Cuina a Argentona Cuina a Argentona

Cuina a Premià de Mar

Bany a Llavaneres Bany a Llavaneres
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www.amidacocinas.com 
EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret)
Sortida c-32 Mataró Parc · T. 93 799 99 95 · M. 638 256 724
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h.
Dissabtes de 10 a 14h.
P  PÀRQUING GRATUÏT

Cuina a Mataró Cuina a Mataró

Cuina a Premià de Mar

Bany a Premià de Dalt Bany a Premià de Dalt
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ciutat

Ratifi quen els 44 anys de presó 
per a l’assassina d’octogenàries

 
Retorn als 60:
la revolució rock

Peces de pessebre mataronines 
per a la Fira d’Arles

Carles Estapé, 
llengua, cultura i país

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

Cop d’autoritat de La Sirena  
que ja és segona

La Fiscalia investigarà el sobrecost
de l’edifi ci del Rengle

ciutatciutat

culturacultura

perfi lperfi l

reportatgereportatge

esportesport
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T’agrada la Cavalcada 
de Reis de Mataró?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

“El Procés”, així, com a categoria, ningú sap com acabarà 
ni quant de temps més ens tindrà entretinguts, però una de 
les coses que, amb el temps, li haurem de reconèixer, és 
com ha fet afl orar expressions i paraules que fa un lustre, 
per allò de dir un termini, no hauríem imaginat mai. En els 
temps que vivim, una paraula o una expressió pot perdre’s o 
fer fortuna, acabar convertida en una samarreta o reproduïda 
en milers de hashtags.

El mateix procés i el seu “processisme”, els “pressing” 
que semblen haver arraconat les pressions nostrades o dir-li 
hiperventilat a algú esverat, esverant-te tu i, per tant, incidint 
en una mena de “hiperventilisme” són peces del vocabulari 
actual, igual que confl uència. N’hi ha una, però, que gene-
racionalment fa gràcia que s’hagi costumitzat fi ns al punt 
de formar part del dia a dia sense més. És aquesta expres-
sió de “passar pantalles”. Clarament referent als videojocs, 
s’utilitza sovint per desacreditar un escenari o un relat amb 
el despectiu “aquesta pantalla està passada”. S’hi poden 
fi xar i la sentiran a dir, aquesta de les pantalles. La seqüèn-
cia política com un joc de maquineta. El què s’ha de veure.

FIRMA
OPINIÓ PERIODISTA

Com acabarà la 
investigació del Rengle ?

CUGAT COMAS

Passar pantalles
www.totmataro.cat
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DIVERGÈNCIES DINS DEL
GOVERN

FORMBYTES,
GUANYADOR CREATIC

Si tanquem més el pla i ens fi xem en Mataró, no costa 
endevinar en els darrers esdeveniments i notícies un cert 
“tuf” de pantalla passada. En poc temps s’ha parlat de 
més problemes perquè vingui El Corte Inglés, els dos prin-
cipals partits difereixen sobre el concepte que ha de ser un 
TecnoCampus –que ja és– com ho feien quan encara eren 
plànols i propòsits o segueix cuejant l’Edifi ci del Rengle.

Deu ser la síndrome del periodista local, però a un li 
fa la sensació que el videojoc del dia a dia mataroní és 
repetitiu i li costa proposar noves aventures, siguin per 
guanyar més vides o més armes o per conquerir nous 
territoris. Les pantalles sempre són les mateixes, o això 
sembla, i quan les dones per passades et reapareixen amb 
un ‘Game over’ amenaçant, a causa dels difícils equilibris 
que regeixen la ciutat.

Els nens petits que s’avorreixen amb un videojoc van 
ràpidament a buscar-ne d’altres, amb nous al·licients. A 
aquesta ciutat li convé deixar d’avorrir-se a si mateixa, can-
viar l’expressió i enviar aquestes pantalles a fer punyetes.

50%  Sí
50%  No
0%  Ns/Nc

  EL RUGBY CLUB MATARÓ VA FER LA SEVA PRESENTACIÓ DIUMENGE I DESPRÉS VA   EL RUGBY CLUB MATARÓ VA FER LA SEVA PRESENTACIÓ DIUMENGE I DESPRÉS VA   EL RUGBY CLUB MATARÓ VA FER LA SEVA PRESENTACIÓ DIUMENGE I DESPRÉS VA   EL RUGBY CLUB MATARÓ VA FER LA SEVA PRESENTACIÓ DIUMENGE I DESPRÉS VA 
GUANYAR EN UN PARTIT QUE, COM SEMPRE, VA DEIXAR IMATGES ESPECTACULARS

CASTIGAT  No és normal que els dos 
socis de govern tardin tant a posar-se 
d’acord amb el tema de la presidència 
del TecnoCampus. 

APLAUDIT  El planter d’empreses 
emprenedores segueix donant bons 
fruits, que queden escrits al palmarès 
d’un guardó important com aquest. 

ALUART
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Mataró (Can Serra)OBRA NOVA

Tel: 93 510 8080

A partir de

395.000€
 Distribució i acabats personalitzats

2 minuts 
de Mataró Parc

20 minuts
de Barcelona

PARCEL·LES
D’ENTRE

400 i 700m2



Pels volts de Nadal, el 22 de de-
sembre de 1978 la Missa de Les 
Santes va viatjar fi ns a Barcelona 
en una de les poques sortides que 
aquesta joia del patrimoni cultural 
mataroní ha sortit. 

L’Orfeó mataroní, encapçalat pel 
director de la Missa de Les Santes, 
Pere González, i l’aleshores presi-
dent Jordi Sivilla, van interpretar la 
Missa de Glòria de Mossèn Manuel 
Blanch al Palau de la Música, coin-
cidint amb el 75è aniversari del cor 
i com a cloenda d’una sèrie d’ac-
tes i iniciatives per a commemorar 
l’efemèride.

Posar l’obra en valor
Així, una norantena de cantaires van 
anar a un dels punts emblemàtics de 
la música catalana com el Palau de 
la Música per interpretar una peça 
única, peculiar i particular. Docu-
ments històrics expliquen que “hi 
va haver autobusos plens de gent 
que van anar fi ns al Palau a gaudir 
del concert”, que va portar noranta 
cantaires al Palau amb noms tan 
rellevants com el de Josep Fadó. I 
és que, segons sembla, Mataró va 
rebre el concert amb molt bons ulls 
i va fer valdre, encara més, les par-
titures de Blanch”.
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CLAM RESISTENT
Més de 1.500 persones surten al carrer contra la 
Ronda del Maresme, a punt d’iniciar-se les obres
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La Missa de Les Santes, al Palau
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Muralla de la Presó, 27 baixos · Mataró · T. 93 755 60 47
info@studi.cat · www.studi.cat

Ref.1980: c/Churruca. 1r. pis 2 hab., amb terrassa a nivell 585€ t.i.
Ref.2010: C/Floridablanca. 2 hab amb parking. 650€ t.i.
Ref.2058: C/Sant Agustí. 3 hab., al costat estació. 650€ t.i.
Ref.2078: Zona Riera. Dúplex 1 hab.+buhardilla.  650€ t.i.
Ref.2079: La Riera. 4 hab, d’estàncies amplies. 850€ t.i.
Ref.2084: Pl. Tereses. 4 hab, conservat. 650€ t.i.
Ref.2085: c/Churruca. Dúplex 2 hab. amb terrassa. 525€ t.i.
Ref.2091: Z. Sta. Maria. 2 hab. (una tipus estudi). 495€ t.i.

 

PISOS DE LLOGUER
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Valoració  
gratuïta  

i sense  
compromís

MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11

Vine i  
et taxem  
al moment  
les teves 
joies

PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR» «
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dies el Partit Popular de Mataró 
feia públic que preguntaria al se-
güent Ple Municipal sobre l’estat 
d’aquesta qüestió.

Delicte contra 
l’administració pública
El Fiscal en cap de Mataró ha obert 
diligències per un presumpte delic-
te contra l’administració pública. 
El procediment s’ha iniciat aquest 
mateix dimarts i durant els pròxims 
dies s’espera que comenci el procés 
per requerir nova documentació al 
consistori, així com la citació de 
possibles testimonis. En el seu 
dia, Antifrau va requerir diversos 
informes sobre els responsables 
públics dels processos de licitació i 
adjudicació de l’obra, així com dels 
responsables de la seva execució 

La polèmica sobre les obres de 
l’edifi ci d’ofi cines El Rengle, a Mata-
ró, continua portant cua. L’obra es va 
fer entre 2007 i 2010, sota el man-
dat del tripartit, amb un pressupost 
de 18,1 milions. El cost fi nal, però, 
va ascendir fi ns a 25,6 milions, un 
40% més. A més, la constructora 
FCC no va presentar la factura fi ns 
dos anys després d’acabar l’obra. 
Ja l’any passat l’Ofi cina Antifrau va 
requerir informació sobre aquesta 
promoció a petició del mateix govern 
municipal, que el mandat passat li-
derava en solitari CiU. 

Segons va avançar dimarts 
l’Agència Catalana de Notícies, la 
detecció de presumptes irregulari-
tats fa elevar ara el cas a Fiscalia, 
que ha obert diligències per inves-
tigar un presumpte delicte contra 
l’administració pública.

Un any i mig després que la do-
cumentació de l’obra de l’edifi ci del 
Rengle arribés a mans de l’Ofi cina 
Antifrau, l’abril de 2014, aquest 
organisme ha decidit traslladar el 
cas a la Fiscalia perquè investigui 
les presumptes irregularitats detec-
tades en relació a aquesta promoció 
immobiliària. Precisament fa uns 

La Fiscalia investiga la desviació pressupostària de 
l’edifi ci El Rengle

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat

per part de la constructora, el plec 
de clàusules del concurs públic, el 
contracte amb FCC, les modifi ca-
cions del projecte i els consegüents 
justifi cants de preus.

Es dóna la circumstància que 
aquestes obres es van fer durant el 
darrer mandat del tripartit a Mata-
ró, amb el PSC al capdavant. CiU, 
llavors a l’oposició, va denunciar la 
desviació pressupostària i va pro-
moure la investigació d’Antifrau 
quan va accedir al govern muni-
cipal, el mandat passat. Ara, tot i 
que els caps de fi les de cada partit 
han canviat respecte dels mandats 
en què es va tirar endavant l’obra, 
PSC i CiU són socis de govern de 
l’Ajuntament de Mataró per la qual 
cosa hauran de respondre com un en 
aquest episodi judicial. 

www.totmataro.cat
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  L’Ajuntament ofereix col·laboració

L’Ajuntament de Mataró assegura en un comunicat no haver rebut cap 
notifi cació de la investigació de Fiscalia. Tot i això l’Alcalde ha convocat 
una Junta de Portaveus i ha encarregat la creació d’una comissió de 
seguiment d’aquest assumpte on participin el secretari, l’interventor, els 
gerents de l’Ajuntament i de PUMSA i representants de tots els grups 
municipals “amb l’objectiu de garantir la màxima transparència”. El 
comunicat assegura que David Bote “ofereix la màxima col·laboració 
als estaments judicials per aclarir qualsevol dada o proporcionar la do-
cumentació que puguin sol·licitar a l’Ajuntament”. 

S’obren diligències per un 
presumpte delicte contra 
l’administració pública  

ARXIU
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www.anticipa.comATENCIÓ TELEFÒNICA & 900 102 643
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NOMÉS AUTÈNTIQUES 
OPORTUNITATS
CONSULTA LES NOSTRES OFERTES IMMOBILIÀRIES 
AMB CONDICIONS IRREPETIBLES

www.anticipa.com

CONSULTA AVUI MATEIX AQUESTES I ALTRES OFERTES INCREÏBLES A www.anticipa.com

ARENYS DE MAR
Sant Joan

Pis de 60 m2 amb 2 habitacions i 2 banys. 
Qualificació energètica [G]  
Ref. VI000030648745

115.500 € ↓
VENDA 105.500 € 

TORDERA
Viladomat

Pis de 97 m2 amb 3 habitacions i 2 banys. 
Qualificació energètica [E]  
Ref. VI000030650374

94.200 € ↓
VENDA 86.500 €

GRAN 
OPORTUNITAT
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La solidaritat de Mataró, 
a prova amb el Gran Recapte

Malgrat el titular que encapçala 
aquesta notícia, res ni ningú ha 
de posar a prova la solidaritat de 
Mataró. La capital del Maresme és 
un exemple d’implicació en causes 
solidàries i bona prova en són la 
gran acollida que sempre tenen les 
activitats que s’organitzen a aquest 
efecte. Entitats del tercer sector com 
Càritas sovint demanen la implica-
ció de la ciutadania i la reben. Les 
marxes i caminades solidàries són 
dels actes més massius de l’any i 
tenyeixen del color que toca diver-
sos diumenges del calendari, com 

aquest darrer amb la marxa de la 
Salut Mental. L’empremta de les 
campanyes de Mà Oberta és inesbo-
rrable i mai falten iniciatives pròpies 
o adhesions a aquelles que es fan en 
àmbit nacional. 

Una de les més importants, en 
l’àmbit català, és la del Banc dels 
Aliments i el Gran Recapte que, 
anualment, convoquen a les portes 
de la campanya de Nadal. I aquest 
2015 volen batre rècords, de nou.

Superar l’any passat
El 27 i 28 de novembre milers de 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

voluntaris d’arreu de Catalunya 
es mobilitzaran per fer la setena 
edició del Gran Recapte que, un 
any més, es proposa “recaptar el 
màxim d’aliments bàsics de llarga 
durada”. Enguany, els quatre bancs 
d’aliments de Catalunya es propo-
sen arribar als 25.000 voluntaris 
per poder cobrir els 2.500 punts 
de recollida habilitats en mercats 
i supermercats i superar les 4.686 
tones de queviures de l’any passat. 
En aquesta edició es demana, es-
pecialment, llet, oli, llegums cuits 
i conserves de peix o carn.

El Banc dels Aliments vol batre el rècord de recaptació aquest cap de setmana

Es noticia 1699.indd   2 24/11/15   19:45
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A més de recollir aliments, el Gran 
Recapte es proposa “sensibilitzar 
sobre la situació d’exclusió social 
que pateix el 20% de la població 
a Catalunya, agreujada per la crisi 
econòmica dels darrers anys”. En 
aquesta edició es comptarà amb 
la col·laboració d’empreses com i 
Integra2 i Azkar, que oferiran els 

seus serveis de transports per dur els 
aliments des dels punts de recollida 
fins a les naus cedides on es farà la 
classificació de queviures.

Un any més,  les  cadenes 
d’alimentació cediran els espais 
en les seves botigues per ubicar els 
punts de recollida a més de donar 
suport logístic i fer donacions addi-
cionals d’aliments per a completar 
les donacions dels seus clients.

11.700 banyeres
Danone col·laborarà amb la dona-
ció de iogurts, posant en marxa 
una campanya de sensibilització 
i promovent recollides entre els 
seus empleats. A més, donarà les 
gairebé 11.700 banyeres de cartó 
que s’ubicaran als punts de reco-
llida. També l’empresa Cartonajes 
Petit donarà una part de les caixes 
i banyeres.

La classificació dels aliments 
rebuts al Banc dels Aliments de Bar-
celona es farà en una nau industrial 
cedida pel Parc Logístic de la Zona 
Franca. 

 Contra la pobresa alimentària i sense ànim de lucre

El Gran Recapte d’Aliments a Catalunya és una campanya de recollida 
d’aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del 
nostre entorn rebin ajuda alimentària, també serveix per donar a conèixer 
la situació que travessa aquest grup, que arran de la crisi econòmica que 
estem vivint, ha anat creixent. La campanya la duen a terme simultània-
ment els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya. Es calcula que actualment, 
un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes 
persones requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per no 
esdevenir persones marginades. I és per aquest motiu que des dels Bancs 
d’Aliments es posa en marxa aquest projecte que enguany arriba a la setena 
edició. Els Bancs d’Aliments són entitats benèfiques sense ànim de lucre, 
independents de tota ideologia econòmica, política o religiosa, basats en 
el voluntariat, amb l’objectiu de recuperar els excedents alimentaris de les 
empreses i redistribuir-los gratuïtament entre les persones necessitades del 
nostre entorn, evitant qualsevol malbaratament o mal ús dels aliments. Les 
seves màximes són lluitar contra la pobresa alimentària i contribuir al des-
envolupament sostenible per a un món més net. 

Es demana llet, 
oli, llegums cuits i 

conserves de  
peix i carn

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

Es noticia 1699.indd   3 24/11/15   19:45



La Riera 48:

Tecnocampus: el primer confl icte 
postmatrionial de la sociovergència local

Les aigües baixen revoltades a La Riera 48 entre els 
dos socis de govern, PSC i CDC, instal·lades en la 
desconfi ança, arran de les desavinences aparegudes 
pel relleu de Miquel Rey i, especialment, per la vo-
luntat dels convergents de mantenir-lo, malgrat la 
seva renúncia com a regidor, com a president de la 
Fundació Tecnocampus. CDC ha insistit en la seva 
aposta durant tres setmanes però el PSC –fi ns a dues 
vegades- s’hi ha negat en rodó. Per si fos poc, la re-
unió que hi havia convocada per a aquest dilluns va 
ser anul·lada a instàncies de CDC per les fi ltracions 
aparegudes a la premsa sobre la possible incompa-
tibilitat de la marxa de Rey a Eurecat.

OPINIÓ

Convé, però, no confondre’s: no assistim a cap lluita 
de poder per reconfi gurar l’equilibri dibuixat en el pac-
te de govern; tothom té clar que, si Rey no manté la 
presidència del parc tecnològic, el seu lloc l’ocuparà 
igualment una nacionalista, Dolors Guillén, la regidora 
que l’ha substituït al govern.

Què passa, llavors? Doncs que davant la pretensió de 
CDC de dissimular la marxa de Rey fent que mantingués 
un dels títols associats a les seves competències, el 
PSC ha dit que no. I ho ha fet perquè creu que és hora 
d’aturar en sec “un procés gradual de desgovermenta-
lització del Tecnocampus” per tal que el sector privat 

www.totmataro.cat
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JOAN SALICRÚ
article opinió

periodista

hi vagi agafant cada vegada més pes. Una maniobra 
que hauria impulsat el mateix Rey i que tindria com 
a darrer reflex la proposta de nova clínica privada a 
tocar del recinte -que es connectaria amb els estudis 
d’Infermeria, sense apostar per l’Hospital públic-. (Cal 
tenir en compte que els nous regidors socialistes són 
persones lleugerament més a l’esquerra del que ho 
estava l’anterior primera línia socialista).

Res, doncs, de balls de cadires, sinó conflicte de fons: 
els socialistes consideren que el Tecnocampus ha volat 
de forma massa autònoma i sense el suficient control 
polític. Encara més: el PSC recela de què, aprofitant 
aquest posicionament “fora Ajuntament” del parc tec-
nològic i al control de CDC sobre la visualitzable àrea 
de Promoció Econòmica, els seus socis estiguessin 
constituint una espècie d’Ajuntament paral·lel, amb 
capacitat econòmica pròpia i amb voluntat de projecció 
exterior de la feina dels convergents dins el govern mu-
nicipal. També aquí s’hi inclouria l’aposta, consignada 
en el pacte de govern, de pilotar des de CDC el procés 
de fusió de la ràdio municipal i la televisió pública co-
marcal, que serien els altaveus mediàtics necessaris.

Tota aquesta remor de fons és el que explica el veto a 
què Rey segueixi presidint el parc tecnològic, a ban-
da de què situar algú que no és regidor del govern 
com a màxim responsable polític del gran projecte de 
ciutat, sembla també fora de lloc segons el PSC. Just 
al contrari, doncs, els socialistes pretenen reforçar la 
presència de l’Ajuntament a Tecnocampus amb el risc 
de caure en una forma de dirigisme que podria esde-
venir contraproduent; és obvi que un parc tecnològic 
fortament vinculat al món de l’empresa no pot funcio-
nar de la mateixa manera que La Riera 48.

Aquesta és una batalla política, amb tints ideològics, 
que ve de lluny, de quan els socialistes, des de finals 
dels 90 i amb l’alcalde Mas, van promoure el dispositiu 
tècnic i humà que acabaria desembocant en la creació 

del Tecnocampus. Llavors el PSC va bascular la seva 
política de promoció econòmica cap a un marc ideo-
lògic social-liberal, on CiU es podia sentir còmode (la 
paradoxa però és que els nacionalistes van mostrar-se 
molt reticents sempre amb el projecte, pràcticament 
fins que van assumir-ne el control a partir de maig de 
2011, poc abans de la seva inauguració). No en va, 
el Tecnocampus, va ser l’aposta estrella dels mandats 
de Baron, però alhora la màxima concessió al mercat 
que un partit com el PSC podia fer.

Diferències de concepte
Sigui com sigui, en els darrers quatre anys, els socia-
listes consideren que s’ha anat massa enllà en aquesta 
estratègia “promercat” i que s’ha perdut l’esperit ori-
ginal del projecte -crear un pol d’innovació econòmica 
que ajudés a renovar les bases productives de la ciutat-. 
Retreuen als convergents no haver corregit la deriva 
excessivament universitària que, al seu entendre, s’ha 
produït els darrers anys, passant dels 1.471 alum-
nes el curs 11/12 als gairebé tres mil d’aquest curs, 
mentre que aquests precisament repliquen dient que 
l’augment de matrícules ha permès tallar el finança-
ment municipal extraordinari que fins a l’exercici 2014 
va haver de tenir el Tecnocampus.

El més probable és que CDC hagi de baixar del burro 
i el PSC aconsegueixi guanyar aquesta petita batalla, 
però quedarà clar que les relacions entre els dos socis 
experimenten mesos de tensió i competició, senyal que 
en les negociacions per formar govern no es va entrar 
prou a fons en segons quines qüestions. I que, per 
tant, certa raó tenia ERC quan parlava de “pacte de 
conveniència” entre les dues forces. Una Esquerra que 
tindria tot el sentit del món que es plantegés de nou 
l’entrada al govern, vistes ara les circumstàncies. 

c18 opinio salicru.indd   3 25/11/15   11:20



44 anys de presó per a l’assassina 
d’octogenàries  

   
El Tribunal Suprem ha confi rmat la 
condemna a 44 anys, set mesos i 
un dia de presó a la dona que va as-
sassinar dues àvies a Mataró, el mes 
de maig de l’any 2012. La dona, 
que regentava un forn de pa a la 
capital del Maresme, va aprofi tar la 
confi ança de les víctimes, que eren 
clientes de l’establiment, per entrar 
a casa seva, atacar-les fi ns a matar-
les i, fi nalment, robar-les les joies. 
Segons la defensa, cap prova situa 
la condemnada al lloc dels fets, però 
el Suprem ha desestimat el recurs 
de cassació interposat per la defensa 
contra la sentència l’Audiència de 
Barcelona del 17 de març de 2015, 
que inclou també el pagament d’una 
indemnització de 109.905 euros als 
familiars de les víctimes.

El Suprem considera provat que la 
dona, propietària d’un forn de pa a 
Mataró, va assassinar les dues àvies 
el 17 i el 22 de maig de 2012. Les 

víctimes tenien 86 i 81 anys i a to-
tes dues les va atacar de la mateixa 
manera: a la cuina i colpejant-les 
repetidament fi ns a matar-les. 

En tots dos casos, va utilitzar 
també una arma blanca. A la pri-
mera d’elles li va robar 4.000 euros 
en efectiu que tenia a casa, a més 
de diverses joies, com anells de 
brillants o un collaret de pedres 
cultivades. De casa de la segona 
víctima, en canvi, només es va en-
dur, després de regirar tota la casa, 
un ‘nomeolvides’ amb el seu nom i 
el DNI gravat.

Les proves
A diferència del que esgrimia la 
defensa, la investigació policial va 
poder corroborar que en un dels 
habitatges van aparèixer empremtes 
amb sang d’unes sabatilles com 
les seves; que l’endemà del primer 
delicte va vendre en un local unes 
enfi lades d’or d’unes arracades, on 
es va trobar ADN d’una de les vícti-
mes, i que en ser detinguda tenia en 
el seu poder la placa del ‘nomeolvi-
des’ de l’altra víctima. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ
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La defensa de la propietària 
de ‘La Iaia Anita’ perd el 
recurs presentat al Suprem

ALUART

  Gran expectació mediàtica 

La detenció de la fornera que treballava a ‘La Iaia Anita’ va ser una de 
les notícies destacades de l’any 2012 i és que el cas va atraure una 
gran expectació mediàtica a la ciutat. L’acusada va ser detinguda aquells 
dies del mes de maig i des de llavors és a la presó. El cas va tornar a 
l’actualitat aquest 2015, quan s’ha celebrat el judici. 

MB Motors nou 
concessionari 
Van ProCenter

MB Motors, el concessionari de 
Mataró, ha estat nomenat nou Van 
ProCenter, una distinció que dóna 
Mercedes-Benz i que acredita el 
concessionari com a especialista 
en furgonetes d’aquesta marca. 
S’associa a aquesta distinció la 
màxima garantia de la marca.

La distinció acredita MB Motors 
com a especialistes en furgonetes 
altament qualifi cats i amb una àm-
plia oferta de productes i serveis, 
el servei de mobilitat, així com les 
diferents solucions per a carrosse-
ries i fl otes.

Garantia associada
Abans de poder ostentar el segell 
de qualitat Van ProCenter, els con-
cessionaris de Mercedes-*Benz han 
de superar amb èxit una auditoria 
realitzada per auditors externs. Un 
Van ProCenter satisfà les més altes 
expectatives: el compliment dels 
estàndards és per això verifi cat con-
tínuament per empreses externes. 
D’aquesta manera, la distinció va 
lligada a una plena garantia asso-
ciada a l’establiment i acredita el 
centre mataroní com a referent i 
interlocutor per a tot el relacionat 
amb les furgonetes de la marca 
alemanya. 

MOTOR
NOTÍCIA REDACCIÓ

És una distinció que dóna 
Mercedes-Benz als centres 
especialitats en furgonetes

Tot ciutat iaia anita.indd   1 23/11/15   19:01



A MataRó 
i en ple carrer 
compra de gust 
el Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganerel Caganer

A la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal 
hi trobaràs de tot per decorar casa teva.

Descobreix el Nadal de Mataró
www.vineamataro.cat

Del 28/11 al 23/12/2015      Pl. de Santa Anna
Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal



MATARÓ

El Centre

El Centre

Els centres de les ciutats acostumen 
a ser la part més idiosincràtica, allà 
on es concentren els espais com-
partits més nostrats. És així d’ençà 
que els romans van començar a 
pensar com organitzaven les seves 
localitats a partir de dues artèries 
principals i un creixement sostingut 
des de l’encaix entre totes dues. A 
Mataró aquesta empremta es nota 
en un Centre històric ampliat a tot 
el que seria el barri del Centre que 
exerceix, en efecte, de cap i casal 
de tota la ciutat.

Més que un barri, que ho és, el Cen-
tre és el nucli a partir del qual creix 
i funciona la ciutat. 

Els altres epicentres ho són per 
llunyania amb la força motriu que 
desprèn La Riera o les places de 
Santa Anna o de les Tereses com a 
nusos a la vegada viaris que socials. 
Les coses importants, a Mataró des 
de l’època dels romans, passen al 
Centre que fa, de facto, de barri 
capital del a capital en si mateixa, 
que és Mataró.

La capital dins la capitalbarri a barri

Tot Barri 1,2 intro.indd   2 25/11/15   13:31
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El “plató” preferit de La Riera, que s’acaba

Els mataronins que van i vénen pel 
Centre, especialment pels carrers a 
cavall de Santa Maria i Can Xammar, 
així com també altres localitzacions 
com el carrer homònim, ja s’han 
acostumat a veure com graven La 
Riera al seu barri. Una estampa que 
s’acaba.

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. 

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-

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

A l’estiu posarà punt fi nal 
una sèrie de rècord gravada 
majoritàriament al barri

lupat moltes de les trames de la 
sèrie, l’ambició de la Lídia (Anna 
Sahún), els embolics de La Pineda, 
l’equilibri emocional de la Mercè i 
les evolucions respectives dels seus 
quatre fi lls, es resoldran en el que 
resta de temporada. La fi delitat dels 
espectadors ha estat un dels motors 
de ‘La Riera’, com demostren les xi-
fres d’audiència que ha facilitat TVC. 

Molts mataronins han fet d’extres en 
les escenes gravades que, en clau 
mataronina, afegeixen l’encant de 
localitzacions familiars per a tothom. 
És com tenir un plató al barri.

barri abarri Centre
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*Compres superiors a 60€

Servei a Domicili Gratuït a Mataró i rodalies*
Truca’ns!  937 903 040

c/ Nou, 27. Mataró   
Horari de 9 a 21h. 
De dilluns a dissabte

L’alimentació bio o ecològica és 
una opció imprescindible per als 
qui volen dur una vida saludable i 
participar d’un entorn sostenible.

Els productes ecològics són més 
saludables i proporcionen a més una 
aportació nutricional més completa 
que els convencionals. 

Al supermercat Veritas situat al 
carrer Nou, 27 de Mataró, hi po-
dràs comprar tot el que necessites: 
pa, fruita, verdura, carn, begudes 
vegetals, proteïna vegetal, produc-
tes d’higiene, alimentació infantil, 

cosmètica, perfumeria i alimentació 
en general.

El nostre assortiment inclou 
4.500 productes diferents, amb 
certifi cació de producció 100 per 
cent ecològica. D’aquests productes, 
400 són de la nostra pròpia marca 
“Veritas”, seleccionats entre els mi-
llors per la seva relació qualitat-preu

BARRI A BARRI
EL CENTRE

REDACCIÓ

El supermercat ofereix 4.500 
productes diferents i cent per 
cent ecològics

El teu Nadal a Veritas
També t’oferim la possibilitat de 
fer paneres de Nadal a mida. Vine i 
nosaltres t’ajudarem! A més a més, 
el nostre establiment compta amb 
personal especialitzat i format en 
nutrició que us ofereix assessora-
ment nutricional específic per a 
cada cas.

Veritas, garantia d’una bona alimentació

Disposem d’una àmplia gamma de torrons i neules sense gluten

La cosmètica bio és una 
alternativa molt recomanable 
per tenir cura de la pell i de 

la salut.

barri abarri El Centre

Tot Barri 5 Veritas.indd   2 25/11/15   13:35



C/Camí Ral, 498 · 08301 Mataró · Tel. 937 99 51 57

JOIES, LINGOTS, MONEDES D’OR, 
RELLOTGES D’OR, PLATA, COBERTERIES, 
DIAMANTS DE MÉS DE ½ Kt., I MÉS...

- PROFESSIONALS DEL SECTOR DE LA JOIERIA AL TEU SERVEI 
- ASSESSORAMENT I TAXACIÓ GRATUÏTA SENSE COMPROMÍS

- GARANTIM LES MILLORS CONDICIONS DEL MERCAT

NO VENGUIS EL TEU OR!
RECUPERA’L QUAN VULGUIS

DINERS
AL MOMENT
A CANVI DE LES TEVES

JOIES COM A GARANTIA

DINERS
AL MOMENTAL MOMENT
A CANVI DE LES TEVES

JOIES COM A GARANTIA

DINERS
AL MOMENTAL MOMENT
A CANVI DE LES TEVES

JOIES COM A GARANTIA

*Presentant
  aquest anunci
*Presentant
  aquest anunci

30€ DE
REGAL
PER VENTA
SUPERIOR 

A 20g D’OR*



barri abarri Centre

El vidre de confi ança al Maresme 

Vidres Mascarell és una empresa 
amb més de 65 anys d’antiguitat a 
Mataró, tots ells al Centre de Ma-
taró i els darrers 40 anys al Carrer 
de Lepanto. Mascarell no és una 
empresa vidriera més, sinó que és 
l’únic taller manufacturer de vidre 

del Maresme i Vallès Oriental. Això 
li permet liderar el sector des d’una 
posició de força i ser un nom amb 
el qual confi ar de forma integral en 
tots els serveis de vidreria, des de 
la fabricació a la transformació, la 
venda, la instal·lació o la reparació.

barri a barri
PUBLIrrePOrtAtGe redacció

Tots els serveis es fan al millor preu 
del mercat i amb un tracte de gran 
professionalitat.

Domini de l’ofi ci
Mascarell treballa el vidre, té ma-
quinària pròpia, l’estria, el bisella, el 
poleix, l’adapta, el talla, etcètera. Té 
una maquinària específi ca que cap 
altra empresa pot oferir, per la qual 
cosa els seus clients són tant els 
particulars com multitud de vidriers 
i metal·listes que precisen els seus 
serveis per a les seves instal·lacions. 
L’empresa es diferencia per aquests 
serveis integrals, que permet abastar 
molts trams de producció i abaratir 
preus comparats amb altres fi rmes.

Els terminis de lliurament són el 
gran fort de Vidres Mascarell, ja 
que poden respondre amb instan-
taneïtat a les necessitats del client. 
Tenen una gran velocitat d’actuació 
i resposta davant les necessitats 
específi ques dels seus clients, raó 
per la qual a tota la comarca se sap 
que si necessites res en qüestió de 
vidres amb qui has de confi ar és en 
Mascarell.

Tot barri 8 plaça tereses.indd   2 25/11/15   18:43



La reurbanització de la Plaça de 
les Tereses i carrer de Cuba

Van costar sis mesos i alguns mal-
decaps als veïns, tot i que ara els 
comerços n’estan satisfets. Les 
obres de remodelació del carrer de 
Cuba i els entorns de la Plaça de les 
Tereses van finalitzar a principis del 
mes d’agost. El conjunt dels treballs 
d’urbanització van costar, segons va 
fer públic l’Ajuntament, un total de 

382.600 euros. Entre altres coses 
es van soterrar les línies elèctriques 
i les de telefonia i tot l’enllumenat 
públic d’aquestes zones van passar 
a ser amb llum LED.

Les obres van permetre pavimentar 
el carrer de Cuba a un únic nivell 
i es va donar prioritat als vianants 

barri a barri
centre

redacció

anul·lant tot l’aparcament de la via 
i facilitant l’accés comercial cap al 
carrer de Sant Benet i el carrer de 
Sant Josep. A la Plaça de les Tere-
ses també es va pavimentar a un 
sol nivell i es va reorganitzar l’espai 
destinat a estacionar les motos. A 
més a més es van reubicar els con-
tenidors de brossa i es va facilitar 
l’accés dels vianants a la plaça amb 
una nova vorera entre les rampes de 
l’aparcament subterrani.

Aquesta remodelació urbanística 
pretenia impulsar el comerç en 
aquesta zona i posicionar la ciutat 
com a una destinació comercial 
que ara, un cop finalitzades les 
obres, es confirma que com a mí-
nim en part, està funcionant. De 
fet, l’Ajuntament va engegar una 
campanya  de promoció i comu-
nicació de la zona per un total de 
100.000 euros.

L’obra la va finançar el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional en un 
50 per cent, en un 25 per cent per 
part de la Diputació i en un altre 25 
per cent l’Ajuntament.

www.totmataro.cat
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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

“Un fort impediment és no poder aparcar fàcilment”

Com estan les assegurances, negoci 
al qual us dediqueu?
Hi ha molta competència. Però per 
altra banda, el segell de l’Aliança 
de Mataró és molt conegut per la 
seva proximitat i com a entitat sen-
se afany de lucre. Fa tants anys que 
estem a la ciutat que és un valor que 
la competència no té.

La competència és un problema?
Evidentment. Però la diferència en-
tre nosaltres i la resta de mútues és 
el poder de decisió dels nostres as-
sociats. La nostra entitat sense afany 
de lucre repercuteix directament 
amb els associats perquè els guanys 
es divideixen entre ells.

Els negocis funcionen bé al centre?
Suposo que sí. Nosaltres ens man-
tenim bastant estables. Tot i la 
crisi econòmica que tots hem patit 
no hem tingut una gran davallada 
d’associats, ens hem mantingut.

Creus que els negocis del centre han 
de millorar en algun aspecte?
Els negocis del centre els veig poc 
arriscats. Penso que hem de fer més 
apostes per les noves tecnologies i 
hem d’entrar més en la presència a 
les xarxes socials, els portals digitals 
i les botigues online. Això facilita la 
vida al ciutadà que, en el fons, no 
deixa de ser el nostre client.

D’on arriben els vostres associats?
Tenim molts associats de Mataró, 
com és normal. Però també d’altres 
zones de fora de Mataró, el que 
anomenem “la primera corona del 
Maresme”: Vilassar, Cabrils, Ar-

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

Parlem amb Joan Calleja, 
gerent de la Nova Aliança 
Mataronina

gentona, Llavaneres, Sant Vicenç i 
Arenys. Tenim una tercera part dels 
nostres associats que són de fora 
de Mataró.

Arriben fàcilment al centre els que 
són de fora?
Depèn. Un fort impediment és no 
poder aparcar fàcilment. De fet, 
més que no aparcar és el cost que 
representa aparcar en aquesta zona. 
L’accés al centre de la ciutat és molt 
difícil i molt complex i això fa que 
la gent opti per anar directament 
als centres comercials on aparcar 
acostuma a ser gratuït i ho tenen 
tot centralitzat.

La reforma de la Plaça de les Tereses 
ha ajudat a negocis com el vostre?
Ens ha ajudat a tenir molta més visi-
bilitat. Abans la majoria d’atencions 
als associats les donàvem per te-
lèfon i ara hem passat a donar-les 

barri abarri Centre
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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

“Un fort impediment és no poder aparcar fàcilment” de forma presencial, la majoria, i 
a través del nostre portal web. Les 
noves tecnologies i la reforma de la 
Plaça ens hi han ajudat molt. Estem 
molt satisfets.

Què li manca al barri?
Crec que li falta més llum a la nit. 
Molta més il·luminació. Una altra 
mancança crec que és la senyalit-
zació, crec que s’hauria de millorar 
tant pels vehicles com per als via-
nants. Si no vens de Mataró i vens 
de fora has de saber quin pàrquing 
està buit o ple per facilitar l’accés 
a la zona i anar directament allà on 
saps que podràs aparcar. També 
trobo a faltar més informació de les 
activitats lúdiques i culturals que es 
fan al centre.
 
Què en destacaries del centre?
Destacaria la gran oferta de proxi-
mitat que existeix al centre. Crec 
que és un barri tranquil i humà. 
Quan dic humà em refereixo a què 
sempre hi ha molta gent. Hi vinguis 
a l’hora que hi vinguis o caminis a 
l’hora que caminis sempre et sents 
protegit. Crec que és un barri segur.

www.totmataro.cat

núm. 1699
del 27 de novembre al 3 de desembre de 2015

Joan 
Calleja
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“És una zona molt tranquil·la 
per viure-hi”

Quina és la vostra especialitat?
La nostra especialitat són les motos 
de gran cilindrada. A les grans mar-
ques històriques – Honda, Yamaha, 
Suzuki i Kawasaki- cal sumar-hi 
també la capacitat de treballar amb 
la màxima fi abilitat amb altres mar-
ques com la novedosa Kymko o les 
KTM, Triumph, Ducati o BMW. Més 
enllà de la marca de les motos el 
que ens fa diferents és la confi ança 
que ens diposita la gent.

A més a més de la venda oferiu man-
teniment, oi?
Sí. Dins de la nau industrial, que té 
més de 500 metres quadrats, hi ha 
quadre parts: la botiga, el taller, el 
magatzem de recanvis i consumibles 
i el magatzem de residus.

Funciona bé la venda de motos?
La venda de motos no. Des que 
va començar la crisi econòmica 
va baixar molt la venda. Tenim la 

sort que treballem molt en el tema 
de la reparació i el manteniment 
d’aquestes. Per sort però, ens fun-
ciona tant bé el manteniment que 
treballem molt.

La zona semi peatonal us ajuda en 
aquest sentit?
La veritat és que si estiguéssim en 
un carrer més de pas i que passes-
sin els cotxes creiem que ens aniria 
molt millor. Segurament tindríem 
més gent. Sort que fa molts anys que 
estem aquí i la gent ja ens coneix. 

Com és la relació entre veïns?
Molt bona. Ens coneixem pràctica-
ment tots. Uns vénen a saludar cada 
dia a la botiga, amb altres ens parem 
a xerrar pel carrer.

Els negocis funcionen bé?
No funcionen gaire. Hi ha molts 
locals buits i altres que estan en 
constant rotació. Obre un negoci i el 
tanca el cap de poc temps. És una 
zona molt tranquil·la per viure-hi i 
treballar-hi però perquè et funcioni 
el negoci, no. 
 

BARRI A BARRI
CENTRE

Parlem amb Octavi Torné, 
propietari del taller-botiga
Gomma Motors

Quina creus que és la principal man-
cança del barri?
Principalment la injecció d’energia 
al comerç. Si preguntem a la gent 
que hi viu segurament ens dirà que 
ja li va bé. De fet, no sé si la solució 
passa per més actuacions munici-
pals ni tampoc sé si ja està bé que 
aquesta zona estigui més parada 
comercialment. Però tot hi afecta.

barri abarri 

Octavi 
Torné

Centre
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MENÚ DE SANT ESTEVE

PRIMERS
• Amanida mesclum, mango, pernil

i vinagreta de pinyons.
• Pernil de glà amb pa de coca (supl. 3€).
• Canelons típics de Sant Esteve.
• Eriçons al cava (4 peçes).
• Cassoleta de cues de gambes i carxofes.

SEGONS 
• Pollastre típic de Sant Esteve.
• Entrecot de vedella amb guarnició.
• Magret d’ànec amb salsa de fruits
vermells i puré de poma.

• Suquet de rap (supl 5€).
• Calamarcets a la planxa amb guarnició
d’arròs negre.

POSTRES
• Carpaccio de pinya amb crema
cremada.

• Gelat de torró.
• Inclou pa, beguda i copa de cava.

Preu 30€
Menú infantil 12’50€

 

MENÚ DE REIS

PRIMERS
• Amanida mesclum amb codony,
pernil d’ànec i vinagreta de mel.

• Pastís de full amb ceba confi tada,
pera caramel-litzada i foie fresc amb 
reducció d’oporto.

• Crep de peix i marisc.
• Canelons d’espàrrecs i bolets.
• Cassoleta de cues de gambes i carxofes.

SEGONS 
• Entrecot de bou amb salsa de ceps
o café parís.

• Costelletes de cabrit arrebossades.
• Calamarcets farcits a l’estil antic.
• Bacallà amb cigrons, panses i pinyons.
• Orada farcida amb verduretes,
trompetes de la mort i pernil de glà.

POSTRES
• Tortell de reis.
• Pastís individual.

Preu 30€
Menú infantil 12’50€

MENÚ ANY NOU

PRIMERS
• Amanida del Celler (mesclum,
ceba confi tada, panses, foie...).

• Poma amb capes de foie caramel-litzat
i reduccio de vi ranci.

• Crema d’escamarlans amb crudité
de verduretes.

• Eriçons al cava (4 peçes).
• Minifavetes amb xipirons i cruixent
de pernil.

SEGONS 
• Entrecot de bou amb salsa de ceps.
• Costelletes de cabrit arrebossades.
• Filet de llobarro sobre crema de ceba
i crosta de fastucs.

• Arròs caldòs amb escamarlans.
• Broxeta de rap i cua de gambes (3€ supl).

POSTRES
• Macedonia natural de fruites tropicals.
• Pastís individual.

Preu 30€
Menú infantil 12’50€

El celler d’en Marc  Menús de Nadal

M. 652 115 063 · Muralla de Sant Llorenç 14 bis, Mataró
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Reyman: nuvis de tendència 

Reyman és el nom propi, la referèn-
cia dels vestits de nuvi a Mataró. Ja 
fa més de mig segle que aquesta 
botiga situada a La Riera és el mi-
llor recurs per encertar la imatge del 
nuvi en un dia tan important com és 
el del casament. 

Present en totes les fi res nupcials 
de Catalunya amb estands i desfi -
lades, Reyman té una àmplia oferta 
de vestits de cerimònia i col·labora 
amb les cases més prestigioses, lí-
ders en el sector com Giovanni Valdi, 
Maestrami, Javier Arnaiz i Altarocca. 

BARRI A BARRI
PUBLIRREPORTATGE REDACCIÓ

Però, a més a més, Reyman 
t’ofereix un servei i una atenció per-
sonalitzats per trobar el millor vestit, 
perquè t’ofereix la possibilitat de 
convenir hores, servei de sastreria 
i camiseria a mida. En defi nitiva, 
un servei personal i experimentat 
incomparable amb altres botigues. 

Espai de tendències
Reyman és, sens dubte, un espai 
especialitzat en nuvis però on, 
evidentment, els acompanyants i 
convidats també hi trobaran tot el 
que necessiten per escollir el millor 
conjunt per a un dia tan especial 
com el d’unes noces.

I és que no només estan especia-
litzats en vestits, sinó que també 
tenen una àmplia gamma de com-
plements com camises, armilles, 
corbates, sabates o roba interior, 
entre altres perquè l’elegància sigui 
més que present.  

Posar-se en mans d’aquest es-
tabliment plenament consolidat és 
sinònim d’obtenir un tracte amable 
i personalitzat que et permetrà lluir 
com tu vols i vestir com el nuvi que 
tu desitges.

barri abarri Centre
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“La sala” sota la Plaça Gran seguirà oculta 

Els últims mesos del mandat passat 
van estar marcats, al Centre, per la 
recerca infructuosa de la famosa 
“sala” subterrània sota el subsòl de 
la Plaça Gran. Diversos testimonis 
orals de fa dècades situen a sota 
de l’actual plaça un espai de grans 
dimensions que segons algunes hi-

pòtesis podria ser una gran cisterna 
amb diversos segles d’història. El 
fet és, però, que aquesta “sala” no 
va passar de llegenda o comentari 
compartit per alguns veïns a qües-
tió prioritària fi ns al mandat passat.

Aprofi tant plans d’ocupació i a rebuf 
d’Agàpit Borràs, arquitecte i estu-
diós mataroní que feia lustres que 
reivindicava la necessitat de cercar 
aquest gran espai plantejant, fi ns i 
tot, que fos una resta arqueològica 

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

de primer abast i que Mataró pogués 
explotar com a actiu turístic.

Amb el canvi de govern ha desapa-
regut de la nit al dia l’obsessió per 
trobar aquesta suposada sala. No 
és cap secret que va ser l’impuls 
personal del regidor Ramon Reixach 
i de l’Alcalde Joan Mora el que va 
convertir en prioritària una recerca 
que va suposar diferents accions 
d’avaluació i excavació del subsòl de 
la part més antiga del barri.

Amb el canvi de govern s’ha 
deixat de prioritzar aquesta 
recerca

barri abarri Centre
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Karezza: llar de bellesa i benestar 

Karezza perruqueria i estètica Ale-
jandra és l’espai amb què sempre 
havies somiat: un racó de relax on 
s’acaricien els sentits i mimar-se és 
molt fàcil. I és que al cor de Mata-
ró hi trobaràs el racó que combina 
la bellesa, el benestar i el respecte 

pel medi ambient millor que ningú 
pel tracte personalitzat, per l’ampli 
catàleg de serveis de perruqueria i 
estètica i per l’exclusivitat dels seus 
productes, tots ells naturals. 

Si tens ganes de canviar de look, 
a Karezza hi trobaràs tot el que ne-

BARRI A BARRI
PUBLIRREPORTATGE REDACCIÓ

cessites. Només arribar gaudiràs 
d’un ritual d’aromateràpia, per des-
prés escollir el que més et convé: 
des d’un tall de cabell pensat per 
a tu, fi ns a un canvi de color amb 
tints d’Aveda, 98 per cent naturals 
i creats perquè es pugui aconseguir 
el to que més t’agradi. Però si el que 
necessiten els teus cabells és un 
tractament, no deixis escapar el de 
keratina natural Agave, d’extracte de 
cactus o el d’aroma de lavanda 99 
per cent natural, que et farà recu-
perarà la brillantor dels teus cabells.

Cuidar els sentits
A més a més, Karezza també ofereix 
una llarga llista de serveis d’estètica, 
entre els que destaquen la depilació 
làser, diversos tractaments corpo-
rals i massatges relaxants. Sense 
oblidar, tampoc, la cura del cutis, 
amb neteges, líftings facials i tints 
permanents de pestanyes. Una bona 
opció a les portes de Nadal, moment 
ideal per regalar-te un caprici amb 
la promoció del ritual de rosa ma-
cena corporal i facial. Karezza és, 
sens dubte, la llar de la bellesa i 
el benestar.  

barri abarri Centre
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La joieria de confi ança

Si busca una joieria de confi ança, 
escullin aquesta. A Tot Joia es 
dediquen a la venda de tot tipus 
d’articles del ram com la venda de 
joies de bijuteria, de plata bàsica, 
de plata de gamma alta, de rellotges 
de tot tipus, d’articles de regal com 
marcs de plata bàsics, de noces, 
de nadons i elegants bolígrafs i es-
plèndides copes per a nuvis i altres 
esdeveniments. És però la venda de 

joies d’or i de brillants la seva espe-
cialitat, on destaquen notablement 
les aliances per a nuvis. A més de 
la venda, també ofereixen servei de 
taller de joieria, clavats, gravats i ta-
ller de rellotgeria, on reparen peces 
de tot tipus.

La seva trajectòria ha anat de menys 
a més. Van començar venent a domi-
cili i han acabat, després de gairebé 

BARRI A BARRI
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Tot Joia ofereix un tracte proper i personal com a tret distintiu

vint anys al servei dels seus clients 
al lloc de sempre, al carrer Lepanto 
de Mataró cantonada amb Gravina.
La política de preus es basa en donar 
més per menys amb la màxima qua-
litat, i així ha estat des de sempre, 
amb la creació de carnets de client, 
o vals de descomptes permanents 
entre d’altres per tal de fi delitzar i 
familiaritzar els clients i donar-los 
els millors preus. També ofereixen 
la possibilitat de reservar les peces 
i pagar-les còmodament i de forma 
pausada.

El tret distintiu de Tot Joia està en el 
tracte que ofereixen als clients. Un 
tracte molt proper, sempre pendent 
del client, d’allò que anhela, de no 
tenir mai un no com a resposta sense 
haver descartat totes les possibilitats 
en aquelles reparacions, transforma-
cions o dissenys de les seves idees. 

Tenen whatsapp a la disposició del 
client per consultar totes les seves 
inquietuds, creant-se en molts ca-
sos, una relació d’amistat. Al cap i 
a la fi , Tot Joia es resumeix ràpida-
ment: la joieria de confi ança.

barri abarri Centre

Tot Barri 19 tot joia.indd   2 25/11/15   16:02



Sin título-8   1 24/11/15   19:17



Un espai on tu ets el més important:
ideal per trobar l’equilibri i la felicitat

Pocs noms de centres diuen tant 
del que es cou dins les seves 
instal·lacions com ‘Ekilibra’t!’, 
l’espai de teràpies alternatives i 
complementàries, activitats com 
ioga, pilates, meditació, o formació 
i tallers en àmbits com el Reiki i la 
Refl exologia. A Ekilibra’t! trobem 
més de 300 metres quadrats al ser-
vei del benestar de les persones, per 
a facilitar la recerca de l’equilibri i, 
amb aquest equilibri, la felicitat.

Ekilibra’t! va néixer el 22 de Març 
del 2012 i té, per tant, ja més de 
tres anys de vida durant els quals 
ha anat ampliant la seva oferta 
sempre amb el mateix propòsit: fer 
un espai on les persones trobin el 
seu moment de pau, consciència 
i creixement personal. Hi ha molts 
camins per trobar-ho, però l’objectiu 
és sempre el mateix: ser feliç.

A Ekilibra’t! busquen que la gent 
experimenti, triï i provi aquelles 
activitats que puguin ajudar-les 
més. Toquen un ampli ventall de 
disciplines entre les quals, segons 
preferència o experiència, es pot 
escollir, ja que cada persona és di-
ferent i vibra amb coses diferents.

Més que un cos
La directora d’Ekilibra’t! Berta Fà-
bregas explica que les persones 
som més que un cos físic. “Tenim 
diversos cossos, mental, emocional, 
espiritual i energètic, i per sentir-nos 
bé han d’estar tots equilibrats. Per 
això som  un  grup de professionals, 
cadascun amb una especialització, 
perquè puguis trobar el teu equi-
libri”. 

A Ekilibra’t! es pot experimentar 
amb diferents tipus de teràpies 
tant manuals com energètiques, 
corporals, orientals, ayurveda, natu-
rals, psicologia o coaching. També 
és important l’oferta que tenen 
d’activitats com el ioga en totes les 

BARRI A BARRI
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Ekilibra’t! ofereix teràpies, 
formació i activitats per al 
benestar

seves variants com: Integral, Kun-
dalini, Hatha, Nidra i Meditació, 
AfròIoga, IogAeri, Prenatal, Mares 
i nadons; o el pilates amb les va-
riants postural, amb Teles, Sènior o  
Abdominals Hipopressius. També 
fan Tai-txi, meditació transpersonal 
i entrenaments personals. 

A nivell de formació ofereixen Reiki, 
Flors de Bach, Refl exologia Podal, Ki-
nesiologia, Massatge,  Constel·lacions 
i es fan tallers de Creixement Personal 
i monogràfi cs diversos.

A més a més, el centre fa activitats 
gratuïtes cada dimecres, a partir de 
dos quarts de vuit del vespre. Són 
els dimecres solidaris, amb els que 
hom pot començar a experimentar i 
confi ar en l’ampli catàleg de pràc-
tiques, teràpies i activitats pròpies 
d’aquest centre.

La persona i el seu benestar, el seu 
equilibri i la seva felicitat són el més 
important en aquest espai al Centre 
de Mataró.

barri abarri Centre
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Torna la Fira de Pessebres i 
Ornaments de Nadal a Mataró

Torna a instal·lar-se a la Plaça de 
Santa Anna la Fira de Pessebres i 
Ornaments de Nadal a Mataró. Un 
any més el centre de la ciutat es con-
solida com a referent en l’inici de les 
campanyes de Nadal. Aquesta és la 
segona fi ra més important de Cata-
lunya tant pel seu emplaçament com 
per la qualitat dels seus productes.  
La mostra, que està organitzada per 
la Direcció de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Mataró tindrà 26 
parades de productes nadalencs i 5 
d’aliments típics.

Un dels elements més caracterís-
tics d’aquesta Fira de Pessebres i 
Ornaments és l’arbre de Nadal. En-
guany repeteix amb el de l’edició 
anterior: un arbre de fusta de més 
de 8 metres d’alçària dissenyat 
pel mataroní Jordi Bonnemaison. 
La novetat en aquest sentit serà la 
nova il·luminació que inclou aquest 
element tan esperat. L’arbre, patro-
cinat per Mataró Bus, comptarà amb 
la presència als seus peus del tió 
gegant que cada any l’acompanya.

Pantalla gegant i photocall
En aquest 2015 són dues les no-
vetats que inclou la Fira. Per una 
banda s’instal·larà, per primera ve-
gada, un ‘photocall’ de Nadal en el 
qual, tothom qui ho vulgui, es podrà 
fer fotos amb els amics, la famí-
lia i els personatges del pessebre. 

D’aquesta manera els visitants es 
podran guarnir amb diferents com-
plements per compartir la foto a les 
xarxes socials.

La segona novetat és la instal·lació 
d’una pantalla gegant els dies 19 i 
20 de desembre. En aquesta pan-
talla es retransmetrà, en exclusiva, 

barri a barri
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i amb la col·laboració d’M1TV la 
cantada de nadales de les escoles 
de Mataró, que aquest any també 
compta amb la participació dels 
casals dels avis. Com també és 
habitual, en una carpa específi ca, 
a més de les parades de venda, 
s’omplirà d’activitats de dinamit-
zació.

barri abarri Centre
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Casal de Vacances: el casal  
de Nadal del centre

Una de les grans preocupacions dels 
pares i les mares quan s’acosten 
dies de festa o vacances, és orga-
nitzar en quines activitats apunten 
els seus fills. Al centre de Mataró 
això està solucionat perquè Casal 
de Vacances organitza un casal per 
a nens i nenes de 3 a 12 anys, cada 
vegada que els nens tenen vacances 
en el període escolar.

Per Nadal hi tornen i ho fan al Pati 
de la Residència de Sant Josep de 
Mataró com fan en cada ocasió. Altra 
vegada compten amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Mataró, la Vella 
Verda, l’AMPA de l’escola Angeleta 
Ferrer i l’Associació de Pessebristes 
de Mataró. Amb aquests últims, els 
Pessebristes, s’elaborarà un gran 
pessebre popular amb tots els nens 
i nenes del casal que serà exposat 
a la seva nova seu al Carrer Alarcón.

 
Casal en totes les vacances
Tallers, gimcanes i molts jocs són 
els tres eixos de Casal de Vacances 
que pretén que tots els nens i ne-
nes s’ho passin pipa entretenint-se 

barri a barri
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i relacionant-se amb altres nens. A 
més a més del Casal de Nadal, que 
ja té les inscripcions obertes, Casal 
de Vacances organitza el Casal de 
Setmana Santa i el Casal de Setem-
bre. La cirereta del pastís és, com 
cada any, el Casal d’Estiu que en 
cada edició es fa girar entorn d’una 
temàtica concreta: pirates, països 
del món, Les Santes, etc. Els qua-
tre casals es fan plens de sorpreses 
i sortides per als més menuts.

Un equip jove i amb molta ex-
periència en esplais, colònies i 
extraescolars són els encarregats 
de tirar endavant Casal de Vacances 
que inclou activitats noves, sorti-
des diferents i temàtiques creatives 
perquè tots els nens i nenes puguin 
tastar i conèixer noves activitats en 
cada ocasió.
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El Port, la sortida al mar del 
Centre, ara renova pantalans

El Port de Mataró és del barri del 
Centre. És obvi que aquest tipus 
de punts o infraestructures trans-
cendeixen d’una zona i són d’abast 
de tota la ciutat, sí, però també és 
geogràfi cament demostrable que el 
Port connecta amb el Centre de Ma-
taró i que els qui arriben per mar a la 
ciutat –igual que els que ho fan en 
tren– desemboquen en aquest barri.

El Port es troba en període de tran-
sició, amb un ambiciós projecte de 
reforma sobre la taula, amb realitats 
com l’Hotel Atenea cada cop més 
consolidades i amb la campanya 
de renovació de llicències i amarra-
ments. I també amb obres puntuals 
com les que s’iniciaran d’aquí a poc.

Renovació de pantalans
Aquest mes de desembre comença-
ran les obres de renovació dels 
pantalans del Port de Mataró, que 
seran sufragades pel Consorci. Seran 
sis mesos d’obres que consistiran en 
la retirada dels pantalans existents 
de formigó i la seva substitució 
per pantalans nous d’alumini es-
tructural marí amb un paviment 
tècnic. També s’instal·laran unes 

torretes de serveis noves d’alumini 
amb tele gestió i es renovaran les 
instal·lacions elèctriques i d’aigua.

Les obres de renovació comple-
ta dels pantalans arriben mesos 
després que l’enfonsament d’un 
pantalà provoqués l’enfonsament 
d’una embarcació i una polèmica 
entre usuaris i direcció sobre l’estat 

BARRI A BARRI
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de conservació i seguretat del Port. 

El Consorci s’ha adreçat als amarris-
tes assegurant que “el resultat serà la 
completa renovació i modernització 
dels pantalans per garantir la segu-
retat, la sostenibilitat, l’efi ciència i 
la qualitat de les instal·lacions por-
tuàries d’accés i amarratge de les 
embarcacions”.

barri abarri Centre
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Segona nit de Tapes al Mercat de 
la Plaça de Cuba 

Després de l’èxit de la primera “Nit 
de Tapes” al Mercat de la Plaça 
de Cuba, arriba la segona edició. 
Ho farà aquest cap de setmana, el 
dissabte 28 de novembre a partir 
de dos quarts de vuit del vespre. 

Es tracta d’una nit on els venedors 
de les diferents parades del Mercat 
enlloc d’oferir els seus productes 
habituals de forma íntegra, ho faran 
en format tapes.

És una iniciativa organitzada direc-
tament per l’Associació de Venedors 
del Mercat de la Plaça de Cuba i 

BARRI A BARRI
CENTRE REDACCIÓ

compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Mataró, la Diputa-
ció de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya.

Funcionament similar
La gran acollida de públic en la 
primera edició durant l’estiu, va fer 
adonar a l’Associació del gran vo-
lum de vendes i funcionament de 
la iniciativa. Per aquest motiu es 
repeteix, de forma similar, el ma-
teix format. D’aquesta manera, els 
establiments oferiran tapes a base 
del que ja tenen a les seves parades: 
peix, carn, verdura, pollastre o baca-
llà entre altres productes.

Com a novetat en aquesta edició 
s’eliminarà la barra central que se 
situava al centre del Mercat de la 
Plaça de Cuba i on es podien obtenir 
diferents tipologies de beguda. En-
guany, els mateixos paradistes tenen 
l’autorització per distribuir i vendre 
les begudes ells mateixos a més, 
evidentment, de les pròpies tapes.

Sense tiquet previ
Les tapes per a aquesta “Nit de Ta-
pes” preparada, es podran obtenir 
comprant-les als mateixos paradis-
tes directament sense la necessitat 
de comprar abans cap tiquet. Tin-
dran un preu d’1, 2 o 3 euros.

Les tapes costaran 1, 2 
o 3 euros i s’obtindran 
directament als paradistes

DOSCUINERS
PLATS I POSTRES

T. 930 029 093 M. 609 385 123
Muralla Sant Llorenç 18. Mataró

www.doscuiners.com
...els sentits 
en una copa 

de vi
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h

barri abarri Centre
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        JA SÓN AL SEU LLOC
La Sirena CN Mataró guanya a la piscina 

del Sant Andreu i es col·loca segon

EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA
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Suplement col·leccionable 
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Chuso Garcia Bragado
L’Atleta del CA Laietània va           
aconseguir un altre rècord 
veterà  del club i de la comarca 
en els 5.000 metres. 

Presentació Futsal
Aquest diumenge a les 12 hores 
el Futsal Aliança Mataró fa la 
presentació oficial de tots els 
seus equips.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Em va dir que l’havien convocat per a 
la selecció estatal amb la pressa del 
WhatsApp de l’embarassada que no 
se’n pot estar. Me’n vaig alegrar. Rotun-
dament. Sincerament, vaig una mica 
desconnectat del dia a dia que es cou 
“allà baix a la piscina” i ignorava que 
ell podia anar amb la selecció. I en any 
de pre-olímpic, i de Jocs. No és poca 
cosa. En Pau n’estava molt content.

Quan vam coincidir el vaig felicitar 
a més de comprometre’m a anar-lo a 
veure algun dissabte al migdia, prome-
sa que segueixo sense complir. Fins 
i tot vaig afegir-hi un “t’ho mereixes” 
que, obligatòriament, tenia poc de tras-
cendència esportiva i molt de sintonia 
personal. Som amics i ell és interna-
cional. I ho ha estat ja en diferents 
convocatòries. I per cert ha perdut tots 
els partits. Però això a mi tant me fa.

Abocats com estem en una societat 
de consum també des del punt de vista 
mediàtic, en què l’esport “que surt a la 
tele i els diaris” el protagonitzen fi gures 

recòndites i referents, a mi m’agrada 
poder dir que sóc amic d’un interna-
cional de waterpolo. Duri el que li duri 
l’experiència. I m’encanta que a Mataró 
el tinguem a ell, o en Mario Lloret, com 
també tenim la Roser i la Marta. Perquè 
tenim bones peces al teler del “centru”.

I m’encanta pensar que potser aquest 
any no farà pinya amb els Capgrossos, 
de tramoia dels Pastorets o farà ballar 
el Drac per Les Santes, si és que alguna 
d’aquestes passions tan compartides 
li coincideix amb aquest tren esportiu 
únic al que espero que s’aferri.

Periòdicament abocat a aquesta tribu-
na, volia dir-li a en Pau que tingui sort i 
que ho passi bé. Que bregui com només 
un monstre com ell sap fer allà dins de 
l’aigua, que ho aprofi ti. Sempre serà la 
meva preferida aquella lluita fosca de 
desgast que no es veu enlloc. Em tor-
naria a comprometre amb ell a seguir-li 
la pista però segur que, com sempre, se 
m’escapa. Mentrestant, nano: interna-
cional o local sobretot no canviïs mai. 

L’oportunitat d’en Pau
    El jugador del CN Mataró està enllaçant convocatòries amb la selecció

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 FEMENINA. LA SIRENA CN 

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

T.TAULA

SUPERDIVISIÓ ESTATAL FEMENINA. QUADIS CN 

MATARÓ - ARTEAL SANTIAGO. Dissabte a les 17 
hores al CN Mataró. 

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA. MEDICARE SYSTEM

CH MATARÓ - SANTA MARIA. Dissabte a les 
18:15 hores al Pavelló Jaume Parera.

BÀSQUET

COPA CATALUNYA . MATARÓ PARC BOET - SANT 

CUGAT. Dissabte a les 19:15 hores al Pavelló 
Eusemi Millan.

HOQUEI
1A ESTATAL. MIS IBÉRICA CH MATARÓ - GIRONA . 

Dissabte a les 20:30 hores al Jaume Parera.

HANDBOL
LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT HANDBOL 

MATARÓ - VILANOVA DEL CAMÍ . Dissabte a les 
20:30  hores al Pavelló Teresa Maria Roca.

BÀSQUET

COPA CATALUNYA FEMENINA. PLATGES MATARÓ - 

VALLS. Diumenge a les 17:45 hores al Palau 
Josep Mora.

FUTBOL
1A CATALANA. CE MATARÓ - ABADESSENC. 

Diumenge a les 16:30 hores al Municipal del 
Centenari.

2A CATALANA. UD CIRERA - CANYELLES. Dissabte a 
les 16:30 hores al Municipal de Cirera.
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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

10A JORNADA 21 NOVEMBRE

Navarra - Terrassa . . . . . . . . . . 5-7
Sant Feliu - Canoe . . . . . . . . .8-14
Sant Andreu - Rubí . . . . . . . .11-6
Catalunya - Mediterrani . . . . . 7-8
Barceloneta-CN Barcelona .18-6
CN MATARÓ - Sabadell . . . . . 7-5

CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 28;  
Sabadell 24; Canoe, QUADIS 
CN MATARÓ 21, Terrassa 19; 
CN Barcelona 18; Mediterrani 
15; Sant Andreu 13; Navarra 9, 
Catalunya 7; Rubí 1; Sant Feliu 0.

11A JORNADA 28 NOVEMBRE

CN Barcelona - QUADIS CNM
S’haurà de lluitar
El Quadis juga un partit que 
és tot un clàssic de la Divisió 
d’Honor, ja que s’ha jugat 28 
vegades, 4 en “play-off”. Com 
és ben sabut el CN Barcelona 
era, fi ns fa uns anys, l’equip més 
potent, i el CN Mataró només 
ha pogut treure 4 victòries i 2 
empats. La temporada passada 
el resultat va ser de 8-6. 

Tomben el segon classifi catTomben el segon classifi catTomben el segon classifi catTomben el segon classifi cat

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

CN SABADELL. Motos, Sergi Cabanas (1), Koopman, 
Matoso (1), Hernando, Soler (1), Lalo López-
Escribano (2), Alcaide, Fenoy, Ivan Gallego, Marsal, 
Víctor Cabanas.

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

El Quadis va doblegar el Sabadell, segon clas-
sifi cat de la Divisió d’Honor, en un gran partit. 
L’equip va sortir mentalitzadíssim en defensa, 
pressionant molt i asfi xiant completament el 
joc de l’equip visitant i a més va comptar al 
darrere amb un Mario Lloret que va fer la millor 
actuació de la temporada, sobretot amb un 
primer quart sensacional amb 6 aturades, de 
les 15 que ha fet al llarg del partit. El Quadis 
tampoc estava especialment encertat en atac 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA REDACCIÓ

El Barceloneta  
ja s’escapa

QUADIS CN 
MATARÓ

CN      
SABADELL7 5

i només Albert Merino, que va ser l’altra fi gura 
del partit, amb 4 gols de 5 xuts, podia foradar 
la porteria de Motos, i al fi nal del primer quart 
s’arribava amb un minso 1-0. Però al segon 
quart el Quadis va anar trobant millor el camí 
del gol i va posar el 4-1 al marcador al descans.

A la represa el Quadis semblava contempo-
ritzar una mica en els atacs pensant sobretot en 
defensar i el Sabadell va reduir fi ns al 5-3, quan 
Pau Bach ja estava fora per 3 exclusions. Però, 
després d’aquest gol Soler va ser expulsat sense 
canvi per una agressió. L’equip sabadellenc va 
jugar 4 minuts amb un home de menys, però 
els àrbitres van compensar amb 4 exclusions 
mataronines i el marcador es va posar en 6-5 
quan quedaven quasi dos minuts i podia passar 
de tot. Però, després d’una magnífi ca aturada 
de Mario Lloret en jugada d’home de més, al 
següent atac la va tenir el Quadis. Beto Fer-
nàndez va demanar temps mort i es va jugar 
molt bé perquè l’home inspirat del dia, Albert 
Merino, marqués amb un xut espectacular des 
de la banda dreta, el gol defi nitiu.   

7A JORNADA 21 NOVEMBRE

Terrassa - Dos Hermanas . .8-10
Rubí - Moscardó . . . . . . . . . . .13-8
S. Andreu - CN MATARÓ . . .6-10
Mediterrani - Sabadell . . . . . .9-23
Navarra - Zaragoza . . . . . . 11-17
CLASSIFICACIÓ. Sabadell 21, 

LA SIRENA CNM, Sant Andreu 
i Rubí 18; Mediterrani 10, Dos 
Hermanas i Zaragoza 6; Terrassa 
4, Moscardó  3; Navarra 0

8A JORNADA 28 NOVEMBRE

LA SIRENA CNM - Rubí
Partit interessant
Aquest dissabte La Sirena rep 
un equip que està igualat a 
punts amb l’equip mataroní i 
que, per tant, això indica que 
pot ser perillós. Fa dues tem-
porades va empatar aquí i la 
passada va caure per 13-9. 

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

La Sirena posa les coses a lloc

SANT ANDREU. Gazulla, Crespi (2), Lloret (1), Guiralt, 
Morell, Roca, Hernàndez, Mora, Seto, Recio (3), 
Dalmases, Aznar.

LA SIRENA CN MATARÓ. Elisabeth Keeve, Ariana 
Gragnolati (3), Alkistis Benekou (3), Roser Tarragó 
(1), Alba Bonamusa, Clara Cambray, Ciara Gibson, 
Marta Bach (1), Ona Meseguer, Marcela Ríos, Laura 
López (2).

PARCIALS. 3-4, 0-2, 0-3, 3-1.

De ben segur que les jugadores de La Sirena 
tenien ganes de treure’s l’espina a Sant Andreu 
de la derrota davant el Sabadell, davant un 
equip que fi ns ara havia guanyat tots els partits 

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA

REDACCIÓ

CN SANT 
ANDREU

LA SIRENA  
CN MATARÓ     6 10

La Sirena ja és 
segona

que havia jugat, i així ho van fer, superant-les 
en tots els aspectes i guanyant amb solvència 
per situar-se per damunt d’elles en el segon 
lloc de la classifi cació.

El partit va tenir uns inicis igualats, i 
l’equip local va tenir el marcador igualat fi ns 
al 3-3. Un darrer gol mataroní va permetre 
encarar el segon període amb avantatge i en 
aquest la defensa de La Sirena es va mostrar 
impenetrable i al descans dominava per 3-6. 
I la cosa va continuar amb un tercer quart 
magnífi c, en el qual l’equip andreuenc no 
va poder resistir el ritme de les mataronines, 
que van portar el marcador fi ns al 3-9, que 
ja decidia el partit. 

El darrer període, amb La Sirena relaxada, 
va servir perquè les andreuenques tinguessin 
l’honor de guanyar un parcial.  

CRÒNICA
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12A JORNADA 22 NOVEMBRE

Abadessenc - L’Escala . . . . . 1-2
Andorra - Lloret . . . . . . . . . . . 1-2
Farners - CE MATARÓ  . . . . 0-3
Tona - Mollet . . . . . . . . . . . . . . 0-1
La Jonquera - Manresa . . . . 1-2
Martinenc - Vic . . . . . . . . . . . . 4-3
Avià - Sants . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Girona B - Vilassar Mar  . . . . 1-2
Horta - Molletense . . . . . . . . . 1-0
CLASSIFICACIÓ. Mollet 25; Horta 

24; Manresa 22; Avià 21; La 
Jonquera i VILASSAR MAR 20; 
Vic 19, Tona i Martinenc 18; CE 
MATARÓ i L’Escala 17; Lloret 16; 
Sants 13; Farners 12; Andorra 
i Girona B 11; Abadessenc i 
Molletense 4.

13A JORNADA 29 NOVEMBRE

CE MATARÓ - Abadassenc

No badem amb el cuer
Diumenge vinent el CE mataró 
rep el cuer, l’Abadessenc, un 
equip que fi ns ara només ha 
fet 4 gols i ha aconseguit un 
sol punt en els sis partits que 
ha jugat fora de casa.
Sembla que, si tot va nor-
malment, el Mataró hauria 
de guanyar, però cal no con-
fiar-se i sortir a totes com 
si juguessin amb el l íder. 
La darrera visita de l’Abadessenc  
va ser la temporada 93-94 a 
Preferent i el resultat el podríem 
signar ara mateix: 4-0.  

Com si fossin el BarçaCom si fossin el BarçaCom si fossin el BarçaCom si fossin el Barça

CE MATARO EF. Joel; Isma, Héctor Urbano, Abel 
Moreno, Willy, Parri (Sergi 46’), Fiti, Baba (Víctor 
Hernàndez 80’), Ousman (Cristian 54’), Rodri (Sergio 
Urbano 65’), Aitor González (Ariño 70’).

GOLS. 5’ RODRI (0-1); 24’ RODRI (0-2); 66’ SERGIO 
URBANO (0-3).

El CE Mataró va fer un partit tremendament se-
riós i efectiu a Santa Coloma de Farners que li va 
proporcionar la setena setmana d’imbatibilitat, 
la segona victòria consecutiva, cosa que assolia 
per primera vegada aquesta temporada, i tres 
punts que signifi quen fer un pas cap amunt a 
la taula classifi catòria, allunyant-se ja bastant 
dels llocs de perill.

Dos gols de Rodri obren forat
L’equip de Jose M. Polo va estar esplèndid en 
defensa durant tot el partit, sense que l’equip 
local trobés forats, i va controlar molt bé el 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró va guanyar amb una 
gran solidesa en tots els aspectes centre del camp, i a la primera part ja va 

donar dues estocades, en dues arribades cla-
res, en les quals Rodri va fer gala de la seva 
mestria en la resolució davant de porteria i va 
marcar dos gols, el primer en un u contra u 
amb el porter i el segon aprofi tant una errada 
defensiva i una assistència d’Aitor,  que 
van posar l’equip groc-i-negre amb un clar 
avantatge al marcador en arribar al descans.
Enmig els locals havien tingut una bona oca-
sió, en un llançament de falta, que Joel va 
solucionar amb uan gran aturada.

Un gran gol d’Urbano sentencia
A la represa va continuar la mateixa tònica, 
amb els locals dominant territorialment, i 
disposant d’alguna oportunitat de reduir 
distàncies, però amb el Mataró controlant bé 
i intentant sorprendre al contraatac. 

En un d’ells Hèctor Urbano es va plantar sol 
davant el porter local però aquest va aturar un 
xut clar, però després  quan va entrar Sergio 
Urbano en el lloc del golejador Rodri, de se-
guida va marcar el tercer i va deixar el partit 
vist per a sentència, amb un golàs d’esplèndida 
vaselina des de la frontal de l’àrea.    

El Mollet és un 
líder sòlid

FC    
FARNERS

CE      
MATARÓ0 3

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CE MATARO - Cornellà B  . 0-0

L’equ ip  groc- i -negre  va 
t r e u r e  u n  p u n t  d a v a n t 
el 2n classificat i és 11è.
Dissabte juguen al camp del 
Gironès que és cuer.
Altres resultats
Juvenil B (Pref.): Arenys Mar- 
CEM 1-1. EL CEM és quart.
Cadet (Div.Honor): CEM - FC 
Barcelona 0-7. El CEM és 12è.
Infantil: (D.Honor): Gimnàstica 
Manresa- CEM 2-3. El CEM 
ocupa un excel·lent 5è lloc.  

JOSEP RIBAS

No aixequen cap

FC 
ARGENTONA

PLA D’EN 
BOET2 1

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Cauen en descens

VILASSAR DE 
DALT

CF      
LIVERPOOL3 1

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

PLA D’EN BOET. Jairo, Javier Rodríguez (Javier 
Montes, 74’), Carlos González, Palau, Ordoñez, 
Ruben Cabezas, Youness (Tomas, 79’), Hamza, 
David Cabezas (Marc, 68’), Lluc Pera, Jorje Rísquez 
(Valle, 54’).

El Pla d’en Boet va perdre al camp del líder i 
cau fi ns la penúltima posició. Els locals van 
fer 2-0 en el 70’, mentre que el gol mataroní 
va arribar en el temps d’afegit. 

LIVERPOOL. Xavier Moreno, Albert Martin (Parra, 
75’), Nogales (Sogo, 33’), Genís Ros, Carlos Alonso, 
Maldonado, Fouad, Nil Gómez (Jebari, 44’), Sissoko, 
Bakhou, Sergi Mas.

Nova derrota del Liverpool que l’envia fi ns als 
llocs de descens. Els locals es van avançar 
primer, Fouad va fer l’empat, però abans del 
descans el Vilassar de Dalt va fer dos gols més 
posant el defi nitiu 3 a 1. 
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12A JORNADA 22 NOVEMBRE

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

SJ Montcada 26; Euriopa B 25; 
Llefi à 24; Hermes 23; Carmelo 
22;  SANT POL 20, Guineueta 
19; Besòs BV16; Lloreda 14; 
CIRERA i Gramenet 12; MA-
TARONESA i LA LLÀNTIA 11; 
Tecnofutbol 10; Martinenc B 9; 
Canyelles 8, Montcada 7.

13A JORNADA 29 NOVEMBRE

CIRERA - Canyelles
Martinenc B - MATARONESA
SJ Montcada - LA LLÀNTIA
El Cirera repeteix a casa
El Cirera repeteix a casa rebent 
un equip de la zona baixa da-
vant el qual buscarà un triomf 
necessari. La Llàntia i Mataro-
nesa es desplacen. 

Segon empat consecutiu d’un Cirera Segon empat consecutiu d’un Cirera 
necessitat de puntsnecessitat de puntsnecessitat de punts

Un punt insufi cient

UD CIRERA.  Toni, David (Augusto 50’), Albertito, 
Deivid, Àngel (Aleix Tarrés 65’), Carlos Gómez, 
Carlitos (Ayoub 83’), Toni Redondo, Romero (Seijo 
83’), Joel (Pau 69’) i Izar.

GOLS. 64’ CARLITOS (1-0); 71’ Ferran (1-1).

Segon empat consecutiu de la UD Cirera que 
no serveix perquè el conjunt mataroní s’allunyi 
dels llocs de descens. 

El Sant Pol està fent una campanya molt 
bona i una vegada més el Cirera va trobar difi -

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

AD LA LLANTIA. Dani, Sergio López, Omar, Artero, 
Juanjo, Diallo, Delfín (Vela 80’), Sergio Cobo (Ibra 
66’), Isra, Pereira (Javi 87’), Toni Muñoz.

GOLS.  54’ TONI MUÑOZ (1-0); 66’ Isra de penal 
(1-1).

Visitava el municipal de La Llàntia un dels 
equips de la zona alta. Després d’una primera 
part de tempteig, a la represa es va animar 
la cosa, primer amb el gol de Toni Muñoz al 
qual van replicar molt aviat els badalonins, 
que es van emportar un punt, però tot i això 
baixen una plaça. 

Als llantiencs tampoc els serveix de molt 
el punt, ja que continuen en la incòmoda 14a 
plaça que podria portar aparellat el descens 
de categoria. 

S.Juan Montcada 
atrapa el Premià

UD      
CIRERA

SANT       
POL1 1

AD LA 
LLANTIA

LLEFIÀ1 1

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

12A JORNADA 22 NOVEMBRE

Cabrera - Arenys Mar . . . . . . . 5-2
Vilassar Dalt - LIVERPOOL  . 3-1
La Florida - Premià Dalt . . . . . 2-3
Llavaneres - Pineda . . . . . . . . . 1-1
Argentona-PLA D’EN BOET  2-1
Turó Peira - Singuerlín  . . . . . . 3-1
Districte 030 - Canyelles B . . 2-2
Fund.Grama - L’Empenta . . . . 7-0
Alella - Cabrils . . . . . . . . . . . . . . 1-2
CLASSIFICACIÓ. Argentona 33 

Llavaneres i Fund. Grama 25; 
Cabrils 24; Districte 030 21; 
Premià Dalt i Cabrera 19; Vi-
lassar Dalt 18; Singuerlín 15, 
L’Empenta, Turó Peira i La Florida 
14; Arenys Mar i Pineda 12; 
Canylelles B 11; PLA D’EN 
BOET, LIVERPOOL 10; Alella 9.

13A JORNADA 29 NOVEMBRE

PLA D’EN BOET - Arenys Mar
LIVERPOOL - Turó Peira 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

Són molt avallDonen pas al líder 

UD MATARONESA. Paco (Rafa 46’), Xavi Alvero, 
Tavero, Miguel, Manolín (Musta 46’), Joel (Palanco 
53’), Alejandro Campaña, Joan Albert (Navarro 
53’), Pompido, Ito i Comas.

GOLS.  13’ ITO (1-0); 26’ Ray (1-1); 30’ Tomàs (1-2); 
56’ Dani (1-3); 74’ COMAS (2-3).

L’equip montcadenc, després d’aquesta treba-
llada victòria, s’ha situat co-líder aprofi tant les 
ensopegades de Premià i Europa B. 

Va ser un partit dur, amb moltes targetes, 
on el rocós equip visitant va saber remuntar 
el gol inicial dels arlequinats, i després, tot i 
haver patit una expulsió abans del descans, 
va ampliar l’avantatge. El gol de Comas va 
posar la Mataronesa en el partit però els 
darrers esforços del conjunt arlequinat no van 
donar fruit. 

UD  
MATARONESA

SJ  
MONTCADA2 3

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

 

cultats per fer el seu futbol i acabar guanyant 
al seu camp. Després d’una primera part força 
avorrida que va acabar sense gols, a la represa 
el Cirera va aconseguir avançar-se amb un gol 
de Carlitos. Però només sis minuts més tard 
l’equip visitant va empatar el matx. El Cirera, 
empès pel seu públic, va buscar el gol de la 
victòria, però va mancar encert i una mica de 
sort i l’1 a 1 no es va moure. 

Presentació de tots els equips
El millor de la matinal va ser l’espectacular 
presentació de tots els equips de l’entitat, 
prèvia al partit del primer equip. 
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9A JORNADA 21 NOVEMBRE

JH MATARÓ-Sesrovires .31-27
S.Cugat - Sarrià  . . . . . . . . .26-26
Gavà - Sant Quirze . . . . . . .26-35
Palautordera-Montcada . .20-20
Mar.Zaragoza-Bonanova  .28-28
Lleida Pard.-S.Martí Adr. . .17-32
Esplugues-Granollers B . .30-39
OAR Gràcia-SJ. Despí . . .31-26
CLASSIFICACIÓ. Classifi cació. 

S.Quirze i Sarrià 15, S.Martí Adr., 
JH MATARÓ 14; Granollers 13; 
Mar. Zaragoza 12; S.Cugat 10; 
Esplugues i Montcada 9; Pa-
lautordera 8; SJ Despí 7; OAR 
Gràcia 5; Sesrovires i Bonanova 
4, Lleida Par. 3; Gavà 2. 

10A JORNADA 29 NOVEMBRE

Sant Quirze-JOVENTUT MAT.
Retrobament entre Guiteras i 
Hèctor del Pino en banquetes 
oposades. Curiós: De cinc 
partits jugats en aquella pista 
quatre han acabat en empat. 

9A JORNADA 21 NOVEMBRE

OAR Gràcia - Sesrovires . .24-28
Canovelles - Cardedeu.. . . 20-19
Tortosa - Sant Quirze. . . . . 25-28
Vilamajor - Gavà . . . . . . . . . 24-18
Vilanova Camí - Ascó . . . . 21-21
Lleida Par. - JHMATARÓ . 25-22
Igualada - Sant Vicenç . . . 20-20
CLASSIFICACIÓ. Sant Vicenç 17; 

Vilamajor, Canovelles i Sesrovi-
res 15; Sant Quirze 12; Carde-
deu 10; Gavà 9; OAR Gràcia B 
8; JOVENTUT MATARÓ 6; Ascó 
5; Tortosa 4, Igualada, Vilanova 
Camí 3; Lleida Pardinyes 2.

10A JORNADA 28 NOVEMBRE

JH MATARÓ - Vilanova Camí
L’equip local ha de guanyar.
ALTRES RESULTATS. 2a Cat. 

JHM B - Bonanova Atlètic 27-
30; 3a Preferent: GEEG B - JHM 
Atlètic 21-27; Juv. masc.:JHM - 
Sabadell 38-27; JHM B- Sarria B 
26-24; Cadet masc: JHM - GEEG 
33-25; Inf. Masc: JHM: Liceo Fr. 
34-29; Cadet fem.: Gavà - JHM 
44-18; Infantil fem: JHM - La 
Llagosta 32-9.

JOVENTUT MATARÓ.  Oriol Mas i Pol Gavañach 
porters; Marc Martínez (4), Toni Busquets (2), Dani 
Aguilera (3), Oriol Vaqué, David Pedragosa (3), Jan 
Bonamusa (1), Pepo Juàrez (3), Roc Segarra (3), 
Bernat Muñoz (3), Marc Castilla (3), Àlex Bosch (4 de 
p.), Eric Martínez (1), Berenguer Chiva (2).

PARCIALS. 2-2, 5-4, 7-8, 11-11, 14-13, 17-15 des-
cans; 20-16, 21-18, 25-20, 27-21, 28-23, 31-27.

El Joventut Handbol Mataró es va retrobar amb 
el triomf després de dues derrotes i es manté 
enganxat a la lluita pels primers llocs, superant 
el Sant Esteve Sesrovires en un partit que 
va dominar quasi sempre, però que no es va 
veure guanyat fi ns que quedaven un parell de 
minuts. L’equip mataroní no va poder comptar 
amb Bernat Bonamusa, amb una infecció vírica 
bastant greu, de la qual esperem que es pugui 
recuperar aviat. 

La primera part va ser molt igualada, amb 
l’equip groc-i-negre bastant fl uix en defensa, i 
trobant certs problemes per superar la defensa 
oberta dels visitants que forçaven errades en 
la passada i també xuts precipitats de l’equip 
local, i propiciaven contraatacs que van obrir el 
marcador a favor dels de fora (9-11). 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

En el tram fi nal es van evitar pèrdues de 
pilota, es van trobar millors posicions de 
xut i es va capgirar el marcador abans del 
descans (17-15).

A la represa la defensa local en 6:0 va 
funcionar molt millor, l’equip del Baix Nord va 
anar abaixant el ritme i de seguida el Joventut 
va agafar quatre gols d’avantatge (20-16). Va 
reaccionar el Sanes tornant-se a posar a 2 gols 
(20-18), però una sèrie de bones defenses i 
aturades de Pol a la porteria van permetre 
agafar un avantatge clar (27-20) que ja es 
va gestionar bé fi ns al fi nal, acabant amb dos 
punts a la butxaca gràcies al bon treball dels 
extrems i pivots en un dia en què la primera 
línia ho tenia força complicat. 

Sant Quirze 
atrapa Sarrià

El líder empata

JOVENTUT 
MATARÓ

S.ESTEVE 
SESROVIRES31 27

L’equip sesrovirenc va complicar la cosa 
amb la seva defensa pressionant

Fan el que calia, 
que era guanyar

JOVENTUT MATARÓ.  Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Cristina Moreno, Sandra Cariteu (1), Irene 
Hernàndez, Isa Latorre (10, 3 de p.), Saray Romero 
(2), Aina Rossell (5), Tinna Falconi, Judith Pérez i 
Laura Gallego (3).

El JH Mataró femení no va tornar amb res positiu 
de Lleida, ja que, després d’un partit discret, 
va caure derrotat davant el cuer de la lliga, un 
equip recent ascendit que necessitava sumar 
els dos primers punts, per agafar moral, i els 
va aconseguir aprofi tant una bona motivació i 
també un arbitratge força casolà.

L’equip mataroní ja va arribar al descans per 
darrere (11-8), degut sobretot al poc encert en 
els llançaments, davant una defensa local força 
pressionant, i a la segona part va poder igualar 
el parcial però la victòria es va quedar a casa.  

LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

LLEIDA 
PARDINYES

JOVENTUT 
MATARÓ25 22

El cuer necessitat

LLAVANERES MARESMEWEEK.  Mercè Espígul 
(retornava a la porteria després d’una operació), 
portera; Núria Palacios (7 gols), Mònica Torrellas 
(9), Diana Gomà (2), Clara Weisweiler (5), Àurea 
Martínez (2), Roser Mitjans (1), Jana Corcobado (1) 
i Irene Chiva (3).

L’equip de l’Handbol Llavaneres va guanyar 
amb molta facilitat al cuer i d’aquesta manera 
es manté a dalt de tot de la classificació a 
l’espera del pròxim desplaçament, que és més 
complicat a la pista del Cardedeu B. A la primera 
part va costar una mica (6-12 al descans), però 
després es va defensar bé i es va poder córrer 
el contraatac.

L’equip masculí que juga a 3a Catalana va 
perdre davant el líder Vallag per 38-16 i continua 
sense conèixer la victòria.  

JOVENTUT LA 
LLAGOSTA

HANDBOL 
LLAVANERES12 30

Partit molt fàcil
LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO
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El passat divendres a l’Ateneu de Ma-
taró es va dur a terme la inauguració de 
l’exposició del 90è aniversari del Centre 
Atlètic Laietània. 

El president del CAL, Carmel Co-
meron, juntament amb l’alcalde de la 
Ciutat, David Bote i els vice presidents, 
Joaquim Torres i Miquel Gilabert varen 
donar el tret de sortida, davant una sala 
plena d’il·lustres ex atletes del club. A 
l’exposició, que romandrà oberta fi ns a 
mitjans de desembre, els visitants podran 
contemplar una selecció de fotografi es, 
disposades en ordre cronològic, on 
s’explica molt bé la història del club. La 
inauguració va ésser un èxit rotund, els 
rècords de llargada, perxa i alçada, que 
es podien contemplar in situ, certament 
impressionaven. El vídeo que s’exposa 
també a la sala, va captivar i emocionar 
els assistents, sobretot les fotografi es en 
blanc i negre. 

Joan Comellas, Guillem Pera, Miquel 
Guillen i Adolf Carmona són els membres 
la comissió del club que s’ha encarregat 
d’organitzar l’exposició durant aquests 
darrers mesos.

Nou rècord de García Bragado
L’atleta olímpic del CA Laietània, Chuso 
García Bragado, va participar en la 36a 
edició de la Marxa Atlètica Espada Tole-
dana. Tot i ser l’atleta més veterà dels 
participants, va acabar en una meritòria 
4a posició. Amb un registre de 21.30, 
va assolir la millor marca aconseguida 
mai per un atleta veterà del CAL i rècord 
comarcal. 

Inaugurada amb èxit 
l’Exposició del 90è 
aniversari del Laietània 

ATLETISME
NOTÍCIA REDACCIÓ
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6A JORNADA 21 NOVEMBRE

Palafrugell - Alcobendas . . . 5-4
Santa Maria - Rivas . . . . . . . 5-5
CH MATARÓ - Barça B  . . . . 7-8
Sant Feliu - Sant Cugat . . . . 4-1
Mieres - Vilanova . . . . . . . . . 2-7
Girona - Manlleu . . . . . . . . . . 1-3
ARENYS MUNT - Tordera . . 4-4
CLASSIFICACIÓ. Alcobendasni 

FC Barcelona B 15; Manlleu 12; 
Palafrugell 11; Sant Feliu i Sant 
Cugat 10; ARENYS DE MUNT 
i MIS IBÉRICA CH MATARÓ 9; 
Tordera 8; Vilanova i Girona 6; 
Rivas 5; Mieres i Santa Maria 
del Pilar 1.

7A JORNADA 28 NOVEMBRE

Tordera - Palafrugell
Manlleu - Santa Maria
CH MATARÓ - Girona
Sant Cugat - Mieres
Vilanova - ARENYS
Rivas - Sant Feliu
Barça B - Alcobendas

Dissabte (20:20h) el Mis Ibérica 
rep la visita del Girona.  

S’escapen els primers punts a casaS’escapen els primers punts a casa

MIS IBERICA CH MATARÓ. Sergi Grané, Èric Florenza 
(1), Èric Serra, Marc Povedano (4), Pablo Fernández, 
Marçal Oliana (2), Oriol Pujol i Oriol Lladó.

El dissabte al vespre, després del gran clàssic 
del futbol espanyol, es va disputar el partit entre 
el Mis Ibèrica Mataró i el Futbol Club Barcelona 
“B” al Pavelló Jaume Parera. Els primers minuts 
van ser de tempteig, amb una successió de faltes 
i amb poques ocasions a ambdues porteries. 
Va ser al minut 12 quan el Barça es va avançar 
gràcies a un penal transformat per Sergi Llorca 
que es convertiria en l’home més destacat 
del partit. I és que, en poc més d’un minut, 
el mateix jugador visitant va marcar dos gols 
més. Lluny d’arronsar-se, el Mataró va seguir 
treballant i va aconseguir, abans del descans, 
igualar el partit amb dos gols de Povedano i un 

OK LLIGA

HOQUEI   
1A ESTATAL

CRÒNICA MARC GOMÀ

Primera derrota de la temporada del 
Mis Ibérica CH Mataró al Pavelló 
Jaume  

altre d’Oliana.
A la represa amb el Mataró va fer la desena 

falta i Sergi Llorca ho va aprofi tar per fer el 
3-4. 25 segons més tard, Èric Florenza, tam-
bé de falta directa, restablia la igualtat en el 
marcador. Poc després el mateix Llorca va fer 
el seu cinquè gol de la nit per tornar a avançar 
al Barça 4 a 5. 

Quedaven 14 minuts i va arribar la quinzena 
falta del Mataró que va donar una altra directa 
al Barça. En aquesta ocasió Grané va aconse-
guir evitar el gol de Llorca, però tot just 10 
segons després, Florenza va rebre una targeta 
blava. La consegüent falta directa, executada 
aquest cop per Nil Roca, també la va parar 
Grané, però jugant en inferioritat el Mataró va 
encaixar el 4 a 6.

Quan faltaven 4 minuts, d’un tir llunyà, 
el Barça va marcar el 4 a 7 que semblava 
sentenciar defi nitivament el partit, però van 
succeir uns minuts de bogeria en què hi va 
haver 4 gols més. Quan faltava un minut i mig, 
Povedano va fer 5 a 7. El Barça va marcar el 
5 a 8 i pocs segons després, Oliana va marcar 
el 6 a 8 i, ja a l’últim segon, Marc Povedano 

L’Alcobendas 
líder solitari

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ

FC 
BARCELONA B7 8

OK LLIGA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

El Medicare System Mataró va patir una dura de-
rrota a la pista del Voltregà, que sembla decidit a 
recuperar el títol de lliga –la temporada passada 
va ser pel Palau de Plegamans– i va imposar-
se per un clar 8-1. Les locals van sortir amb 

CP   
VOLTREGÀ

MEDICARE 
SYSTEM8 1

Dura derrota de les mataronines a la 
pista d’un dels clars favorits al títol  

molta empenta i al minut sis ja marcaven el 
primer gol del partit, i poc després dues boles 
altes no xiulades per l’àrbitre van permetre al 
Voltregà fer el 3-0 que treia a les d’Oriol Feliu 
defi nitivament del partit. Les mataronines no 
van tenir el dia, i a la mitja part ja perdien per 
un contundent 5-0.

A la represa el Mataró va millorar, però les 
locals van tornar a marcar de nou, fent el 6-0. 
Ona Castellví va transformar un penal en el gol 
de l’honor pel seu equip, i a la recta fi nal del 
matx el Voltregà va ampliar encara més el seu 
avantatge fi ns al 8-1 defi nitiu.  

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

Toca reaccionar 
a casa

7A JORNADA 21 NOVEMBRE

Santa Maria - Girona . . . . . . 3-4
Alcorcón - Terrassa. . . . . . . . 1-2
Voltregà - CH MATARÓ . . . . 8-1
Cerdanyola - Igualada . . . . . 1-2
Manlleu - Vilanova . . . . . . . . 7-3
Rozas - Palau Plegamans  . . 0-0
Bigues i Riells - Gijón . . . . . . 3-3
CLASSIFICACIÓ. Manlleu 21, 

Voltregà 19; Palau i Plegamans 
17; Gijón 15; Las Rozas i Bigues 
i Riells 13; Terrassa i Cerdanyola 
12; Igualada 10; Vilanova 8; 
MEDICARE SYSTEM MATARÓ 
7; Girona 4; Alcorcón 3; Santa 
Maria del Pilar 0.

8A JORNADA 28 NOVEMBRE

CH MATARÓ - Santa Maria

Dissabte a les 18:15 hores el 
conjunt mataroní rep la visita 
del Santa Maria del Pilar de 
Madrid, cuer amb zero punts.  

El Medicare sense opcions a Voltregà
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10A JORNADA 21 NOVEMBRE

Minguella - CC Badalona . .59-72
Terrasa - La Bisbal . . . . . . . 52-81
Vic - Sant Adrià . . . . . . . . . . 64-66
Castellar - Alpicat . . . . . . . . 88-75
MATARÓ - Cerdanyola . . . .71-67
Granollers - Sant Josep . . .65-74
Artés - BOET . . . . . . . . . . . . 88-84
Sant Cugat - Sedis  . . . . . . .66-70

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep 
20; Sant Adrià 19; MATARÓ 
FEIMAT 18; Artés, Cerdanyola 
i Sant Cugat 16; Vic 15; La 
Bisbal, Granollers, CC Badalona i 
Alpicat 14; MATARÓ PARC Boet 
i Sedis 13; Minguella i Terrassa 
12; Castellar 11.

El Sant Josep de Badalona con-
tinua líder invicte de la categoria 
amb dues victòries més que el 
Mataró Feimat que és tercer

11A JORNADA 28 NOVEMBRE

BOET - Sant Cugat
ALPICAT - MATARÓ
Dissabte a les 19:15 hores el 
Mataró Parc Boet rep la visita 
del Sant Cugat, un dels equips 
de la zona alta. El Mataró Feimat 
visita l’Alpicat, un dels equips de 
la zona baixa.  

10A JORNADA 21 NOVEMBRE

Valls - Sant Nicolau . . . . . . 74-58
Gramenet - PLATGES . . .37-51
Vilanova - Barça . . . . . . . . .53-60
Granollers - Geieg . . . . . . .50-41

CLASSIFICACIÓ. Barça  19; 
Geieg 18; Valls 17; Grano-
llers 16; PLATGES MATARÓ 
i Gramenet 15; ARENYS 14; 
Vilanova 13; Sant Fruitós 12; 
Sant Nicolau 11..

11A JORNADA 28 NOVEMBRE

PLATGES - Valls
Diumenge a les 17:45 hores el 
Platges de Mataró rep la visita 
del Valls, tercer classifi cat. Les 
mataronines, que estan en 
ratxa, esperen guanyar per 
continuar escalant llocs. 

 Acaben sense gasolina

MATARÓ.  Nacho Ariño (17), David Romero (21), Santi 
Serrataco (15), Jordi Costa (5), Ike Guallar (2) cinc 
inicial; Sergi Puig, Sergi Ventura (2), Rafa Prats (3), 
Ferran Tardio, Amen Osayande, Marc Traver, Gerard 
Colomé (6)..

MARCADOR. 17-18, 32-35, 55-49, 71-67.

Nova victòria del Mataró Feimat al Palau Josep 
Mora que fa que el conjunt groc es mantingui 
tercer a la classifi cació i invicte com a local. 
Aquest cop els mataronins van superar 71-67 
el Cerdanyola, un rival directe per a les fases 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

El Mataró Feimat no fa un partit 
brillant, però suma un nou triomf i 
continua tercer

d’ascens a Lliga EBA. Per dalt el Sant Josep de 
Badalona i el Sant Adrià van guanyar els seus 
respectius partits i continuen primer i segon 
respectivament.

Aquest no va ser el millor partit de la tem-
porada de l’equip entrenat per Marc Guillem, 
però tot i això el conjunt groc va aconseguir una 
important victòria davant un bon rival i es refà 
de la derrota encaixada la setmana anterior a 
la pista del líder. 

Després d’una primera part bastant freda, en 
què el Mataró no va imposar el seu ritme de joc 
(32-35), en el tercer quart els mataronins, amb 
un parcial de 23-14, van capgirar el marcador 
i van encarrilar la victòria. En el darrer quart 
els visitants ho van intentar tot, però Ariño i 
Romero van tirar de l’equip i la victòria no es 
va escapar.    

MATARÓ. Pau Ruzafa (19), Marc Forcada (11), Albert 
Llanos (12), Marc Hermoso (14), Quim Franch (4) 
cinc inicial; Carles Gómez, Marc Arnau (7), Sergi 
Homs (17)..

MARCADOR. 18-24, 46- 46, 58-59, 88-84..

Temporada molt irregular la que està fent el 
Mataró Parc Boet, que després de guanyar fa 
quinze dies a casa el Granollers, aquesta darrera 
jornada va perdre a la pista del CB Artés 88-
84. Els mataronins van perdre davant un rival 
directe que amb aquest triomf s’alça fi ns a la 
quarta plaça, mentre que el conjunt mataroní, 
que té encara un partit pendent amb el Castellar 
(el cuer), baixa fi ns al dotzè lloc.  

El Sant Josep 
continua invicte

Inci de 2a volta

L’equip taronja només disposa 
de 8 jugadors 

MATARÓ     
FEIMAT

CB    
CERDANYOLA71 67

COPA CATALUNYA MASCULINA

Guanyant defensant

MATARÓ. Pili Fernández, Teresa Gómez (3), Maria 
Cordon (7), Sheila Dixon (13), Carolina del Santo (5) 
cinc inicial; Laia Runio (8), Sandra Martínez (8), Núria 
Talavera (2), Tania Hurtado (42, Sandra López (3).

MARCADOR. 9-13, 14-29, 22-42, 37-51

El femení del Platges de Mataró va començar la 
segona volta del campionat guanyant a la pista 
del Draft Gramenet, un equip que a la primera 
volta havia guanyat a les mataronines al Palau 
Josep Mora. El triomf es va basar amb la gran 
defensa que va fer el conjunt mataroní durant 
tot el partit, prova d’això és que les locals al 
fi nal del tercer quart només havien anotat 22 
punts.   

El Platges comença la segona 
volta amb victòria

DRAFT 
GRAMENET

PLATGES 
MATARÓ37 51CB           

ARTÉS 88 84 MATARÓ     
PARC BOET

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Victòria davant un rival directeVictòria davant un rival directe
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BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Inci de 2a volta

cada punt. Ara avui divendres els mata-
ronins tenen un compromís complicat 
a les Borges Blanques contra el segon 
classifi cat. 

QUADIS CNM - SS REYES 0-4
Yordi Jason Ramos- Zheng Junge 0-3
Xavier Peral - Rafael Casares 0-3
Toni Prado - Carlos Franco 0-3
Xavier Peral Zheng Junge 1-3

CLASSIFICACIÓ. Cartagena 12; Borges 10; 
San Sebastian de los Reyes 8; Irun 7; L’Escala 
i Burgos 6; Arteal 5; Priego i Rivas 4; QUADIS 
2; Alamao i Hispalis 1.

FUTSAL MATARÓ. Xavi Cano, Abdyck Gómez, 
Josep Requena, Marc Caballeria, Pol Novo, 
Cristian Sevilla, Carlos Villarin, Cristian Villarin, 
Marcel Catà,  Eric Izquierdo.

En un partit força fred i sense massa 
ocasions, el domini va ser mataroní de 
principi a fi . A la primera part no hi va 
haver gols. Per part dels locals, sota 
pals Xavi va estar molt encertat al llarg 
del matx, i la defensa tapava bé sempre 
les accions, superant així qualsevol atac 
visitant. Faltava acompanyar-ho amb un 
atac més ràpid i efi caç.

A la segona part es veuria un canvi 
en l’aspecte ofensiu. Èric Izquierdo, en 
quatre minuts espectaculars, encaminaria 
la victòria mataronina. Primer deixant dos 
jugadors enrere amb una jugada fi nalitza-
da amb una passada d’esperó a Abdyck, 

que tornava la pilota a Èric perquè, a 
porta buida, fes l’1-0. Instants més tard, 
una bona sortida de pressió de porteria 
donaria un nou gol. Gran servei en llarg 
de Xavi, bon control i bona passada d’Èric 
a Miki que, davant una mala sortida del 
porter visitant, aprofi taria per fer el 2-0.

Tres minuts més tard el Pineda feia el 
2-1, posant la por al cos als mataronins. 
Però pocs minuts més tard Cristian Villarín, 
en un contracop conduït i fi nalitzat per ell 

mateix, feia el 3-1. El quart gol local el va 
fer Cristian Sevilla de doble penal.
CLASSIFICACIÓ. Cerdanyola 25; Centelles 

22; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ 19; Premià 
de Mar 18; Montsant 16; Penya Johan i Lliçà 
d’Amunt 15; Arenys de Munt 13; Vilassar de 
Mar i Sagarra 12; Sant Joan Vilassar 11; 
Pineda 10; Arrels 8; Parets 6; Lloret i Ràpid 3.

Aquesta setmana el conjunt mataroní 
juga a la pista del Ràpid de Santa Coloma, 
el cuer de la categoria. 

El femení del Quadis CN Mataró va perdre 
el derbi maresmenc de la Superdivisió 
Femenina després de cedir 3-4 davant 
el Suris Calella. El conjunt mataroní, 
que en els darrers anys s’havia emportat 
aquest “clàssic” de la màxima categoria 
estatal, va caure a casa en un partit molt 
intens on hi va haver punts espectaculars 
i emoció fi ns al fi nal.

QUADIS CNM - CALELLA 3-4
Paula Bueno - Jessica Hernandez 0-3
Maria Pérez - Gabriela Feher 0-3
Gàlia Dvorak - Xuan Zhang 3-1
Bueno/ Dvorak - Feher(Zhang 3-2
Paula Bueno - Gabriela Feher 0-3
Gàlia Dvorak - Jessica Hernández 3-0
Maria Pérez - Xuan Zhang 1-3

Les visitants es van avançar 0-2, però 
Gàlia Dvorak i els dobles igualaven el 
matx. Feher avançaria el Calella, però de 
nou Dvorak que va guanyar tots els punts 
que va disputar, va forçar el desempat. En 
el darrer punt Maria Pérez no va poder 

amb la xinesa Zhang i el Calella es va 
emportar el derbi. Ara aquest dissabte 
a les 17 hores el Quadis rebrà la visita 
de l’Arteal de Santiago de Compostel·la.

CLASSIFICACIÓ. Arteal 10; Cartagena  i 
Balaguer 8; Linares, Quadis i Calella 6; Vic, 
Irun i Priego 4; Zaragoza i Falcons Sabadell 0.

Derrota clara del masculí
L’equip masculí del Quadis rebia el tercer 
classifi cat, el San Sebastián de los Reyes-
Motorola i la superioritat es va veure ja 
des dels primers partits, malgrat que 
els mataronins sempre van estar lluitant 

Derrota dels dos equips 
de tennis taula del 
Quadis CN Mataró

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Quarta victòria 
consecutiva del Futsal 
Aliança Mataró

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

FUTSAL 
ALIANÇA

FS          
PINEDA4 1
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RC MATARÓ. Matías Amil, Pablo Garcia, Ruben 
Rodriguez, Zipi, Alejandro Guzman, Juan (JR), 
David (Sparta), Jesús Ventura, Clement, Borja 
Bleda, Rufo, Manuel, David (Galleta), Sebas-
tian Doson, Alberto, Victor Erenas, Álvaro 
García, Raúl Hernández “Tete”, Arnaud “Nono”, 
Andrés “Guate”, i el capità Vicenç Fàbregas..

El Ruby Club Mataró va guanyar 36-5 al 
Rugby Anoia i té a tocar l’ascens a Prime-
ra Catalana, una gesta històrica per per 
a aquest jove club de rugby de la ciutat.

Després de l’ascens a Segona Catalana  
de la temporada passada, enguany el 

conjunt mataroní està fent una campan-
ya espectacular i a falta d’una jornada, 
només ha perdut un partit al camp del 
fi lial de la Santboiana, un dels històrics 
del rugby català i estatal.

Ara mateix els mataronins són segons a 
la classifi cació i depenen d’ells mateixos 
per assolir l’ascens a 1a Catalana. 

Per aconseguir aquest segon ascens 
consecutiu, els mataronins han de guan-
yar aquesta setmana en el darrer partit de 
lliga al camp del Navata, cuer de la cate-
goria. Si el Rugby Club Mataró guanya al 
Navata amb bonus serà automàticament 
equip de Primera Catalana. 

El gimnàs mataroní Hwarang Mataró va 
aconseguir 8 medalles en el Campionat 
de Catalunya Infantil de Taekwondo en la 
modalitat de combat. Concretament van 
ser cinc ors i tres bronzes en una compe-
tició on van participar més de 1.000 nens 
vinguts d’arreu de Catalunya.

Van aconseguir la medalla d’or Miche-
lle Luque, Dario García, Abel Vallecillo, 
Kilian Blaya i Izan Palomo. Mentre que 
els tres bronzes van ser per Max Soriano, 
Jon Martínez i Adrià Carrillo. 

Van participar sense guanyar medalla 
Marc Vega, Luciano Nahuel, Loren Gó-
mez, Alan Freijo, Eva Maderuelo,Saúl 
Avellaneda i Jan Pons. 

Victòria del Rugby Club Mataró que 
té a tocar la glòria

RUGBY
1A ESTATAL REDACCIÓ

RC     
MATARÓ

RUGBY   
ANOIA36 5

El gimnàs mataroní del CD Tonbal va 
aconseguir 10 medalles en el Campionat 
de Catalunya Infantil de Taekwondo en 
la modalitat de combat, una competició 
on van participar més de 1.000 nens 
nascuts entre els anys 2007 i 2001. Van 
aconseguir l’or Ramon Corbacho que ja 

se n’ha penjat 5 en aquesta competició, 
Carlota Hidalgo, Manel Fernández que ja 
suma tres ors i  Ariana Larrosa. Es van 
penjar l’argent Maria Jaén, Eduard López, 
Lucia Larrosa  i Yeray García. Mentre que 
Joel Larios i Manel Olivares van guanyar 
el bronze. 

Deu medalles del CD Tonbal
TAEKWONDO
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

Vuit medalles del 
Hwarang Mataró en la 
modalitat de combat

TAEKWONDO
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ
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Dia: 
Divendres 27 de 
novembre.

Horari: 
22h

Lloc: 
Sala Clap (C. Serra i 
Moret, 6. Mataró)

Preu:
Anticipada: 12 euros.
Taquilla: 15 euros.

GATILLAZO, 
L’ÚLTIMA BOGERIA D’EVARISTO PÁRAMOS

La veu de l’ex Polla Records, Eva-
risto Páramos, torna a ressonar 
amb autoritat al capdavant de Ga-
tillazo, banda que va celebrar el 
2014 el seu desè aniversari, pu-
blicant un nou treball, el cinquè 
de la seva carrera; de la ja conso-
lidada trajectòria del conjunt inte-
grat pel llegendari cantant d’Agu-
rain, Àngel, Txiki, Tripi i Mikel, 
banda a dia d’avui perfectament 
greixada, estabilitzada i defi nida. 
Amb el cap, el cor i la resta del 
cos lluint a ple rendiment. I com a 
botó de mostra del que s’ha dit, el 
present Cd, SIGLO XXI.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

1r Festival Solidari La Cara B 
Concert solidari a càrrec de Rubén 
Bravo, Durban, Indio Blau i Javi Ja-
reño. Recollida d’aliments per al Banc 
dels Aliments.
Divendres 27 novembre l 20:30h l 
Les Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró)

Cor Ciutat de Mataró
Concert del cor sota la direcció de Jor-
di Lluch Arenas, amb obres de Ferran 
Sor, Pau Casals i Josep Vila i Casañas, 
i estrena del Miserere de Marcel Olm.
Divendres 27 novembre l 20:30h l 
Església de Sant Josep (C. Sant Josep, 
7. Mataró) l Entrada lliure.

Apoteosi d’una dècada en 
100 cançons
Remember amb els principals èxits de 
l’esplendor musical dels anys seixanta, 
a càrrec del dj i locutor Albert Malla. 
Presenta Espertac Peran. 
Divendres 27 novembre l 22:30h l Das 
Andere (C. Méndez Núñez 41 Mataró) 
l Entrada: 12€ , consumició inclosa.

El Rameau Cambrístic
‘Peces de clavecí en concert’. A càrrec 
d’Ímpetus, conjunt barroc. XXXIII 
Setmana de Música Antiga.
Dissabte 28 novembre l 21h l Basílica 
de Santa Maria. Altar del Roser (Plaça 
de Santa Maria. Mataró) l Preu: 9€.

XXV Cicle de Concerts 
d’Orgue a Cabrera de Mar
Concert a càrrec de Mercè Sanchís, 

organista de l’Escolania de Montserrat.
Dissabte 28 novembre l 21h l Església 
Parroquial Sant Feliu (Cabrera de Mar)

Orquestra de cambra 
d’acordions de Barcelona
Concert de música diversa i de cinema. 
A benefi ci de la Marató de TV3.
Diumenge 29 novembre l 19h l 
La Sala d’Argentona (Plaça Nova, s/n). 
Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.

Artur Blasco & Yannick Lopes
Concert d’aquest dos grans músics. 
Junts van gravar el treball ‘Cançons de 
vetllades vora el foc’.
Diumenge 29 novembre l 20:30h l 
El Públic (C. d’en Xammar, 11. 
Mataró) l Preu: 10€.

www.totmataro.cat/agenda   

Fent bona la dita que no hi ha 
cinquè dolent, transcendint a grups 
propis i aliens, és a dir, tant als que 
l’han vist cantar (La Polla Records, 
The Kagas o The Meas) com a altres, 
coetanis seus, Evaristo torna a pas-
sar la prova del cotó de publicar un 
nou disc, i ho fa malbaratant com 
mai sorna i inspiració, ironia i sar-
casme. Com sempre, demostrant no-
vament anar a per totes. A sang i foc, 
oferint-nos per mitjà de les seves no-
ves cançons, encertades radiografi es 
basades en l’actual esdevenir del 
nostre segle.

Sala Clap (C. Serra i 
Moret, 6. Mataró)

Anticipada: 12 euros.
Taquilla: 15 euros.

banda a dia d’avui perfectament 
greixada, estabilitzada i defi nida. 
Amb el cap, el cor i la resta del 
cos lluint a ple rendiment. I com a 
botó de mostra del que s’ha dit, el 
present Cd, SIGLO XXI.

vament anar a per totes. A sang i foc, 
oferint-nos per mitjà de les seves no-
ves cançons, encertades radiografi es 
basades en l’actual esdevenir del 
nostre segle.

Espai patrocinat per
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TEATRE I DANSA

‘Gigantes y cabezudos’
Representació de la sarsuela a càrrec 
de Rafató Teatre, el Cor Joventut Lírica 
i l’Orquestra Aula Lírica de Granollers 
amb la direcció del mestre Aníbal Gil. 
XI Cicle de Sarsuela.
Diumenge 29 novembre l 18h l Fo-
ment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l 
Platea: 22€. Amfi teatre: 20€.

INFANTIL

Contes sobre valors 
Hora del conte, a càrrec de l’Associa-
ció L’Hora Violeta.
Divendres 27 novembre l 17:30h l 
Biblioteca Municipal (C. Gran 3-5. 
Argentona) 

Biblioteca Fundació Iluro
(C. d’en Pujol 19-25. Mataró)
El Conte de la Rotllana: ‘El cor i la 
botella’, D’Oliver Jeffers.
Divendres 27 novembre l 17:30h.
Art Time: ‘Fruit’, activitat per descobrir 
l’art i aprendre anglès.
Dimecres 3 desembre l 17:30h. 
Dijous a la biblio: ‘The cow who clim-
bed a tree’ de Gemma Merino. 
Dijous 4 desembre l 17:30h.

Biblioteca Pompeu Fabra
(Pl. Occitània, s/n. Mataró)
‘Benvingudes familiars’: Visites adre-
çades a famílies amb nens petits per 
conèixer a fons la biblioteca.
Dissabte 28 novembre l 11h.
L’hora del conte: ‘Cafè dolç, cafè 
amarg’. D’Anna Obiols i Subi, narració 
a càrrec de Mercè García.
Dimarts 1 desembre l 18h. Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Biblioteca Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).   
Cinema infantil en català: Projecció de 
la pel·lícula ‘Up’.  
Dissabte 28 novembre l 11h.
L’Hora del conte: ‘Els contes de l’Hele-
na’, d’Helena Jubany. Narració a càrrec 
de Rosa Fité.
Dimecres 2 desembre l 18h. 

‘Esclats de vida a la tardor: 
els bolets’
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Diumenge 29 novembre l 12h l Can 
Boet (C. de Francesc Layret, 75 
Mataró).

Buc de Contes 
Narració de ‘El cavaller impetuós’, de 
Gilles Bachelet.
Dijous 3 desembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

Espai patrocinat per

Concert del Trio Barroc del Cafè, 
integrat per Joan Vives (fl autes de 
bec), Mireia Ruiz (clavicèmbal) i Daniel 
Regincós (violoncel barroc). 

SETMANA MÚSICA ANTIGA

‘El sentimentalisme al 
rococó francès i a l’estil 
galant de Berlín’

Dissabte 28 de novembre l 21h 
l Basílica de Santa Maria. Altar 
del Roser (Plaça de Santa Maria. 
Mataró) l Preu: 9€.

SORTIM EN FAMÍLIA 

Espectacle de màgia i il·lusionisme a 
càrrec de Cia. Mag Edgard. Des de 
màgia de cartes a números musicals i 
sempre combinat amb la participació del 
públic. Recomanat a partir de 3 anys. 
Organitza: Circulant, Circ en Moviment.

‘Instants’

Diumenge 29 novembre l 12h l 
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Preu: 7€.
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XERRADES I LLIBRES  

Tertúlies literàries
· Talking about... Tertúlia en anglès 
amb “Oracle night”, de Paul Auster. 
Divendres 27 novembre l 19h l Biblio-
teca Pública Antoni Comas (Mataró)
· Facciamo due Chiacchiere: Tertúlia 
en italià. “La conscienza de Zeno”, 
d’Italo Svevo.
Dimarts 1 desembre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
· Véns a la tertúlia? Amb l’obra “De la 
brevetat de la vida”, de Sèneca.
Dimecres 2 desembre l 19h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Mataró)
· Talking about... Tertúlia literària en 
anglès, “Where are you going, where 
have you been?’ de Joyce Carol Oates.
Dijous 3 desembre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

‘Hic Digitur Dei’
Cinema-col·loqui. En el 40è aniversari 
de la mort de Franco, projecció de la 
pel·lícula d’Antoni Martí (1978). Col-
loqui amb Antoni Martí, Encarnació 
Soler i Margarida Colomer.
Divendres 27 novembre l 19:30h l 
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Taquilla inversa.

XXXII Sessió d’estudis 
mataronins
Sessió de noves comunicacions presen-
tades i presentació revista Fulls 113. 
Dissabte 28 novembre l 17h l Museu 
Arxiu de Santa Maria (C. Beata Maria, 
3. Mataró).

‘100 caricatures del dibuixant 
Manuel Cuyàs i Duran’
Presentació del llibre amb Manuel 
Cusachs, Manuel Cuyàs i l’autor del 
llibre, Francesc Masriera.
Dimarts 1 desembre l 19h l Can Pala-
uet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

‘La revolució russa i l’adveni-
ment de la música soviètica’
Prokofi ev, Xostakovitx, Khatxaturian... 
5a sessió cicle “Música Russa”, amb 
Joan Vives, músic i locutor-redactor.
Dimarts 1 desembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Parlem de sardanes XII
Xerrada ‘La Barítona, un nou instru-
ment per a la cobla’.
Dimecres 2 desembre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró).

Premi Literari Helena Jubany
Lliurament premis de narració curta o 
recull de contes per ser explicats.
Dimecres 2 desembre l 19h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (Mataró)

La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?
Xerrada equip d’atenció psicològica.
Dijous 2 desembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró). 

‘ABCDario’
Presentació del llibre amb Ximo Roche-
ra, editor, i J.M. Calleja, coordinador, i 
performance sonora de Martín Gubbins.
Dijous 3 desembre l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. d’Argentona, 24. Mataró)

‘El còmic és molt sèrio!’
Xerrada a càrrec de Pedro Rodríguez 
(il·lustrador) i Quim Noguero (escriptor, 
especialista en còmic i il·lustració).
Dijous 3 desembre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre 31. Mataró).

‘El Maresme: passat, present 
i futur’
Xerrada a càrrec d’Agàpit Borràs.
Dimecres 2 desembre l 19:30h l 
Escola d’Adults Els Tarongers (C. Mare 
de Déu de la Cisa, 80. Mataró).

FESTES I FIRES

Fira de pessebres i 
ornaments de Nadal Mataró
Tradicional fi ra-mercat nadalenc. 
Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 
13.30h i de 16.30 a 21h.
Del 28 de novembre al 23 de desem-
bre l Plaça Santa Anna (Mataró)

VARIS

9è Mercat d’Intercanvi de 
Punts de Llibre
Punt de trobada per l’intercanvi.
Dissabte 28 novembre l 11h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Mataró)

Explora 360º
Dues sessions de Planetari familiar i 
dues sessions de Cinema 360º.
Dissabte 28 novembre l A partir de les 
11h l Biblioteca Municipal d’Argento-
na (C. Gran, 3-5. Argentona).

‘Les Nostres Energies’
Projecció del documental sobre el 
sistema energètic català. Comentat pel 
director, Miquel Carillo.
Diumenge 29 novembre l 18h l Centre 
Moral (Rambla Francesc Macià, 57, 
Arenys de Munt). l Preu: 5€.

1r Plenari de Les Santes
Celebració del primer plenari per a 
treballar en la Festa Major del 2016. 
Dilluns 30 novembre l 20h l Can Pala-
uet (C. d’en Palau, 32. Mataró)
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email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C. d’en Xammar, 11 
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Recital poètic, antologia de 33 poemes 
de 33 poetes contemporanis dels Països 
Catalans. Tast de vins d’arreu del territo-
ri. 21a edició Tardor Literària d’Òmnium, 
‘Nord, sud, est i oest. Un passeig per la 
literatura dels Països Catalans’.

RECITAL POESIA

‘Assumiràs la veu’

Divendres 27 novembre l 19:30h l 
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24. 
Mataró)

ELS REIS A MATARÓ

Tradicional cavalcada pels carrers de la 
ciutat. En acabar, els Reis Mags d’Orient 
saludaran des del balcó de l’Ajuntament i 
a continuació baixaran fi ns la plaça Santa 
Anna per a llegir un conte als nens i nenes. 

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

FIRA SOLIDÀRIA

Cada nen o nena ha de portar un mínim 
de 2 joguines (Una per bescanviar i l’al-
tra com a donació). D’11 a 12h, recepció 
de joguines, xocolatada i masterclass 
de zumba. De 12 a 13h, intercanvi. 
Organitza: xarxa d’AMPA’s d’Argentona.

10a Fira intercanvi joguines

Diumenge 29 novembre l D’11 a 
13h l Centre Parroquial (C. Bernat 
Riudemeia, 4. Argentona)

Guia Cultural 1699.indd   4 25/11/15   13:01



exposicionsexposicions

‘Racons’
III Exposició col·lectiva de fotografi a 
del Grup Foto Havana. 
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l De l’1 de desembre 
al 22 de gener (de 18 a 21h). 

‘Violència masclista en 
la parella: desmuntem 
mites?’
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat de la 
Riba, 110. Mataró). Del 30 de novem-
bre al 14 de desembre.

‘Amb A d’AstrònomA’
Espai Gatassa (C. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) l De l’1 al 18 de 
desembre. 

‘Res de mala llet’
Fotografi a de recerca de Lluís Rugama. 
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. Mataró). 
l Del 2 de desembre al 13 de gener.

Can Palauet 
(C. d’en Palau, 32. Mataró).
‘Immersos en les Dades’. [Una] 
adaptació de l’exposició <<Big Bang 
Data>> del CCCB’.
Visita i taller experimental: diumenge 
29 de novembre a les 12h. 
‘Google in View’. D’Andrés Galeano.
Fins al 5 de desembre.

X-Ville
Videoinstal·lació de Jordi Colmer, dins 
dels actes del Mercat del Film.
Pati Direcció de Cultura (C. Sant 
Josep, 9. Mataró). I Fins al 19 de 
desembre.

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

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
· 90è aniversari del CA Laietània: 
Exposició fotogràfi ca.
· Marta Duran. Intensitats i densitats. 
35 anys de pintura.
Fins al 10 de gener.
· Transformar l’educació: renovar 
l’escola des del compromís.
Fins al 29 de novembre.

‘La Venècia de Canaletto 
avui’
Exposició d’Araceli Merino.
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 Ma-
taró). l Fins al 12 de desembre.

‘20 anys sense Ovidi 
Montllor’
Òmnium Cultural (C. Argentona, 59. 
Mataró) l Fins al 3 de desembre.

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.

‘Arts i Ofi cis 1886-1960. 
Una escola a la memòria’
Can Serra-Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró). Fins al 21 de febrer.    

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró). 
· Les simetries de l’Horror.
De l’1 al 19 de desembre.
· Mostra de punts de llibre.
Del 24 al 30 de novembre.

‘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.

‘Re-Cycle’
Exposició d’Andreu Pérez (Tete Ji).
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins al 27 desembre.

‘Art Inconformista Rus’ 
Col·lecció Guéron. 
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. Mata-
ró) l Fins al 10 gener 2016

www.totmataro.cat/exposicions
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Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Inauguració: divendres 27 de 
novembre a les 19h. Fins al 3 de gener.

INAUGURACIÓ - PINTURA

‘Perecoll. Roig Negre’

Mostra del nou treball inèdit de l’artista mataroní 
Perecoll. Es tracta de pintures fetes sobre fusta, 
amb la tècnica de l’acrílic, i on el color negre, 
tan habitual en la seva obra, dóna pas a una 
diversitat cromàtica innovadora. 

 Per enviar informació 

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

‘Plantes medicinals i remeis 
populars de la zona del 
Maresme i del Vallès’ 
Conferència a càrrec d’Eve García i 
Carme Buixalleu. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.
Dilluns 30 novembre l 17h l Casal 
municipal gent gran del Pla d’en Boet 
(c. Juan Sebastián Elcano, 6. Mataró).

‘Prevenció de caigudes i 
accidents a la llar i higiene 
postural’
Xerrada a càrrec de Raquel Jerez, 
terapeuta ocupacional del Consorci 
Sanitari del Maresme. 14è Cicle d’acti-
vitats formatives per a la gent gran.
Dimarts 1 desembre l 17h l Associació 
de Parkinson Maresme - Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
LITERATURA DONES: “Les novel·les 
de Víctor Català: de Solitud a Un 
fi lm 3000 m”. A càrrec de Margarita 
Casacuberta (Professora de fi lologia 
catalana UdG).
Dimecres 2 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

CASALS

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Actuació grup de Playback ‘Cors 
Alegres’: Dissabte 28 novembre a les 
17h al Teatre Monumental. • 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. 

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró.Telf: 
93.755.14.17.
Desembre: • Dia 13, prenadal al Ripo-
llès, amb esmorzar i dinar. • Dia 17, 
de compres de Nadal a Andorra. 

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos i tallers: Puntes de coixí, mo-
disteria, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havaneres, 
tai-txi, relaxació, ioga, anglès. Informà-
tica: photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula.

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

email: agenda@totmataro.cat 

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.

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Exposició ‘Memoria en pieza’ de la 
Creu Roja, fi ns al 27 de Novembre.

Associació Gent Gran dels 
Molins. c/ Mare de Deu dels Angels, 
16. Mataró. Telf: 93.757 17 99.
• Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

Gent Gran 1699.indd   1 25/11/15   13:08
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ERC proposa reequilibrar l’IBI i 
congelar-lo per a tot el mandat  

   
Esquerra Republicana de Catalunya 
a Mataró va presentar divendres, dia 
20 de novembre, en roda de prem-
sa, les al·legacions que proposen 
respecte a les ordenances fi scals 
pel 2016. Entre les diferents pro-
postes que posen sobre la taula els 
republicans, en destaca una rebaixa 
l’impost de l’IBI. ERC proposa pas-
sar del 0,53 per cent que proposa el 
govern al 0,4699 per cent. Aques-
ta lleugera modifi cació creuen que 
ajudarà a “no pressionar tant les 
famílies”. 

De la mateixa manera, ERC pro-
posa incrementar el tipus diferenciat 
mig, és a dir l’IBI que s’aplica als 
immobles de més valor industrial i 
comercial, passant del 0,83 per cent 
proposat pel govern sociovergent  
fi ns a l’1,03 per cent.

Més equilibri
En la primera modifi cació, la recap-
tació prevista pel govern es reduiria 
en 2,6 milions d’euros mentre que 
en la segona en guanyaria més d’1 
milió. “Creiem que queda més equi-
librat entre residents i ciutadans i 
empreses i comerços”, assegurava el 
líder d’Esquerra Republicana, Fran-
cesc Teixidó, que també va proposar 
congelar aquest impost per a la resta 

del mandat, els pròxims quatre anys, 
amb aquestes modifi cacions.

Un altre dels punts destacats és 
l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE). Per a aquest, impost ERC 
es planteja estudiar un increment 
superior al 3,75 per cent que pro-
posa el govern, ja que creuen que 
apujant-lo a un 10 per cent es po-
drien “aconseguir imports de rebuts 
(IBI + IAE) no inferiors a imports de 
l’exercici anterior”. Amb la proposta 
d’ERC en aquest punt, creuen que 
es podrien recaptar uns 400.000 
euros addicionals.

Pagaments progressius
“Té sentit, socialment, aplicar 
una certa progressivitat a tots els 
impostos que ho permetin”, ex-
plicava Teixidó divendres. El que 
proposen des d’Esquerra és que 
es puguin fraccionar els impostos 
mensualment i aconseguir una mi-
llor planifi cació econòmica de les 
famílies. Un dels exemples que 
posen els republicans és el de la 
Taxa de la Brossa del que asseguren 
que “Mataró és pràcticament l’únic 
Ajuntament que no ho té escalonat”.

De la mateixa manera, ERC tam-
bé parla de la tarifació social, de 
bonifi cacions a aquells qui decidei-
xin abonar abans d’hora les seves 
taxes i de tarifa plana mensual per 
a la suma de tots els impostos mu-
nicipals. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Els republicans presenten 
al·legacions a les 
ordenances fi scals pel 2016

CEDIDA

“Els catalans no és que 
no tinguem estat, és que 
en patim un en contra”

El candidat d’Esquerra Republica-
na (ERC) a les eleccions del 20-D 
al Congrés dels Diputats, Gabriel 
Rufi án, denuncia les mesures anun-
ciades per Montoro d’intervenció i 
control de les fi nances de la Gene-
ralitat de Catalunya i assegura que 
“els catalans no és que no tinguem 
estat, és que en patim un en contra 
que pren constantment decisions 
contra els interessos dels ciuta-
dans de Catalunya i que malda per 
impedir que triomfi  la voluntat de-
mocràtica de la ciutadania”.

Defensar el vot
Segons un comunicat d’ERC, Rufi án 
i Joan Tardà van visitar dissabte el 
barri del Pla d’en Boet de Mataró, 
en el marc de la precampanya de 
la candidatura d’ERC, on van fer 
una xerrada informal amb prop d’un 
centenar de persones en la qual 
van fer una crida “a defensar el vot 
dels ciutadans catalans davant el 
Congrés espanyol” en les pròximes 
eleccions. Per la seva banda, Joan 
Tardà va afi rmar que “hi acabarà ha-
vent un Govern a Catalunya”. “Un 
Govern que implementi el mandat 
popular sorgit de les urnes i que faci 
tots els passos per construir la futura  
República Catalana”, va detallar. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El candidat d’ERC a les 
generals, Gabriel Rufi án, va 
visitar Mataró 

Tot ciutat ordenances.indd   1 24/11/15   11:49
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Societat envellida en xarxa

sèniors

joarxa@gmail.com

Sense cap tipus de dubte, el futur de 
la humanitat serà el d’una societat 
envellida, en la que predominaran 
el pensament i la refl exió, propis de 
l’edat avançada, sobre la força física 
pròpia de la joventut. Ho confi rma el 
fet que importants corporacions, capi-
tanejades per Google, destinin milers 
de milions per avançar cap a la im-
mortalitat, formulant preguntes com: 
“Viurem 500 anys?” Per respondre a 
aquesta pregunta cal assumir el repte 
de l’envelliment, des de la perspectiva 
d’una alta qualitat de vida, en el que 
les persones sèniors, retirades del 
treball remunerat per qüestions d’edat, 
seran cada vegada més nombroses i 
amb edats més reduïdes.

També, clarament es constata, 
que l’organització de la nova societat 
es farà mitjançant xarxes distribuï-
des relacionades. És per això que 
l’aprenentatge i coneixement de les 
noves tecnologies, es convertirà en 
una acció prioritària, per situar als 
sèniors en aquesta nova societat, en la 
que pel seu pes demogràfi c hi tindran 
un paper important a jugar. En cap 
cas, els sèniors es poden convertir en 
un grup parasitari, sinó en un grup 
sufi cientment preparat, per participar 
de forma intergeneracional, activa i 
positiva, en la creació de la nova socie-
tat del coneixement i la comunicació, 
en la que segurament, es pensarà 
globalment per actuar localment, 
promovent nous models de producció 
basats en la vida local 24 hores. És per 
tot això, que superar la seva fractura 
digital, per situar-los en el segle XXI, 
s’ha convertit en una acció prioritària 
que cal afrontar.

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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L’ideal per lluir la millor pell
ara que s’acosten les festes

ESTÈTICA
REDACCIÓ

NÚM. 1699
DEK 27 DE NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE DE 2015publicitatpublicitat

A inicis de la campanya que des-
embocarà en les festes de Nadal 
i, si pensem en algun dels dies 
assenyalats, en un àpat amb mol-
ta gent, a qui no li agradaria que 
li elogiessin l’estat de la pell o li 
regalessin comentaris com “que re-
jovenida que se’t veu”, o “se’t veu 
molt millor”? A absolutament totes 
les dones –i també els homes sense 

complexos– els agrada lluir en oca-
sions especials i el Nadal és potser 
la més important d’aquestes dates 
senyalades. Precisament per això és 
bon moment per pensar en alguns 
dels tractaments d’estètica o de 
mèdica-estètica d’Espai Clínic. Ens 
trobem davant d’un centre de gran 
professionalitat que acumula quasi 
15 anys d’experiència, si bé només 

fa un any i mig que va obrir a Mataró. 
La seva àmplia cartera de serveis vol 
oferir tota la gamma de tractaments 
estètics per lluir radiants, llumino-
ses i sense arrugues.

Els tractaments facials d’Espai Clí-
nic permeten fer com si no passés el 
temps al rostre de les dones, amb un 
manteniment de la bona salut cutà-
nia com a màxima prioritat. Aquest 
centre treballa amb tractaments 
acumulatius i també amb petites 
intervencions mèdiques, dominant 
tècniques com la mesoteràpia, les 
vitamines facials, botox, el peeling 
o la depilació làser díode. Es tracta 
de rejovenir la pell i fer que llueixi 
radiant, lluminosa, de salut i que 
ens ajudi a sentir-nos senzillament 
estupendes. 

La proximitat amb Nadal també po-
siciona Espai Clínic com una molt 
bona opció de detall, amb qualsevol 
de les seves modalitats de xec-regal. 
Què millor que regalar a aquella per-
sona a qui s’aprecia el millor per a 
la seva pell. 
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2) 

El viaje de Arlo 

Nadie quiere la noche 

Ocho apellidos catalanes

Life

L’adopció

Spectre

El coro

Truman

Hotel Transilvania 2

17:40   20:10   22:40            [dv.+dll.-dj.] 19:40   22:10

16:00  18:00   20:00

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

16:00  18:00   20:15   22:30
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[Cat.] 16:00  18:00   20:15   22:30

22:00

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

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

16:00   18:00

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Irrational man 18:00   20:00   22:00 (28 de novembre)
18:00   20:00 (30 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

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2) 

El viaje de Arlo 

Ocho apellidos catalanes

Sicario

Deuda de honor

El clan

Spectre

El Becario

Truman

Hotel Transilvania 2

Paranormal activity: dimensión fantasma

Marte

Pan. Viaje a Nunca Jamás

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web

12:00   16:20   17:10   19:10   20:00   22:00   23:00   00:00   00:50
[dv.-diu.+dmc.] 12:30   16:45   18:10   19:35   21:00   22:25

[dll.-dm.-dj.] 18:10   21:00

[dv.-diu.] 16:25   18:40
12:00   12:30   16:00   17:00   18:15   19:15   20:30   22:00   00:15

12:10   12:30   16:00   17:00   18:15   
19:20   20:30   21:35   22:45   23:50   01:00

[dv.-diu.+dmc.] 17:30   18:50   19:45   21:05   22:00   23:20   00:15

22:40           [dv.+dll.-dj.] 16:00         
[dll.-dm.-dj.] 18:30

[dll.-dm.-dj.] 16:00   21:15

[dll.-dm.-dj.] 19:00   22:00

12:15   16:00   20:00        [dv.+dll.-dj.] 20:30   23:30

12:15         [dll.-dm.-dj.] 15:50   20:40        
[dmc.] 15:45

12:15         [dv.-diu.] 16:00          
[dll.-dm.-dj.]15:50   18:20   21:30        

[dmc.] 15:50   18:10

12:15   15:50   17:50          [dv.+dll-dj.] 18:30 

00:00
[diu.-dj.] 22:50

12:15         [dv.-diu.+dmc.] 21:00         
[dll.-dm.-dj.] 16:15   19:05

12:15

Casal Nova Aliança

Hic Digitur Dei 19:30 (27 novembre)

C. de Bonaire, 25 

 cinemes horaris 1699.indd   1 25/11/15   18:19



drama i la comèdia amarga i iròni-
ca. Cesc Gay procura esquivar en tot 
moment la fàcil concessió al to més 
lacrimogen i sentimental implícit 
en la història, un mèrit aconseguit 
gràcies al seu talent també com 
a guionista amb un sòlid treball 
d’escriptura de diàlegs i situacions.

Però a la ferma construcció dels 
fonaments del fi lm cal sumar-hi la 
contribució d’altura d’un esplèndid 
Ricardo Darín en el paper d’home 
madur que interromp el seu tracta-
ment mèdic del càncer per decidir 
morir amb coratge i valentia. I, per 
descomptat, secundat per un es-
plèndid Javier Cámara com l’amic 
inseparable, que l’acompanya fi -
delment respectant la seva voluntat 
en el difícil recorregut d’ordenar les 
coses abans de morir.

Amb quina pel·lícula va guanyar 
un Òscar l’actriu protagonista de 
‘Los Juegos del Hambre?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1697
‘El fugitivo’

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 
Magda Marín Crespo,
Joana Ferragut Sánchez.

‘El comiat’  

El barceloní Cesc Gay estrena la seva 
darrera pel·lícula “Truman” després 
de passar amb bona nota pel festi-
val de cinema de Sant Sebastià on 
va aconseguir el premi ex-aequo al 
millor actor pel seu duet d’intèrprets 
principals Ricardo Darín i Javier 
Cámara. “Truman” ens presenta 
un actor argentí de teatre instal·lat 
a Madrid que pateix una malaltia 
terminal, Julián (Ricardo Darín), i 
que es cita amb el seu millor amic 
provinent de Canadà, Tomás (Javier 
Cámara), per passar uns dies ple-
gats. El motiu del retrobament serà 
gestionar els preparatius per a la 
mort del solitari Julián.

Aquesta pel·lícula és una agredol-
ça comèdia melodramàtica sobre la 
mort, la vida i l’amistat, que es sap 
moure amb cura i encert entre el 

‘TRUMAN’ DE CESC GAY
CRÍTICA JOAN MILLARET - AMIC

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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Les estrenes
Coche policial

 

Dos nois de deu anys troben un cotxe 
policial aparentment abandonat i 
decideixen conduir-lo. Però es con-
vertirà en un viatge tortuós i l’única 
sortida serà prémer l’accelerador i 
anar el més ràpid possible.
Direcció: Jon Watts
Intèrprets: Kevin Bacon, James Fre-
edson-Jackson, Hays Wellford, Shea 
Whigham, Camryn Manheim
85min

Nadie quiere la noche

Josephine, una dona rica viatja al 
Pol Nord per reunir-se amb el seu 
marit, l’explorador R.Peary. Durant 
el viatge inicia una relació amb 
una humil esquimal amb qui haurà 
d’ajuntar-se per fer front a les con-
dicions del viatge. 
Direcció: Isabel Coixet
Intèrprets Juliette Binoche, 
R.Kikuchi
118min

El viaje de Arlo

Una obra d’animació impressionant 
que explica com seria la vida a la 
terra si cap asteroide hagués impac-
tat contra aquest i els dinosaures i 
l’espècie humana convisquessin al 
mateix temps. El fi l conductor de la 
història tracta de l’amistat d’un nen 
humà i un dinosaure. 
Direcció: Peter Shon
Intèrprets: Animació 
100min

The assassin

Yinniang torna a casa de la seva 
família després d’un llarg exili. En 
aquest temps s’ha entrenat en les 
arts marcials i una missió li és en-
carregada. S’enfrontarà a un gran 
repte, el de la missió de matar a 
Tian Ji’an, qui resulta ser el seu cosí.
Direcció: Hou Hsiao-Hsien
Intèrprets: Shu Qi, Chang Chen, 
Satoshi Tsumabuki
105min

Los Juegos del Hambre ...

Aquesta entrega ens mostra una 
nació en guerra, en la qual Kat-
niss s’enfronta al president Snow, 
i amb l’ajuda d’alguns amics, en-
tre ells Gale, arriscaran la vida per 
sortir del districte 13.
Direcció: Francis Lawrence
Intèrprets: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Sam Clafl in, Julianne 
Moore.
137min

The Diary of a Teenage Girl

M.Goetze, una noia de 15 anys, as-
pira a ser una artista de còmics. Una 
noia molt curiosa amb el món que 
l’envolta, una adolescent bastant 
típica. Però tot plegat es complica 
quan acaba al llit amb la parella de 
la seva mare.
Direcció: Marielle Heller
Intèrprets: Bel Powley, Alexander 
Skarsgård, Kristen Wiig 
102min
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reportatgereportatge

“És un període ple, ple de pleni-
tud”, aquestes són les paraules 
d’Artur Palomer, conegut per molts 
com a “Pal”, un dels organitzadors 
de “Tocats pel Rock” conjuntament 
amb Jaume Calsapeu i Josep Sanz. 
Tots tres han volgut tirar del fi l i 
rememorar i reviure algunes de les 
nits que van passar escoltant rock 
entre el 1962 i el 1972. Escoltar i 
no només escoltar, perquè dos d’ells 
també formaven part de conjunts 
musicals de la ciutat de Mataró, que 
en aquella dècada en constaven més 

de 60. Una xifra prou important pel 
moment social a la ciutat. 

Vocació musical

Des de ben petits, molts dels que 
ara recorden aquella època, es van 
deixar emmirallar per The Beatles. 
Era “la referència i a qui tots volíem 
imitar”, explica en Pal que recorda 
la primera vegada que va escoltar 
“Twist and Shout” dels anglesos: 
“Vaig quedar-me parat, jo volia fer 
allò que estava escoltant, ho volia. 

MÚSICA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÓMEZ

Rememorar una època, un moment de la vida. Això és el 
que pretenen fer els que estan “Tocats pel Rock” a la ciutat de 
Mataró. De fet, entre els anys 1962 i 1972 a la ciutat hi havia 
més de 60 conjunts musicals que omplien les sales de festa 
i els locals d’assaig. Músiques de totes les característiques i 
estils però, fonamentalment, el rock.

www.totmataro.cat/reportatge
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I com jo, molts altres”. A partir 
d’aleshores en Pal va poder dedicar-
se a la música, i als anys seixanta en 
ple auge dels conjunts musicals, va 
poder participar de fi ns a tres con-
junts diferents. “Teníem un carnet 
que ens permetia fer espectacle i 
no ball”, recorda en Pal. En gene-
ral no tenien formació musical, amb 
l’excepció dels teclistes que eren els 
que començaven a tenir formació 
més específi ca. Aquells anys daurats 
queden paralitzats per l’adhesió al 
servei militar de tots aquells joves 
immersos en la música. A la seva 
tornada res és com havia estat i 
aquella passió i organització de 
concerts queda diluïda. És moment 
d’estudiar per a alguns i treballar 
per a d’altres.

El rock com a actitud

La revolució musical i social 
dels conjunts a Mataró dels 

“Tocats pel Rock”, tres jornades d’homenatge a l’època i la música

  
Retorn als anys 60

Tot reportatge 1699.indd   1 24/11/15   12:58



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.
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anys 60’ és ara un bonic record en 
la memòria de tots aquells joves, 
ara amb 50 anys més. “El rock s’ha 
d’entendre com a actitud, com a 
sentiment, no tan sols com un gè-
nere musical”, destaca en Pal que 
confessa que es tracta d’un senti-
ment que 50 anys després encara 
perdura. “Cantàvem en anglès sen-
se saber-ne. Imitàvem el so. Si ens 
va sentir algun anglès segur que 
pensava: “què diuen ara!”, recorda 
el mataroní rient. Els anys daurats 
del rock mataroní passava també 
pel Club Tortuga, una sala de festes 
del centre de la ciutat per on van 
passar els conjunts musicals més 
importants de l’època. En Pal re-
corda: “El dia que al Club Tortuga 
no hi havia concert hi havia músi-
ca amb “punxa-discos”, el que ara 
són els DJ”.

Trobades de record

“La vida passa d’una revolada i els 
records es tornen cendra si no els 

fem visibles”. Amb aquesta sentèn-
cia els organitzadors de “Tocats pel 
Rock” han volgut encoratjar a tots 
els qui van participar activament del 
moviment musical dels anys seixan-
ta a acudir als tres actes preparats 
per a l’ocasió. El primer va tenir 
lloc a Dòria Llibres amb la presen-
tació de “Beatlemania. Una crònica 
personal” del periodista radiofònic 
Josep Maria Francino. “Va ser una 
vetllada molt distesa, es va respirar 
molta “beatlemania”, moltes vivèn-
cies musicals, moments divertits i el 
públic molt entregat”, així ho des-
crivia un dels assistents, Xevi Ribas, 
gran fan de The Beatles i locutor de 
Mataró Ràdio del programa “Bonai-
re Street”, precisament amb música 

del grup anglès. En la mateixa pre-
sentació també hi va participar Jordi 
Sierra i Fabra, escriptor i guardonat 
de la literatura infantil i juvenil. De 
les seves obres en destaquen “El 
jove Lennon”, “Història de la Música 
Rock”, “Diccionari dels Beatles” o 
“Diari dels Beatles”. 

Accèssit del Premi Iluro

L’altra activitat programada va tenir 
lloc el passat diumenge. Ho va fer 
al Centre de Creació d’Arts Escèni-
ques de Can Gassol amb una xerrada 
d’Enric Puig i Giralt: “La cultura pop 
i el rock a Mataró. Una visió impli-
cada”. Precisament aquesta obra 
de Puig i Giralt va estar guardonada 

Els tres actes serveixen ara per recordar 
la revolució musical i social dels conjunts 

mataronins entre els anys 1962 i 1972
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amb un accèssit en aquesta edició 
passada del Premi Iluro de Mataró. 
Al mateix lloc, a Can Gassol, es va 
fer la projecció del film “A hard day’s 
night” de Richard Lester en versió 
original subtitulada. 

Última cita ‘remember’

L’última trobada serà aquest diven-
dres a la Sala Dasandere. “Ens van 
demanar de poder fer aquest home-
natge a la nostra sala. Pel tipus de 
música que ja posem a Dasandere 
i la gent que hi tenim vam pensar 
que era un lloc adient per poder fer 
aquesta festa”. Aquestes són les pa-
raules de Guillem Poquet, propietari 
de Dasandere que, en declaracions 
al Tot Mataró assegurava que “fer-ho 
a la sala és oli en un llum!” perquè 
precisament tant ell com el seu pare 
són representants de conjunts mu-
sicals i el seu pare, justament, ho 
havia estat d’alguns dels grups que 
commemoren ara aquella època. 

“Tocats pel Rock” sens dubte ha 
creat un precedent. “En som cons-
cients”, assegura en Pal que de 
moment destaca que ho han fet 
perquè els ha “vingut de gust” i no 
pensen en res més que “gaudir-ho 
tant com sigui possible” i “més en-
davant ja veurem si repetim”. De 
moment, assegura la mateixa font, 
que entre els tres que han tirat enda-
vant l’homenatge ja han engegat una 
organització anomenada ‘Sixties’. 
Amb aquest nom han organitzat les 

tres jornades de record a la dèca-
da més musical de la ciutat i amb 
aquest nom s’han presentat a la 
Sala Dasandere i a l’Ajuntament de  
Mataró. I amb Sixties no descarten 
tirar endavant altres activitats, tot i 
que prefereixen, ara per ara, tancar 
la trobada de divendres 27 amb 
tota, o la màxima, gent d’aquella 
època possible. Es preveu que vingui 
gent de Mallorca i de Ciudad Real. 
Mataronins que, passats 50 anys, 
retornen a la seva terra d’origen. 

Trobada final aquest divendres

Després de dues jornades intenses de record i emoció, arriba la trobada 
final. “Apoteosi d’una dècada en 100 cançons”, així és com s’ha ano-
menat aquesta última i darrera trobada entre els components, seguidors 
i admiradors d’aquells conjunts de música de fa 50 anys a la ciutat de 
Mataró. Serà a la Sala Dasandere de Mataró a partir de les 22.30h. La 
trobada serà encapçalada per fotografies inèdites dels anys 60’ dels con-
junts mataronins i presentada pel periodista mataroní Espartac Peran. I 
quan s’acosti la mitjanit, el discjòquei i locutor Albert Malla recuperarà 
tota la música i esplendor musical de l’època.
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imatges imatges 

RHUM  La temporada del Monumen-
tal va programar per diumenge passat 
un espectacle de circ, en homenatge 
als pallassos, en concret al pallas-
so ja desaparegut Joan Montanyés ‘ 

Monti’. Rhum és una refl exió sobre 
l’ofi ci de fer riure basada en la fi gura 
del pallasso del segle XX. Una obra 
que va omplir el teatre i va fer passar 
una bona estona als espectadors.  

ALUART

OH HAPPY MARKETS  Durant tot el 
cap de setmana es va celebrar al TCM 
el mercat d’Oh Happy Markets, on es 
podien trobar paradetes de roba, food 
trucks, i altres activitats. 

ALUART

tot imatges 1699.indd   2 24/11/15   19:34
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CULTURA A CERDANYOLA  Aquest 
passat cap de setmana es va celebrar 
la 12a Setmana Cultural de Cerdanyo-
la, on moltes de les activitats van tenir 
lloc al parc de Cerdanyola, com ara la 

concentració i ball de gegants amb les 
colles geganteres del mateix barri. Se-
guidament en el mateix escenari es va 
celebrar un vermut popular per cloure 
aquesta setmana cultural.   

PRECAMPANYA  Els partits ja es-
tan de pre-campanya com ERC que 
dissabte va fer un acte amb els dos 
primers llocs de la llista al Congrés 
a la Plaça d’Occitània. 

V.PRIMAALUART
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 La quinzena convocatòria dels Pre-
mis Creatic ja tenen un guanyador, 
que deixa el seu nom pel palmarès 
dels guardons. És Formbytes i es 
tracta d’una empresa que vol fomen-
tar la impressió en tres dimensions 
posant-la a l’abast de tot tipus 
d’usuaris. El nom de Formbytes va 
ser el gran protagonista d’una vet-
llada que va omplir el TecnoCampus 
de reconeixements en el marc de la 
Nit dels Emprenedors.
L’empresa guanyadora és una ini-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Formbytes s’endú el 
Premi Creatic 2015

1

ciativa de tres emprenedors (Miquel 
Lloveras, Joaquim Agustí i David 
Marco). El seu objectiu és desen-
volupar productes i softwares amb 
disseny propi totalment innovadors; 
actualment han desenvolupat i estan 
a punt de comercialitzar una impres-
sora 3D innovadora, portable, fàcil 
d’utilitzar i de baix cost.

El jurat dels Creatic va atorgar una 
menció especial a Proton (un projec-
te de desenvolupament tecnològic 

de mòduls fotovoltaics); el tercer 
premi va ser per a GymByHours, 
(una plataforma que introdueix el 
pagament per ús en el sector fi t-
ness); i el segon premi se’l va endur 
Misterlopez.com (plataforma online 
que permet formalitzar la reserva 
d’una reparació o servei a la llar en 
menys de dos minuts). En l’àmbit de 
l’emprenedoria universitària, els pro-
jectes de caràcter tecnològic van ser 
de nou els protagonistes. En aquest 
cas, la guanyadora va ser Woonest 

LUIS
G E S T O R I A

Fiscal, Laboral, 
Advocats i Assegurances

Camí Ral 336 · Mataró 

93 796 10 31

www.luis.cat

MARESME VERTICALS, S.L.
EXPERTOS EN REHABILITACIÓN

DE EDIFICIOS

FINANCIACIÓN EN 24 MESES
SIN INTERESES

T  931 283 537
M 640 325 221

Ptge. d’Olot, nau C · Mataró
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Formbytes s’endú el 
Premi Creatic 2015
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L’empresa vol 
popularitzar la 
impressió en tres 
dimensions 

(una App on el consumidor publica 
el que compra, ho etiqueta i crea 
així una recomanació per a altres 
usuaris), i la menció especial va ser 
per a Intrepic (una altra aplicació, 
en aquest cas de notícies fotogràfi -
ques locals).

En el transcurs de la Nit dels Em-
prenedors, l’Ajuntament de Mataró 
va entregar els reconeixements a 
la responsabilitat social a Datax, 
Arquera Neteges, Tàctic.cat, ADN 
Sistemes d’identificació, Byte-
master, Indústries Canyelles BCN, 
Autoadhesius Z&R, Ganesha 2013, 
Centre Abril, Productes Codina, 
Consultori Dr. Saltor, Llar d’infants 
Petit Geni, Fundació privada Hope 
Projects, Associació MAP al servei 

de les persones,  Productes Lyca-
mar, ENG Energia i Residus, Llar 
d’Infants Sant Jordi i Consorci per al 
tractament de residus sòlids urbans 
del Maresme. Tots plegats van rebre 
el reconeixement.

Els Reconeixements a la Responsa-
bilitat Social de les Organitzacions 
són una iniciativa de l’Ajuntament 
de Mataró, que també impulsa amb 
el TecnoCampus els Premis Crea-
tic. Els premis tenen el patrocini 
del Programa BStartup del Banc 
Sabadell i l’empresa Servicios In-

dustriales Reunidos (SIRSA). A més, 
hi col·laboren la Diputació de Bar-
celona, el departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Cata-
lunya, ACCIÓ, el Grup d’Empreses 
de Noves Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació de Mataró 
i Maresme (Gentic), la delegació al 
Maresme de l’AIJEC la Federació 
d’Associacions i Gremis Empre-
sarials del Maresme (FAGEM), la 
Cambra de Comerç de Barcelona, 
PIMEC, la xarxa d’inversors Banc, 
l’empresa Bytemaster i el Club 
d’Inversió TecnoCampus.
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Si fa pocs anys a tothom els sonava 
a xinès, a poc a poc és un concepte 
una mica més conegut. Aquest cap 
de setmana –concretament avui, 
però s’estén també a demà dissab-
te– és el denominat ‘Black Friday’ 
un dia de preus barats per fomentar 
les compres i el consum just a les 
portes de la campanya de Nadal.

Si bé el 2013 va ser una iniciativa 
que gairebé només es va seguir al 
centre de Barcelona, ja l’any passat 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

El Black Friday, cada
 cop més incipient

3

diversos comerços de Mataró s’hi 
van sumar i aquesta xifra ha anat 
en augment aquest any. Avui i demà 
veuran molts aparadors amb grans 
avisos d’aquest dia especial. El co-
merç espera que creixi.

El ‘Black Friday’ o ‘divendres negre’ 
és encara una iniciativa massa “in-
cipient’’ per estar integrada dins de 
la “cultura comercial’’ dels catalans 
com ho estan amb més o menys grau 
altres iniciatives com el Sant Jordi, 

els panellets, les rebaixes, el dia de 
Sant Valentí, el ‘Halloween’ o fi ns i 
tot la més recent ‘Shopping Night’, 
segons valora Miquel Àngel Fraile, 
secretari general de la Confedera-
ció del Comerç de Catalunya (CCC). 

La tercera edició del ‘Black Friday’ 
va millor que l’any passat, cosa 
que vol dir que el consumidor va 
incorporant a poc a poc a la “cul-
tura comercial catalana” aquesta 
jornada de vendes especial, segons 

Tot empenta 3,4 1699.indd   2 25/11/15   17:33
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amb empenta

El Black Friday, cada
 cop més incipient

4

Es vol consolidar 
aquest dia com a 
tret de sortida 
de la campanya 
de Nadal

ha valorat Miquel Àngel Fraile. A la 
campanya ‘Black Friday’ qualsevol 
comerç es pot apuntar perquè es 
tracta d’una marca lliure, calaix.
Fraile destaca que són moltes les 
cadenes de vendes de diferents 
productes que s’han sumat a la 
iniciativa amb l’objectiu d’avançar 
compres de la campanya de Nadal 
i començar a fer ambient de consum 
en un moment que el consumidor ha 
cobrat la seva nòmina de novembre.

De moment, el ‘Black Friday’ ha 
tingut un seguiment “més mediàtic 

que de vendes” però el que és una 
evidència és que les vendes es veu-
ran incrementades en relació amb 
un divendres normal perquè ‘’els 
consumidors sempre busquen ofer-
tes’’ de preus barats i en aquesta 
iniciativa es poden trobar descomp-
tes en determinats productes que 
van des del 10% fi ns al 60%. 

El secretari general de la patronal 
del comerç de Catalunya recorda 
que moltes de la campanyes que 
avui dia estan més que consoli-
dades van començar com aquest 

‘Black Friday’. Fraile recorda que la 
campanya de rebaixes va començar 
d’una manera similar fa més de cin-
quanta anys quan va ser importada 
d’altres països del món.

En aquest cas, ‘Black Friday’ és 
una iniciativa importada dels Estats 
Units on està funcionant i suposa 
per als consumidors nord-ameri-
cans l’obertura de la campanya de 
compres de Nadal i Cap d’Any. Si 
aquesta campanya es consolida serà 
positiu perquè sumarà més que res-
tarà, assegura.
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COMPRA  VENDA

VENDO HABITACIÓN MATRIMONIO. 
Calidad, en madera. Completa ex-
cepto cama. Tl. 696.774.709 (A 
partir 20:00h.)
VENC ACCIÓ CENTRE Natació. Bon 
preu. 659.684.963 
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 
60€. 626.529.009 
COMPRO PUNTALES, TABLEROS, an-
damios. 631.565.231 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cual-
quier zona. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
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
VENC PARQUING C/COLÒMBIA . 
600.002.061 
Z.C/MAJOR. Parking en venta, amplio, 
fácil de entrar y salir. Económico. 
11.000€. 626.529.009 
ÚLTIMAS 6  PLAZAS de parking a la 
venta. C/Nuria 37. A 11.000€. Zona 
con dificultad para encontrar apar-
camiento. 93.741.60.30 Ext.14 
COMPRAMOS CASAS. Centro de Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edificable para promo-
ción 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

LLOGO CASA RURAL  a  Rupi t . 
629.620.352 montsemach@gmail.
com 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
PL. DE LES TERESES. Piso amplio 
4h. cocina office con galería, baño 
completo con bañera y ducha, salón 
comedor, calefacción, inmejorable 
zona, 660€. 651.862.517
C/ MAJOR. Local de 65m2. ideal 
cua lqu ie r  ac t i v idad ,  300€ . 
626.529.009
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  mu je r . 
616.061.302 
ALQUILO HABITACIÓN señor/a. 
611.454.139 
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
SE  TRASPASA  BAR  MATARÓ . 
673.597.634

TREBALL

URGEN INCORPORAR 7 personas para 
gran oportunidad laboral. Llamar al 
630.593.341 para entrevista perso-
nal. 
NECESITAMOS BORDADORES Industria-
les. 93.796.42.80 
ES PRECISA PERRUQUERA Arenys de 
Mar 680.162.466 
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: 
apgasso@hotmail.es
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpie-
za, cuidado personas mayores. 
632.537.441
CHICA BUSCA TRABAJO. 697.702.565
SE OFRECE CHICA servicio doméstico 
con venículo. 665.990.923
TRABAJO LIMPIEZA, CANGURO, ancia-
nos. 636.380.842

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2
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PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo. 
631.685.146
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA trabajo. 
Referencias. 632.538.698
CHICA BUSCA TRABAJO cuidan-
do personas mayores / niños. 
688.292.601
BUSCO NETEJA. REFERÈNCIES . 
627.351.185
NOIA S’OFEREIX: cangur, dependen-
ta, auxiliar esteticient. Idiomes. 
661.293.657
BUSCO FEINA NETEJA, cangur. 
617.897.060 /93.105.82.15
BUSCO TRABAJO, servicio domés-
tico, cuidado ancianos, niños. 
602.024.094 
TALLER CONFECCIÓN BUSCA faena. 
677.161.577 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
JARDINERO BUSCA TRABAJO. Experien-
cia 18 años. 10€/h. 631.000.292   
ME OFREZCO cuidado persona mayor, 
limpieza. 7€/h. 632.798.061

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 
MASAJE ORIENTAL. C/Provenza 1. 
688.009.323
MASAJE. 688.508.947
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELEC-
TRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repa-
raciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 607.194.711 
/610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS BARATAS. 631.607.214
SE NECESITAN COMERCIALES seguros 
de salud para oficina Mataró. Con-
tacto Marta. T. 633.103.779. 
REPARACIÓ D’ORDINADORS. Parti-
culars/empreses. Portàtils, tablets, 
xarxes. Garantia. 625.885.176 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
SERVI-TEC, MARESME. Reparación 
electromomésticos. Todas las mar-
cas. 655.856.545 Roberto 
PINTOR PROFESIONAL pinta pisos 
500€. 657.405.527 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 

ZOLY
Servei de reformes

i construcció
30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

www.zoly.es
631 483 289
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MASAJE ORIENTAL. 688.009.231 
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 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942

TAROT  VIDÈNCIA...

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

CONTACTES

NOVEDAD TRAVESTI JOVENCITA feme-
nina 656.464.173 
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 
ANDREA. 100 PECHO natural. Total 
discreción. 657.112.237 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
QUIROMASSATGISTA GUAPÍSSIMA Ma-
taró 625.555.824 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774

PROFESSIONALS

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.
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Un treball sobre la Guerra de 
Successió guanya el Premi Iluro  

   
‘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 
Iluro de monografi a històrica que es 
va entregar el dimarts 17 al vespre 
a la sala d’actes de l’Ateneu de la 
Fundació Iluro i que està dotat amb 
4.500 euros.

Francesc Forn és un historiador 
vinculat al Museu Arxiu d’Arenys 
de Munt. Ha coordinat la revista 
d’història local ‘Arennios’, així com 
diversos llibres publicats. A ‘La 
Marina de Llevant durant la Guerra 
de Successió. El Corpus de 1714’ 
hi analitza els anys de la guerra a 
la Marina de la Selva, a partir de 
la troballa d’unes restes òssies a 
Arenys de Mar el 2001 que l’autor 
del treball identifi ca amb alguns 
dels represaliats de les tropes bor-
bòniques.

El jurat atorga un accèssit
A més a més, el jurat format per sis 
historiadors d’arreu del territori ha 
atorgat un accèssit al treball ‘Rock 
i cultura pop a Mataró’, obra d’Enric 
Puig i Giralt, una visió implicada 
que fa un repàs dels canvis socio-
culturals, inherents a la irrupció 
de les noves tendències musicals 
i que aporta documentació sobre 
els grups, els locals i els ambients 
mataronins que van prendre part 
d’aquest moviment.

Set treballs optaven al premi de 
recerca històrica, que el 2014 va 
quedar desert. El guardó incorpora 
novetats enguany, com la completa 
digitalització del treball guanyador 
i l’accés obert de totes les obres 
publicades fi ns al moment. L’acte, 
presidit per l’alcalde de Mataró, 
David Bote, va acollir també una 
conferència a càrrec de Flocel Sa-
baté sobre l’articulació territorial de 
les terres del Maresme al llarg de la 
Baixa Edat Mitjana i la seva bascula-
ció cap a la demarcació barcelonina 
arran d’interessos econòmics. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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L’historiador d’Arenys de 
Munt Francesc Forn és 
l’autor de l’obra guardonada

CEDIDA

  Història accessible 

El Premi Iluro 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 sempre ha obtingut el 
guanyador, primer la Caixa d’Estalvis de Mataró i actualment la Fundació 
Iluro, l’entitat es fa càrrec de la publicació del treball premiat perquè les 
seves aportacions arribin a bona part dels mataronins i mataronines. 

Guifi .net rep un premi 
de la mà de la Comissió 
Europea

La Fundació Guifi.net ha estat 
guardonada amb el premi a mi-
llor iniciativa per la Banda Ampla 
de nova generació que atorga la 
Comissió Europea. El premi és un 
reconeixement al model de Banda 
Ampla que Guifi .net ha desenvolu-
pat i que es considera de referència 
per a la inspiració de molts altres 
projectes similars.
Com a fets destacats en els darrers 
anys, Guifi .net ha fet arribar Inter-
net a prop de cent mil persones 
mitjançant la Xarxa de Comuns des 
d’unes 30.000 llars i ubicacions 
diverses. La majoria dels punts que 
Guifi .net ha connectat són a Cata-
lunya, però també ha actuat a la 
Península Ibèrica i ha col·laborat 
en altres iniciatives de la resta del 
món. A més a més, Guifi .net ha 
desplegat la fi bra òptica a zones 
urbanes i rurals.
Guifi.net és una organització no 
governamental, sense obediència 
política i sense ànim de lucre ni 
confl icte d’interessos amb els par-
ticipants que promou i gestiona la 
Xarxa de Comuns. Guifi .net s’ha 
convertit en poc temps en un dels 
majors intercanviadors de trànsit 
al punt neutre de Catalunya (CAT-
NIX). 

TECNOLOGIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El guardó els reconeix com a 
millor iniciativa per la Banda 
Ampla de nova generació
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Preparant l’edició d’aquest llibre 
vaig consultar l’Arxiu Parroquial 
d’Arenys de Mar, on em van sortir 
catorze ofi cis d’honres fúnebres per 
l’ànima d’algú i per mort violenta a 
partir de l’1 de juny de 1714. 

De seguida lliga caps.
Aleshores miro si abans d’aquesta 
data hi ha hagut algun enfronta-
ment i, efectivament, l’historiador 
Francesc Bellsolell ho explica en 
unes cròniques: entre el 29 i el 30 
de maig, hi ha una lluita sota el Re-
mei quan Arenys queda encerclat 
pel destacament borbònic que ve de 
Mataró i el que baixa de Vallgorgui-
na. Hi van haver divuit o vint morts 
que eren caps de casa o els seus 
fi lls d’entre 16 i 60 anys. He estu-
diat les actes de defunció al detall 
i no hi ha cap dubte que coincidei-
xen amb els cossos trobats, tal com 
també mostren unes cartes inèdites 
que s’intercanviaven el Consell de 
Barcelona i Arenys de Mar. 

La Guerra de Successió és, doncs, 
el fi l conductor. 
Pren molt de relleu, també, la Mari-
na. Entre Caldetes i Malgrat de Mar, 
des de l’any 1705, però la guerra no 
té massa importància. És a partir 
del 13 i el 14 quan totes les ajudes 
internacionals marxen que es que-

El treball “La Marina de Llevant 
durant la Guerra de Successió. El 
Corpus de 1714” neix d’unes restes 
òssies trobades el 2001. 
El treball arrenca el 2001 quan es 
van fer unes obres i van aparèixer 
divuit cossos. Un fet sorprenent, 
però estrany perquè no va aparèixer 
material arqueològic: ni botons, ni 
ceràmica, ni cordons... No duien 
cap efecte personal, ni tan sols roba, 
cosa que indicava que havien estat 
despullats abans de ser enterrats. 
Tampoc hi havia ritual funerari. A 
partir de la memòria arqueològica 
es van elaborar moltes hipòtesis i 
no es va poder donar una resposta. 

Per tant, ha estat un procés llarg. 
Sí, al cap d’un temps, el 2010, vaig 
animar dues alumnes perquè fessin 
un treball de recerca sobre aquests 
esquelets i descobríem de quina 
època eren. Però aquí tampoc vam 
aconseguir cap resposta. I amb tot 
això arriba el 2013 amb els treballs 
preparatoris del Tricentenari. Arenys 
de Munt va elaborar una comissió i 
vam editar un llibre en què expli-
càvem què va passar a la costa del 
Maresme els anys 1713 i 1714. 

“El Premi Iluro dóna visibilitat a 
uns fets fi ns ara desconeguts”

PREMI ILURO
NOTÍCIA CUGAT COMAS - MIREIA BIEL

ciutatciutat

den sols davant l’exèrcit francès i 
espanyol. A tota aquesta zona hi ha 
molts enfrontaments, molta lluita i 
moments importants, com la crema 
de Sant Pol, on no van deixar res 
dempeus. Per tant, jo munto el re-
lat a partir del que passa els mesos 
fi nals de la Guerra de Successió fora 
de Barcelona i, en aquest cas, a la 
costa del Maresme.
 
Això obre la porta a pensar que hi 
ha experiències com aquesta a tot 
el territori. 
Amb el Tricentenari hem après molt i 
sabem que els darrers mesos es van 
donar actes de terrorisme militar a 
tota la geografi a catalana. 
 
La troballa dels cossos i la posterior 
investigació ha sacsejat la població 
d’Arenys de Mar?
És clar que sí. Se’n va parlar mol-
tíssim. Però la política és la política 
i hi ha qui ha preferit no parlar-ne 
gaire perquè forma part del passat. 
També hi ha qui creu que cal estu-
diar-ho, treballar-ho perquè s’ha de 
conèixer el passat. Jo sóc de l’opinió 
que cal fer una mica d’homenatge a 
aquesta gent que va morir. És cert 
que se’ls ha traslladat a un nínxol 
al cementiri, però potser el Premi 
Iluro donarà visibilitat a aquests 
fets desconeguts i espero que ajudi 
a fer reaccionar i a organitzar algun 
acte de reconeixement i homenatge. 
Nosaltres ho demanarem. 
 
El Premi Iluro ha ajudat a estudiar 
molt a fons la comarca. Com es pot 
donar a conèixer després al públic 
en general?
El Premi Iluro ha estat una fórmula 
impressionant per divulgar la his-
tòria. És una de les comarques més 
estudiades de Catalunya. La cele-
bració del Tricentenari ha estat clau, 
igual que la publicació de novel·les 
com Victus. La revista Sàpiens és 
també una iniciativa molt bona que 
ha fet arribar la història a molta 
gent. A nivell de cada Ajuntament, 
s’hauria d’aconseguir que els nens 
i nenes coneguin la seva història. 
És un procés llarg i molt interes-
sant perquè es treballa allò que ha 
passat al costat de casa i els crida 
l’atenció. 

www.totmataro.cat
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Entrevistem Francesc Forn, 
guanyador per un treball 
sobre la Guerra de Successió  

CEDIDA
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L’Ajuntament fi nança amb 81.000 
euros un embassament a l’Índia  

   
La delegació del Maresme de la 
Fundació Vicenç Ferrer, encapça-
lada per la seva representant, Anna 
Abelló, va viatjar la segona setma-
na de novembre a l’Índia. Ho va fer 
en companyia també d’una dele-
gació de l’Ajuntament de Mataró 
de la qual formava part la regidora 
de Benestar Social, Convivència i 
Habitatge, Isabel Martínez i una 
de les tècniques, Dolors Fernán-
dez. L’objectiu era inaugurar, entre 
d’altres, un embassament fi nançat 
directament per l’Ajuntament de la 
capital del Maresme en una zona 
d’Anantapur. L’embassament, que 
ha costat 80.961, 73 euros, entra 
dins el projecte “Millora en la gestió 
i aprofi tament dels recursos hídrics” 
i pretén millorar les condicions de 
vida de la població de la zona. 

Es calcula que unes 248 fa-
mílies agricultores de la regió de 

Kadiri hauran millorat les seves 
condicions gràcies a la construcció 
de l’embassament i a la possibilitat, 
d’aquesta manera, d’augmentar les 
collites i, consegüentment, els seus 
ingressos. Abelló, en declaracions al 
Tot Mataró, qualifi ca l’embassament 
“d’una gran millora per a la gent de 
la zona” que el principal problema 
que tenen “és la desforestació que, 
sense saber-ho, es provoquen ells 
mateixos amb l’obtenció de la fus-
ta”. “Tenir dues collites l’any els 
dóna una certa tranquil·litat en en-
viar els nens a l’escola i no a la zona 
agrícola”, explica la representant de 
la Fundació.

La població dàlit, la visitada 
aquests dies, amb les ajudes ob-
tingudes a través de la Fundació i 
d’organismes com l’Ajuntament de 
Mataró han evolucionat molt. L’Anna 
Abelló creu que “en 40 anys ells han 
viscut un desenvolupament que de 
forma natural seria d’uns 200 o 300 
anys” i això és un gran avenç perquè 
ells “es comencin a sentir que poden 
ser propietaris de les seves vides”. 

SOCIETAT
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Viatge amb la Fundació 
Vicente Ferrer a la zona 
d’Anantapur

CEDIDA

  Altres projectes 

La delegació va visitar altres projectes i instal·lacions que desenvolu-
pa la Fundació Vicente Ferrer com hospitals, escoles, un centre per a 
persones amb discapacitat i habitatges. Un dels destacats és la implan-
tació de 6 sistemes de reg per degoteig alimentats per plaques solars 
fotovoltaiques en la comunitat de Gollapalli Thanda. També es va su-
pervisar el projecte “Dona a dona” de formació en mesures d’higiene 
i cura dels nadons. 

Cinc maresmencs a les 
llistes d’En Comú Podem 
per al 20D

La candidatura En Comú Podem 
incorpora cinc noms maresmencs a 
les seves llistes per a les eleccions 
generals del pròxim vint de des-
embre. Tres es presenten per a la 
formació del Congrés dels Diputats 
i dos més per al Senat, però tots ho 
fan per la província de Barcelona. 
El mataroní Sergio Espín és el que 
ocupa el lloc més alt, ja que apa-
reix com a número 19 a la llista de 
Barcelona al Congrés dels Diputats. 
El segueixen Sonia Onandi al núme-
ro 23 i Marcos Ortega, que fi gura 
com a suplent 4. D’altra banda, 
Maria Freixanet i Noe Ayguasenosa 
són candidates al Senat com a nú-
meros 2 i suplent del candidat 3, 
respectivament.

Espín, el més destacat
Sergio Espín és nascut a Mataró, 
malgrat que viu a Barcelona des del 
2013. Forma part de la comissió 
de comunicació de Barcelona En 
Comú, en la qual ha desenvolupat 
tasques de coordinació i disseny. 
Fa més de quinze anys que es de-
dica a la comunicació publicitària 
i té també una llarga trajectòria en 
moviments d’activisme creatiu com 
Enmedio o Refl ectantes. A Mataró 
havia format part del 15M. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El mataroní Sergio Espín ocupa 
el número 19 de la llista de 
Barcelona pel Congrés
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Premi Nacional de Cultura Popular 
que trepitjarà El Públic. Un impres-
cindible. Aquest pou de saviesa 
pel que fa a la música popular del 
Pirineu s’acompanyarà de Yannick 
Lopes, un prestigiós guitarrista 
clàssic bon coneixedor de la cançó 
tradicional catalana.

Vetllades vora el foc
Junts van gravar fa un parell d’anys 
un treball encisador, Cançons de 
vetllades vora el foc (Fundació Pri-
vada Artur Blasco, 2013), on la veu 
tel·lúrica del veterà aventurer cata-
là i la guitarra cultíssima del jove 
francès d’ascendència portuguesa 
s’enlairen mútuament.

Una perla que mescla mediterrà-
nia, música tradicional i una de les 
veus històriques de la cançó cata-
lana. Un concert pel qual encara 
queden entrades i que estarà al 
nivell del de Toti Soler fa un any. 

per als amats de la música tradicio-
nal que agafa sense complexes aires 
i accents moderns.

Artur Blasco és un dels grans 
noms del folk del país. És el primer 

La temporada de concerts del Pú-
blic, l’espai cultural de Can Xammar, 
avança i presenta aquest darrer cap 
de setmana de novembre una joia 
musical, una autèntica delicatessen 

ESPECTACLES
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Artur Blasco i Yannick Lopes, dos tresors 
al servei del folk diumenge al Públic
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Carles Estapé, nou president 
d’Òmnium Mataró-Maresme 

Òmnium Mataró-Maresme ja té nou 
president. Carles Estapé va ser es-
collit com a màxim representant 
de l’entitat en substitució d’Antoni 
Pous que portava quatre anys al cà-
rrec i que seguirà treballant com a 
vocal de la junta. Estapé es va mar-
car el creixement territorial com a 
principal objectiu del seu mandat i 

va presentar el Pla de Treball 2016, 
que buscarà la dinamització dels 
socis amb més activitats, sobretot 
centrades en la cultura i la cohe-
sió social.

Al servei del país
En l’assemblea celebrada el passat 
12 de novembre, el president sortint 
Antoni Pous va afi rmar que “al país 
li cal una entitat que treballi de for-
ma independent del poder polític en 
els àmbits d’Òmnium: la llengua, la 
cultura i el país”. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’entitat es planteja el 
creixement territorial com a 
principal repte

Última sarsuela de l’any 

El Foment tanca aquest diumen-
ge a la tarda la seva temporada de 
sarsuela, la pota de la seva pro-
gramació que més èxit té. Ho farà 
amb la representació de ‘Gigantes 
y cabezudos’ amb música de Ma-

MÚSICA
PRÈVIA MARTA  GÓMEZ

Els Pessebristes de Mataró 
participen en el 58è Saló 
Internacional d’Arles

 
Un granet de sorra mataroní és el 
que hi ha precisament en aquests 
moments a Arles, La Provença 
francesa. I és que des del 14 de no-
vembre i fi ns al 10 de gener s’hi ha 
organitzat el 58è Salon International 
des Santonniers d’Arles, és a dir, 
el Saló Internacional de fi guraires. 
L’exposició, que es divideix en tres 
grans àmbits, compta amb la part 
professional i l’amateur d’aquest 
ofi ci. La tercera pota de l’exposició 
cada any és un país convidat i per 
aquesta ocasió s’ha convidat a Ca-
talunya. Aquesta participació, que 
s’ha enllaçat a través del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat, 
ha permès a l’Associació de Pesse-
bristes de Mataró ser-hi presents en 
aquesta edició.

Carratalà
D’aquesta manera, els Pessebristes 
de Mataró han cedit unes fi gures del 
seu fons, de Carratalà (pare), per 
a completar l’exposició catalana a 
Arles. El cap de setmana passat el 
president de l’associació mataronina 
ja va visitar el Saló que es preveu 
que visitin centenars de persones. 
L’encontre Internacional a Arles és 
dels més reconeguts en aquest sec-
tor i per això els mataronins no han 
perdut l’ocasió de participar-hi. 

CULTURA
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

El país convidat d’aquest Saló 
és Catalunya que representa 
l’ofi ci en territori català

culturacultura

CEDIDA

nuel Fernández Cavallero i lletra 
de Miguel Echegaray i Eizaguirre, 
representada per Rafató Teatre. 
Les aventures d’amors i desamors 
centren aquesta obra ubicada a Sa-
ragossa a fi nals del segle XIX.  
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Oportunitats de maduració i 
de transformació en el més 
íntim. Assoleixes un nou grau 
d’aprenentatge sobre tu mateix. 
Et sents incòmode i vols explicar 
el que et passa a una persona.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si bé en l’econòmic no et va 
tan malament, en l’amor has de 
deixar anar coses del teu passat 
per poder-ne gaudir. Despeses 
relatives a qüestions de dieta o 
a patrimoni immobiliari.

Bessons (21/5 al 21/6)

Possible fi nal d’una relació o de 
sentiments que no anaven enlloc. 
Passa pàgina i cerca la manera de 
fer coses que t’omplin. Trobades 
divertides amb els amics. Activi-
tats grupals.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La família et reclama i tu, possi-
blement, els atendràs. Dies emo-
tius. Records d’algunes vivències 
colpidores. Et ve de gust un canvi 
d’imatge i potser et donaràs una 
sessió de shopping.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Dies per l’amor o manifestar 
sentiments de manera oberta. 
Gaudiràs de la vida al màxim. 
No estàs disposat a deixar que 
t’amarguin l’existència. Si pots, 
participa en jocs d’atzar.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Si s’ha tibat massa la corda, 
una relació es pot haver trencat. 
Les crisis són per alguna cosa, 
especialment per a aprendre. 
Llegeix la lletra petita dels teus 
assumptes fi nancers.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

No siguis tan absorbent amb la 
parella, a la vida hi ha més coses 
i algunes d’elles serà bo que les 
facis en solitari. Si no tenies 
feina, ara, fi ns i tot, en pots tenir 
més d’una.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs ple d’energia i amb ganes 
de fer esport. El sexe serà prota-
gonista aquests dies. Líbido molt 
activa. Si tenies problemes de 
salut, possible tractament amb 
teràpia alternativa.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Ets el rei de la festa. Si bé estàs 
una mica estressat, trobaràs temps 
per a tot i gaudiràs com un nen 
del teu temps de lleure. Algú 
està interessat en tu i t’ho farà 
saber aviat.

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

A la feina pots viure una atracció 
especial. Fatal, o no, ja es veurà. 
Tens moltes ganes de canviar 
d’habitatge, fi ns i tot de veïnat. 
Confi es més en tu mateix i et 
sents reforçat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Si havies perdut la fe, ara et sents 
més esperançat. Algú pretén tenir 
una relació amb tu però tu no ho 
tens tan clar. Dies de compartir 
experiències que et marcaran 
positivament.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Augment de la teva ambició i 
ganes de dur endavant els teus 
objectius més personals. Tot i 
les traves que et trobis, seguiràs 
endavant amb molta fe. Converses 
aclaridores en família.

Sagitari 
Ets el rei de la festa. Si bé estàs 
una mica estressat, trobaràs temps 

Lleó 
Dies per l’amor o manifestar 
sentiments de manera oberta. 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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des de clown versionades per Monti 
al llarg de tota la seva trajectòria. 

L’espai escènic, a més, és ple 
d’objectes utilitzats per ell en 
anteriors muntatges perquè la re-
presentació vol ser un homenatge 
i una reivindicació de la professió 
del pallasso. Un ofi ci, en paraules 
de Monti, que aporta optimisme, 
esperança i felicitat a les persones.

L’espectacle
Una troupe de pallassos que mal-
viuen oblidats i sense feina reben 
l’encàrrec d’una actuació d’un dia 
per l’altre. Els caldrà assajar vells 
gags i esquetxos, però hauran de 
suplir l’august Rhum-Monti, que no 
hi és. Entre els membres de la com-
panyia hi ha dos carablanques i un 
duel de nyigui-nyogui decidirà quin 
d’ells s’ha de posar el nas vermell 
per substituir l’absent i poder dur 
endavant la representació. 

Aquest senzill fil argumental 
permet mostrar una tirallonga 
de números amanits amb gràcia 
per contrapunts i per subratllats 
musicals ideats pel músic-pallas-
so Pep Pascual, que juga a fer 
d’extravagant. Jordi Martínez inter-
preta el clown que ha de fer d’august 
i que al fi nal de l’espectacle qües-
tiona el seu paper i parla amb la 
“inconsciència” representada per 
la veu en off de Monti. Joan Arqué 
és el carablanca elegant i seductor, 
Roger Julià i Guillem Albà emboli-
quen tots els papers de l’auca com 
a bons contraaugustos i tots cinc 
plegats construeixen un treball coral 
i equilibrat.

L’espectacle permet diferents ni-
vells de lectura. Per als coneixedors 
de Monti, hi ha  picades d’ullet en 
record seu que susciten l’emoció 
sense caure en sentimentalismes. 

Per als que no, és un xou de 
pallassos que combina recursos 
clàssics i referències actuals amb 
un llenguatge descarat que esdevé 
oportunament ingenu o tendre. 

I malgrat certs problemes de ritme 
que va tenir la funció del Monumen-
tal, tothom en algun moment o altre 
riu de gust perquè se sent implicat 
en el que passa a l’escenari o en el 
pati de butaques. 

norat, en un hospital de París.

D’un august a un altre
Vinculat per formació i també per 
lligams familiars al món de les arts 
escèniques, Joan Montanyès “Mon-
ti” (1965-2013) va dedicar durant 
molt de temps les seves actuacions 
com a august a posar en valor la 
feina del pallasso i a revitalitzar el 
repertori clàssic d’aquest gènere 
artístic a Catalunya i arreu. L’any 
2001 va rebre el premi Max de circ. 

Si la seva mort prematura va 
estroncar el procés de creació ini-
cial de ‘Rhum’, mesos després uns 
quants companys que havien com-
partit amb ell escenari, projectes i 
amistat, entre els quals el mateix 
Martí Torras, van decidir prosse-
guir-lo. 

A partir d’algunes de les idees 
preliminars, obviant les parts més 
condicionades per la biografi a de 
Sprocani, però mantenint les re-
ferències als pallassos absents, el 
nou ‘Rhum’ recrea conegudes entra-

El quart dels títols de l’actual 
programació estable del Teatre 
Monumental es va poder veure diu-
menge passat a la tarda i va comptar 
amb un públic més familiar que 
l’habitual. La major presència infan-
til venia motivada perquè es tractava 
de ‘Rhum’, un espectacle de pallas-
sos amb dramatúrgia i direcció de 
Martí Torras Mayneris. 

Estrenat a fi nals de juliol de l’any 
passat dintre el Festival Grec de Bar-
celona, ‘Rhum’ té el seu origen en 
un treball anterior que el malaguan-
yat Joan Montanyès “Monti” estava 
preparant en col·laboració amb el 
mateix director quan va morir de 
càncer el maig de 2013. 

La voluntat de Monti era que el 
muntatge que va deixar inacabat fos 
un homenatge a Enrico Jacinto Spro-
cani, àlies “Rhum” (1904-1953), 
considerat el millor pallasso august 
de la primera meitat del segle XX, 
triomfador a moltes pistes de circ, 
però amb una vida difícil i que va 
acabar morint precoçment, sol i ig-

TEATRE
CRÍTICA COMAS SOLER
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To d’homenatge 
‘Rhum’ recorda l’entranyable pallasso “Monti” al Monumental
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apunts psicològics

Una vegada més, a la Farmàcia Fité, 
he trobat INFO XF Núm 55 (juliol-
agost, 2015). Hi havia un article 
sobre EL PODER DE L’EMPATIA. Hi 
ha un concepte que és incomplet. 
Tal volta podria portar a confusió: 
LA COMPASSIÓ. És un terme d’ús 
popular. A més totes les religions el 
fan servir com un principi de vida 
interior.

Popularment un dels sentits que se 
li dóna és com: Tenir llàstima. Em fa 
pena. No vull que em compadeixis... 
però aquest no és el sentit original.

Compassió ve del llatí que signifi-
ca: “cum” (amb) i “passió” (emoció 
que expressa el drama interior o el 
patiment del drama). I aquest és un 
calc del grec: simpatia (patir junts), 
i el terme empatia (connexió emocio-
nal) és menys intens.

En resum: un sentiment humà que 
es manifesta a partir de comprendre 
el patiment de l’altre, però de forma 
activa i no reduir-ho a un sentiment 
només interior o passiu. Si no, de què 
serveix aleshores?

A l’empatia hi ha connexió, però 
en la compassió (simpatia) hi ha el 
desig d’ajudar, alleugerar o reduir 
el patiment de l’altre. Aquest senti-
ment sempre l’ha pogut experimentar 
l’ésser humà des que existeix.

Per al budisme és l’actitud espiri-
tual o d’interioritat pròpia.

Per al monoteisme (un sol déu) té 
la paraula misericòrdia (no llàstima) 
sinó “míser” (desvalgut)- “i” (vocal 
que uneix) amb el “cor” (llatí: cor, 
cordis. El cor és el bressol de les 
emocions). El final “ia” és l’actitud 
d’actuació: miser-i-cord-ia.

Per a un sufí (musulmà) del segle 
XII (1240) Ibn’Arabi: Déu és mise-
ricordiós.

Sant Pau ho diu d’una altra forma: 
Riure amb els qui riuen i plorar amb 
els qui ploren.

I avui la compassió o la miseri-
còrdia genera el valor o la qualitat 
de la SOLIDARITAT HUMANA. I tot 
aquest treball o procés interior porta 
a la maduresa humana.

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La compassió REGALEM 3 HORES 
D’APARCAMENT!!!
DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE 
SI ENTRES A L’APARCAMENT 
ENTRE LES 17 I LES 21 H

PLAÇA DE 

GRANOLLERS

ESPAI FIRALPARC CENTRAL

2,16 €
1 HORA

Pl. de les 
Tereses

Plaça 
d’Itàlia

Plaça de 
Granollers

La
 R
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a

Camí de la

TEATRE
MONUMENTAL

CA L’ARENAS

LA PRESÓ

BASÍLICA DE
SANTA MARIAAJUNTAMENT

NAU GAUDÍ

ESTACIÓ
DE RODALIES

PORT

MERCAT DE LA 
PLAÇA GRAN

MERCAT 
DE LA PLAÇA 

DE CUBA

MURALLA DE
CAN XAMMAR

MUSEU

CAN 
PALAUET

ESGLESIA DE 
SANTA ANNA

PALAUET
La Rambla

Camí Ral

Ctra. de 
Barcelona

Geganta

Via
 Eu

rop
a

i

N-II

Ronda de 
Mataró

C-32

P6
ESPAI FIRAL
PARC CENTRAL

Camí de la

TEATRE
MONUMENTAL

ESPAI FIRAL
PARC CENTRAL

Camí de la
Geganta

DE BARCELONA
Mataró Oest-Sortida 100

DE GIRONA
Mataró Oest  
Sortida 100

PLAÇA DE 
GRANOLLERS

P5

MÉS A PROP 
I PER MENYS 

DEL QUE
 ET PENSES

COM ARRIBAR 
ALS APARCAMENTS 

DES DE FORA 
DE MATARÓ

A MENYS 
DE 10 MINUTS 
DEL CENTRE

PER A MÉS INFORMACIÓ
  www.pumsa.cat 
  pumsa@pumsa.cat 
  93 758 26 36 

DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE 
SI ENTRES A L’APARCAMENT 
ENTRE LES 17 I LES 21 H

DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE 
SI ENTRES A L’APARCAMENT 
ENTRE LES 17 I LES 21 H
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 LA FÀBRICA
23:30 LA SETMANA
00:00 LLIURES I IGUALS
00:15 ENDERROCK TV
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 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 ESTACIÓ DIGITAL
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA

07:00 DOSOS AMUNT
07:30 CAMINANT x CATALUNYA
08:00 CARRETERES
08:30 L’ENTREVISTA
09:00 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 RESUM SETMANAL
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARRETERES
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 L’ENTREVISTA
00:00 SET DIES
01:00 RESUM SETMANAL

07:00 DE TEE A GRENN
07:30 L’ENTREVISTA
08:00 CREURE AVUI
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 WATERPOLO
CN Barcelona – CN Quadis Mataró
16:30 HOQUEI PATINS
CN Mis Ibèrica Mataró – CH Girona
18:00 1MÓN.CAT

13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 TEMPORADA ALTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA
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DEL 28 DE NOVEMBRE AL 4 DE DESEMBRE DE 2015

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

Pr
og

ra
m

ac
ió

 fa
ci

lit
ad

a 
pe

r m
1t

v

09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 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

dimarts

dimecres

139.000€

CB8502-CAMI GEGANTA Pis 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!

CB2285 - CENTRE-PZA- BRISA. 

Pis   amb ascensor, 82m2., 3 hab., 

exterior amb molt de sol. Per deixar 

al seu gust. Ideal inversió!!

99.000€91.000€

CB12961- MOLINS. Pis reformat 

per entrar a viure. 1/2 alçada. Saló 

menjador amb balcó, 3 habitacions, 

exterior i molt llum. Impecable.

75.000€

CB12945-CERDANYOLA NORD. Pis 

exterior de mitjana alçada, 4 habitacions, 

galeria tipus terrasseta. Molt bo! 

CB11325-Z.HABANA. Impressionant 

pis 75m2, 2 habs, menjador amb balcó, 

cuina indep. Molt exterior i amb sol.

138.000€

CB12787-PL. ITALIA . Bonic pis de 3 

habitac., bany i lavabo, balcó i galeria, 

exterior amb molt de sol. Parking inclòs. 

159.000€

89.000€

CB12754- PZA CATALUNYA. Planta 

baixa sense escales. 85m2, 3 habs 

( 2 dob), calefacció, alumini, cuina i 

bany conservats. Ocasió!!
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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

BUENA INVERSIÓN
REF. 11914 ARGENTONA. (S.M.CROSS). Buena oportunidad 
por características. Vivienda 90 m2, totalmente exterior en edi-
fi cio con ascensor. Perfectamente orientado frente plaza y con 
muchas horas de sol. 4 dormitorios, 2 son dobles. Amplio salón 
comedor. Balcón/terracita. Cocina con buenas posibilidades. Ga-
lería. Baño completo+ c. de aseo. Zona de fácil aparcamiento. Es 
una excelente compra.

T

86.000€

T

OCASIÓN ESPECIAL
REF. 12307 CIRERA. Atención!.Sea propietario pagando como un 
alquiler. Piso 1/2 altura junto Dr. Ferrán, en la zona más comercial. 
Salón comedor cuadrado y luminoso. Cocina en óptimo estado. 
Baño completo. Suelos gres. Galería posterior de 10m2. Pequeña 
comunidad de vecinos. Precio realmente bueno.

67.260€

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€

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
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Ramon Llull, llegats del passat és 
el nom del projecte de suport a les 
competències lingüístiques del curs 
2015-2016, dedicat a la fi gura de 
Ramon Llull, amb motiu del VIIè 
centenari de la seva mort. La pro-
posta, en què participaran alumnes 
d’Abrera, Argentona, Cabrils i Piera, 
parteix del territori com a font de 
recursos educatius i compta amb 
la participació corresponsable dels 
centres educatius, biblioteques mu-
nicipals i ajuntaments.

Competències lingüístiques
Un dels objectius a destacar és 
l’oportunitat que ofereix als alum-
nes de posar en pràctica diferents 
elements propis de la competència 
lingüística en el marc d’un projecte 
de territori que implica a diferents 
agents i serveis educatius muni-
cipals. 

Durant el curs, el treball a l’aula 
es reforçarà amb dues activitats 
complementàries: la visita a la Bi-
blioteca Nacional de Catalunya i 
una activitat de lectura dramatit-
zada. El tancament del projecte a 
cada municipi es farà amb un acte 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA ARGENTONA.CAT 

La iniciativa té com a 
principal objectiu el treball de 
competències lingüístiques 

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Alumnes d’Argentona participen en un projecte 
interescolar dedicat a Ramon Llull  

de cloenda liderat per l’ajuntament, 
amb la col·laboració de la biblioteca 
municipal, en què l’alumnat dels 
diferents centres educatius compar-
tirà els continguts treballats sobre la 
fi gura de Ramon Llulll. Per acabar, 
es celebrarà un acte de tancament 
conjunt.

La iniciativa ha estat molt ben 
rebuda pels municipis participants, 
que la consideren una oportunitat 
per enfortir el treball en xarxa entre 
els diversos agents educatius del 
territori, i alhora reforçar un àmbit 
tan fonamental per a l’èxit educatiu 
com són les competències lingüís-
tiques. 

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: BERNAT ROMERO BERNABEU

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.speritsa.com

+

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

35€ * 35€ *

Tot Argentona 1699.indd   2 25/11/15   18:30
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DEL 27 DE NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE DE 2015

Argentona acull la trobada 
bianual d’Acció Escolta

Argentona va acollir el passat cap 
de setmana la “Indaba 2015”. Es 
tracta de la trobada bianual d’Acció 
Escolta que es va iniciar dissabte 
amb l’organització de tallers pels 
assistents al Casal de Joves de la 
Velcro.

L’endemà, el Centre Parroquial 
va acollir l’assemblea general 
d’aquesta entitat catalana. L’alcalde 
d’Argentona, Eudald Calvo, i el regi-
dor de joventut, Arnau Aymerich, van 
ser els encarregats de donar la ben-

vinguda institucional als assistents.

Indaba2
Els joves que van quedar-se a dor-
mir a Argentona van passar la nit a 
l’escola Les Fonts. 

Acció Escolta de Catalunya, va 
néixer el gener del 2002, com a 
resultat de la fusió de dues enti-
tats escoltes catalanes, Germanor 
Escolta de Catalunya i Scouts de 
Catalunya. Aquesta associació cons-
titueix una proposta d’educació 
en la llibertat des de l’escoltisme; 
una escola de ciutadania activa, 
democràtica, laica, progressista i 
catalana. 

150 joves van participar en 
tallers i reunions durant el 
passat cap de setmana

L’Ajuntament distribueix 
una enquesta per a 
recollir propostes  

Amb els resultats s’elaborarà 
una proposta de millora del 
bus Argentona-Granollers

L’Ajuntament ha iniciat la distribu-
ció d’una enquesta per recollir les 
necessitats dels usuaris de la línia 
de bus Mataró-Argentona-Granollers. 
L’Ajuntament elaborarà una proposta 
de canvis que tindrà molt en compte 
les demandes dels viatgers i es faci-
litarà un qüestionari als busos de la 
línia, a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà 
de l’Ajuntament i a altres equipa-
ments municipals. L’enquesta també 
està disponible en format online al 
web municipal. 

TRANSPORTS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Tot Argentona 1699.indd   3 25/11/15   18:30
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NÚM. 1699
DEL 27 DE NOVEMBRE AL 3 DE DESEMBRE DE 2015

La Direcció General de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals de la Generalitat de Ca-
talunya va decidir, el passat 10 de 
novembre de 2015, inscriure la 
Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar 
en el Catàleg del Patrimoni Festiu 
de Catalunya, amb la categoria de 
Festa catalogada.

L’informe de catalogació té en 
consideració la celebració de la festa 
al llarg dels dies 14, 15 i 16 d’agost 
de cada any, si bé destaca per la 
protecció d’elements d’interès com 
l’Ofrena a Sant Roc, la cantada dels 
Goigs, i la capta dels macips pels 
carrers i cases de la vila.

El procés de catalogació es va 
iniciar el febrer del 2009 per part 
del Patronat de Sant Roc amb una 
sol·licitud d’assessorament per part 
del suprimit Centre de Promoció de 
la Cultura Popular i Tradicional Ca-
talana. No va ser fi ns a l’octubre del 
2012 quan, amb tota la documen-
tació aportada per l’entitat, es va 
iniciar l’expedient. Va ser en aquell 
moment quan l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar va afegir-se formalment com 
a promotor de la iniciativa. Un cop 
inscrita en aquest catàleg, es poden 
continuar els tràmits perquè la festa 
pugui ser reconeguda com a festa 
tradicional d’interès nacional, o bé, 
com a festa patrimonial d’interès 
nacional. 

ARENYS DE MAR
FESTES REDACCIÓ

La Festa de Sant Roc, 
patrimoni festiu de 
Catalunya

El procés per aconseguir 
aquesta distinció es va iniciar 
el 2009

Reclamen millor fi nançament per als 
Consells Comarcals de Barcelona

Els presidents dels consells comar-
cals de la província de Barcelona 
s’han unit per establir una línia 
d’acció conjunta. L’objectiu és fi xar 
un marc de relació estable amb la 
Generalitat per tractar problemes 
comuns que afecten tots els con-
sells. La primera qüestió, segons el 
president de l’ens del Vallès Occi-
dental, Ignasi Giménez, és “resoldre 

MARESME
ECONOMIA REDACCIÓ

Els 12 ens asseguren que 
treballen amb una manca de 
recursos propis 

el fi nançament dels consells per tal 
de donar serveis de qualitat a la 
ciutadania i als municipis “. “Volem 
abordar la greu situació de fi nança-
ment que vivim i que ja està afectant 
la nostra tresoreria”, ha assegurat. 
Els 12 consells comarcals, entre ells 
el del Maresme, asseguren que “els 
consells comarcals, des de la seva 
constitució, desenvolupen les com-
petències que li són assignades amb 
una manca de recursos propis i una 
excessiva dependència dels ingres-
sos d’altres administracions”.  

40 anys del Mercat de Sant Joan

Els actes de celebració dels 40 anys 
del Mercat de Sant Joan de Vilassar 
de Mar començaran el pròxim dissa-
bte dia 28 de novembre, a les 19.00 
h. amb l’encesa de l’arbre de Nadal.

Aquest acte d’encesa de l’arbre 
serà l’ocasió per donar el tret de sor-
tida a les diverses activitats que tenen 
per objectiu apropar la població de Vi-
lassar de Mar al seu mercat municipal.

VILASSAR DE MAR
COMERÇ REDACCIÓ

L’arbre, que han anomenat “Arbre 
dels desitjos”, és una especta-
cular estructura metàl·lica amb 
il·luminació LED que romandrà ex-
posada al Mercat durant totes les 
festes de Nadal. Una altra de les 
activitats importants de celebra-
ció dels 40 anys de Mercat serà el 
sorteig d’una gran Panera de Nadal 
valorada en 2.500 euros. 

Tot maresme 1699.indd   1 24/11/15   9:46



85.000€

T

Ref. 2107: ZONA CAMI FONDO: Piso 

alto en edifi cio con ascensor. 3 habi-

taciones, cocina o�  ce independiente, 

1 baño con ducha, amplio salón co-

medor, suelos de gres, ventanas de 

aluminio, calefacción. Oportunidad 

por precio y situación.

116.000€

Ref. 2095: ZONA EIXAMPLE: Piso 

alto con ascensor todo reformado 

y de distribución cuadrada sin pasi-

llos.
y de distribución cuadrada sin pasi-

llos.
y de distribución cuadrada sin pasi-

 2 hab (antes 3), cocina o�  ce in-y de distribución cuadrada sin pasi-

 2 hab (antes 3), cocina o�  ce in-y de distribución cuadrada sin pasi-

dep. con galería, salón comedor con 

balcón, calefacción, suelos de parket. dep. con galería, salón comedor con 

balcón, calefacción, suelos de parket. dep. con galería, salón comedor con 

Vistas despejadas. Oportunidad balcón, calefacción, suelos de parket. 

Vistas despejadas. Oportunidad balcón, calefacción, suelos de parket. 

de mercado.Vistas despejadas. Oportunidad 

de mercado.Vistas despejadas. Oportunidad 

T

Ref. 2218: ZONA LA ESPERANZA: 2º y 

último piso todo refor. instalaciones 

nuevas, calefacción, cocina idep. con 

galería, 3 hab. (2 dobles), amplio salón 

comedor, suelos de gres. Todo exte-

rior y en comunidad reducida. No 

deje de verlo, Oportunidad!!

96.000€

T

Ref. 2209: ZONA RDA. CERVANTES: 

Primer piso de altura totalmente re-

formado, amplio salón comedor con 

balcón exterior a la calle tipo terracita, 3 

habitaciones, cocina o�  ce indep. con 

galería. A 5 minutos de la playa y vis-

tas despejadas. Atención al precio.

107.000€

T

184.000€

Ref. 2170: ZONA CAMI DE LA SERRA: 

Estupendo piso con ascensor semi 

nuevo y terraza a nivel con 4 habi-

nuevo y terraza a nivel con 4 habi-

nuevo y terraza a nivel

taciones (1 suitte), 2 baños, amplio 

salón comedor con salida a balcón 

tipo terracita, distribución cuadra sin 

pasillos. Soleado y con vistas al mar.
Soleado y con vistas al mar.

T

Ref. 2212: ZONA PERAMAS: Piso de 

grandes dimensiones 130m2, nuevo 

y con terraza a nivel de 30m2. 4 hab 

(3 dobles), 2 baños completos, cocina 

o�  ce indep. de 12m2 con galería anexa, 

amplio salón comedor de 30m2 con 

salida a balcón. Comunidad reducida 

de sólo 3 vecinos.

179.000€

T

Ref. 2214: ZONA PARQUE CAN TUÑI: 

En avenida principal, de grandes di-

mensiones y semi-reformado, 3 hab. 

(2 dobles), cocina indep. con galería, 

amplio salón comedor con balcón, 

baño completo. Comunidad redu-

cida. Parking y trastero opcional.

T

92.000€

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

   SI TIENES UN 

PISO EN VENTA 

EN LA ZONA DE  

LOS MOLINOS, 

EIXAMPLE,
HAVANA 

 ó CENTRO...

¡NO DUDES EN
LLAMARNOS!!

¡VENTA 
ASEGURADA!

1P IMMO NOVA.indd   1 25/11/15   17:26
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5678. Mataró zona plaza 

Catalunya: 3 dormitorios, baño 

completo, salón con balcón, co-

cina con galería , recibidor . Piso 

en buen estado, buena comuni-

dad, ascensor, gas ciudad etc...

llaves en mano

5898. Mataró renfe y puerto: 3 

dormitorios, amplia cocina, baño 

con ducha, recibidor, salón estar 

con balcón , aire acondiciona-

do, recibidor . Edifi cio excelente 

amplia avenida. Llaves en mano

5918. Mataró, Rocablanca im-
pecable con terrado: Dos fa-
chadas , mar y montaña grandes 
vistas, tres dormitorios , dos ba-
ños , cocina equipada y galería, 
amplio salón estar. Calefacción 
y aire acondicionado y un terra-
do superior de unos 45 m2. Con 
un buen trastero/estudio, llaves 
a convenir

5928. Mataró reformado a 

estrenar: Piso rehabilitado y a 

estrenar, 3 dormitorios, baño y 

aseo, cocina, galería, recibidor, 

balcón, situado en el distrito de 

Cerdañola en avenida principal. 

Llaves en mano.

5884. Mataró centro, con as-

censor zona calle del Carmen: 
3 dormitorios (antes cuatro), co-
cina con armarios  en color blan-
co, baño  completo con plato de 
ducha y aseo, amplio salón estar 
con un buen balcón a la calle. Y un 
magnifi co estudio tipo buhardilla¡

5926. Mataró Rocablanca am-
plio soleado: Completamente 
reformado y como nuevo, elec-
trodomésticos de la cocina son 
de gama alta 4 dormitorios baño 
completo con ducha de 1.20 y 
mampara de alta gama, cocina, 
encimera de Silestone con retorno 
en pared, horno campana y en-
cimera todo de alta gama,  aire 
acondicionado. Llaves a convenir.

5925. Mansión en venta estilo mediterráneo: Entorno de 
alto valor paisajístico, muy bien comunicado a Barcelona, Girona 
y el Valles y a tan sólo 1,5 km. de Mataró, jardín llano de 1.260 
m2. con piscina, muy cuidado y perimetrado, la villa es de alta 
categoría con unos 500 m2. De vivienda. 5 dormitorios, 4 baños, 
porches, terrazas, torreón, buhardilla, autentica cocina ofi cce, 
salón con puertas francesas. etc... merece una visita. Entorno 
excelente. Calidades excelentes, comunicaciones excelentes, 
vecindario excelente. Es de las mejores propiedades de la zona.

5407. Atico duplex nuevo: Zona 
Rocablanca 3 dormitorios y  te-
rraza  solárium a la  calle, car-
pintería en cedro, exteriores de 
aluminio cámara, la cocina esta 
equipada y el baño con mueble 
espejo, calefacción etc.

SÓLO QUEDA UNO.

5937. Planta baja casi como 

una casa: Vivienda en planta 
baja , rehabilitada el año 2007 
esta impecable y moderna , ac-
tual , de diseño. 2 grandes dor-
mitorios , baño espectacular, co-
cina ofi cce con barra americana, 
trastero, pequeño patio.

98.000€ UNA GANGA! 118.000€

SÓLO 157.000€ 69.000€

SÓLO 188.000€

174.000€

125.000€

190.000€

1.200.000€  CONSTRUIRLA VALE MUCHO MÁS

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

3116

Compra-venda · Arrendaments · valoracions · Gestió de cèdules d’habitabilitat
Certificats energètics · Tràmits hipotecaris · Aclariment de dubtes referents al sector immobiliari

D�  �  l’� y 1987, aquí �  �  p�  que � c�  �  
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Els cinquanta d’anys d’Òmnium 
Cultural avalen una entitat que des 
de sempre ha treballat des de i per 
Catalunya. El moment polític cata-
là va portar Carles Estapé a fer-se’n 
soci, per “compromís” i amb voca-
ció de servei. Ara, tres anys després 
que Estapé entrés a formar part de la 
junta comarcal d’Òmnium Cultural 
Mataró-Maresme, ha estat escollit 
president i vol consolidar i ampliar 
la base de l’entitat per “treballar en 
pro del país”. 

“L’ambient polític que es respi-
rava fa tres anys, amb l’inici del 
procés sobiranista, em va despertar 
les ganes de col·laborar per millorar 
el nostre país”, explica Estapé, que 
va decidir que “no volia estar-me a 
casa sense fer res pel nostre futur”. 

El debat sobre la independència 
de Catalunya ha multiplicat el nom-
bre de socis que Òmnium Cultural 
té actualment. Estapé estrena ara la 
presidència de l’entitat, una etapa 
que afi rma afrontar “amb moltes 
ganes i amb un gran compromís”. 

Aquest mataroní és un agent co-

mercial que treballa, principalment, 
en l’àmbit del tèxtil i que veu en 
Òmnium l’oportunitat de col·laborar 
“en la construcció d’una República 
catalana”, així com en “la cultura, la 
llengua i la normalització del país”. I 
ho fa des d’una entitat que, segons 
reconeix, “té un paper clau en la 
societat catalana, tant pel futur de 
Catalunya com per a les qüestions 
més bàsiques relatives a la llengua 
o a la cultura”. 

Per tot això, la junta comarcal 
ja ha començat a treballar per or-
ganitzar activitats vinculades a les 
tres potes que vehiculen Òmnium: 
llengua, cultura i país. “Estem 
dividits per grups de treball que 
s’encarreguen de cada secció i que 
creen un calendari d’iniciatives di-
verses i activitats”, remarca Estapé, 
que en destaca, especialment, els 
premis culturals com el Sambori o el 
Joaquim Casas. Els pròxims mesos, 
políticament decisius, també són 
d’una cabdal importància per a Òm-
nium, entitat que des del primer dia, 
ha estat al peu del canó. 
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Defi neix-te
Compromès i crític

Un llibre
‘La vida, instruccions d’ús’ de 
George Perec

Una pel·lícula 
‘Truman” de Cesc Gay

Un viatge
París

Línia continuista

“Hem de fer créixer la nostra 
presència a la comarca”, recalca 
Estapé
 
La nova junta d’Òmnium Cultural 
Mataró-Maresme encara aquesta 
nova etapa amb el repte de consoli-
dar el creixement que en els últims 
temps s’ha donat a l’entitat, tal 
com explica Carles Estapé, que re-
corda que “s’ha de donar resposta 
a tots els socis i hem d’aconseguir 
que augmenti la nostra presència a 
la comarca, amb noves delegacions 
i grups de treball”. Els socis han 
crescut de forma notable els darrers 
tres anys. La junta treballarà en una 
línia continuista, tal com havia fet 
la junta del president sortint Antoni 
Pous i ha incorporat quatre vocals 
al grup que ja hi havia, per tenir 
capacitat per organitzar totes les 
activitats de la comarca. 

Un referent
Jorge Semprun

Un somni
La independència 

llengua, cultura i país
Carles Estapé,

PRESIDENT D’ÒMNIUM MATARÓ-MARESME
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REF. 3162 ECONÓMICO. 
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€

ÁTICO CON TERRAZA DE 75M2 Y VISTAS ESPECTACULARES. Pk y 
trastero de 15m2 incluidos.  Dispone de 3 habitaciones, tiene 
un baño y aseo, cocina offi ce y galería anexa, .a.a y calefacción, 
tiene ascensor. 

C.E. en trámite

REF. 01241 TORDERA. 
EXCELENTE Casa semi-
nueva con jardín 180m2 
y pk privado, en 2 plantas 
salón con chimenea, coci-
na cerezo, aseo y 2 baños 
compl., 3 hab. 1 suite, cale-
facción.

220.000€220.000€
C.E. en trámite

compl., 3 hab. 1 suite, cale-
facción.
compl., 3 hab. 1 suite, cale-
facción.
compl., 3 hab. 1 suite, cale-

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. 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.

90.000€

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. 2417 EIXAMPLE. 
Piso sem inuevo con 
terraza de 35m2, 2 habi-
taciones dobles, 2 baños 
con ducha, salón come-
dor con cocina de tipo 
americana, calefacción, 
ascensor, video portero. 
OCASIÓN.

204.000€

226.000€

EXCLUSIVA. PRIMER PISO MUY BIEN CONSERVADO. En comu-
nidad  reducida y tranquila, 2 hab. dobles, baño completo, 
cocina fórmica y galería, balcón exterior. Terrado privado 
compartido con 1 vecino. OCASIÓN POR ZONA Y PRECIO. 

C.E. en trámite

86.000€REF. 1368 - CENTRO 165.000€REF. 4385 - ZONA ROCABLAANCA

REF. 2405 EIXAMPLE. O- 
PORTUNIDAD. Piso que 
está  totalmente refor-
mado de 3 habitacio-
nes (3 dobles), cocina 
offi ce, baño completo, 
exteriores de aluminio, 
para entrar a vivir.

108.000€108.000€
C.E. en trámite

138.000€
C.E. en trámite

204.000€
C.E. en trámite
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Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

Lloguers

T1.10224 - Mataró. Centre. Gran piso junto esta-
ción, 130m², 4 habit. (3 Dobles), 2 baños compl, sa-
lón comedor amplio, galería, 2 balcones, calefacción, 
ventanas de aluminio, ascensor, todo amueblado 
para entrar a vivir !!!                               800€/mes

T1.05984 - Mataró. Centro. Piso luminoso y aco-
gedor ático junto Riera de 75m², 2 habit.,1 baño com-
pleto, salón comedor cocina integrada, calefacción, 
galería, 2 balcones, vent. aluminio, terraza de 12m², 
amueblado. Entrar a vivir!!!                            650€/mes

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10228 Mataró. Rocafonda. Pl. baja con bue-
na distribución 45m², 1 habit., 1 baño completo 
con ducha, cocina americana, salón comedor con 
patio 10m², aa / cc, vent. aluminio, ascensor, par-
king opc, muy luminoso!!!                    400€/Mes

T1.10189 Mataró.Centre. 2º piso sin ascensor 
de origen de 70m², 3 habit., 1 baño, cocina offi -
ce reformada, muy luminoso!!!           425€/Mes

T1.09406 Mataró. Centre. Gran piso de 95m² 
de superfi cie, con 4 habitaciones (2 dobles), 
baño reformado con bañera, salón con balcón. 
Todos los gastos incluidos!!               450€/Mes

T1.10220 Mataró. Centre. Piso junto Riera de 
80m², 3 habit., 1 baño completo, cocina offi ce 
equipada, salón comedor,balcón, galería, muy 
luminoso, todos los servicios !!!         450€/Mes

T1.10114 Mataró.Centre. Loft amueblado 65m², 
1 baño, cocina equipada, aa/cc, cierres de alumi-
nio y terraza 12 m². Muy soleado!!!      500€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. 2º piso sin ascensor de 
60m², 2 habit. , 1 baño completo, cocina, salón 
comedor con balcón, aa / cc, carpintería de alu-
minio, fi nca de pocos vecinos!!!          575€/Mes

T1.10187 Mataró. Cirera. Piso a partir de Enero 
de 50m², 2 habit. 1 baño completo, cocina ame-
ricana, salón comedor con  balcón, calefacción, 
parquet, carp. de aluminio, ascensor, parking, 
zona comunitaria, barbacoa !!             600€/Mes

T1.10223 Mataró. Centre. Ático duplex 45m², 1 
habit.,1 baño completo, salón comedor con co-
cina integrada, balcón, calefacción, ventanas 
de aluminio, ascensor, totalmente amueblado 
espectaculares vistas a mar !!!!        600€/Mes

T1.10204 Mataró. Centre. 3er piso reformado 
de 75m², 2 habit., 1 baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor con balcón, aa/cc, gale-
ría, suelos de parquet, sin ascensor, totalmente 
amueblado y muy luminoso!!!             680€/Mes

T1.10221 Arenys de Mar. Ático 55m², 2 ha-
bitac., 1 baño completo, cocina americ. total 
equipada, salón comedor amplio, aa/cc, carp.
aluminio, ascensor, parking, totalmente amue-
blado terraza de 65m²!!                     700€/Mes

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Oferta 
especial espectacular piso obra nueva de 85 
m2, 3 habit., 2 baños. Zona comunitaria con 
piscina y jardí. Acabados 1a calidad. A 2 mi-
nutos de la playa y la estación!!       800€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso céntrico con 
mucho encanto de 110m2, 1 habitación seño-
rial con vestidor, 1 baño completo con bañera, 
cocina offi ce reformada totalmente equipada, 
salón comedor amplio, 2 salas tipo trastero o 
taller, con  mobiliario reciente restaurado, gale-
ría con lavadora y secadora, 2 balcones, terraza 
con barbacoa, alarma, piso todo amueblado y 
muy soleado!!                                        850€/Mes

T1.10231 - Mataró. Cerdanyola.  Piso de 95m² 
de superficie, consta de 4 habitaciones (2 dobles), 
tiene 2 baños completos, la cocina es tipo office con 
salida a galeria y con un amplio balcón!! Situado en 
unazona muy tranquila!!!!!                      550€/mes

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

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.03840 - Mataró. Centre.  Dúplex de 70m², 2 
habitaciones, 1 baño completo, cocina america-
na, salón comedor amplio, aa / cc, ventanas de 
aluminio, comunidad de solo 2 vecinos muy lu-
minoso. Todos los servicios !!             650€/mes

T1.10160 - Mataró. Parc Central.  Piso alto de 
100m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina office, salón 
comedor con salida a balcón, calefacción, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, trastero, 
amueblado y muy soleado !! !!                825€/mes
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T1.08740 - Mataró. L’Havanna. Pis de 50m2 
de superfície, disposa de 2 habitacions (1 es 
doble), 1 bany complet, amb la cuina totalment 
equipada amb galeria. Aa.cc fred/calor. Balcó 
¡¡Sol tot el dia!!                                  136.250€

T2.50152 - Mataró. Centre. Costat de la Riera 
Casa en exclusiva per als nostres clients a refor-
mar, 150m², disposa de 6 habitacions, 2 banys, 
2 balcons, amb pati de 30 mts. Molt assolellat 
Oportunitat per preu i situació !!!           150.000€

Vendes

T1.05984 - Mataró. Centro. Piso luminoso y aco-
gedor ático junto Riera de 75m², 2 habit.,1 baño com-
pleto, salón comedor cocina integrada, calefacción, 
galería, 2 balcones, vent. aluminio, terraza de 12m², 
amueblado. Entrar a vivir!!!                            650€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.10223 Mataró. Centre. Ático duplex 45m², 1 
habit.,1 baño completo, salón comedor con co-
cina integrada, balcón, calefacción, ventanas 
de aluminio, ascensor, totalmente amueblado 
espectaculares vistas a mar !!!!        600€/Mes

T1.10204 Mataró. Centre. 3er piso reformado 
de 75m², 2 habit., 1 baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor con balcón, aa/cc, gale-
ría, suelos de parquet, sin ascensor, totalmente 
amueblado y muy luminoso!!!             680€/Mes

T1.10221 Arenys de Mar. Ático 55m², 2 ha-
bitac., 1 baño completo, cocina americ. total 
equipada, salón comedor amplio, aa/cc, carp.
aluminio, ascensor, parking, totalmente amue-
blado terraza de 65m²!!                     700€/Mes

T1.08558 Sant Andreu de Llavaneres. Oferta 
especial espectacular piso obra nueva de 85 
m2, 3 habit., 2 baños. Zona comunitaria con 
piscina y jardí. Acabados 1a calidad. A 2 mi-
nutos de la playa y la estación!!       800€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso céntrico con 
mucho encanto de 110m2, 1 habitación seño-
rial con vestidor, 1 baño completo con bañera, 
cocina offi ce reformada totalmente equipada, 
salón comedor amplio, 2 salas tipo trastero o 
taller, con  mobiliario reciente restaurado, gale-
ría con lavadora y secadora, 2 balcones, terraza 
con barbacoa, alarma, piso todo amueblado y 
muy soleado!!                                        850€/Mes

T2.50072 - Mataró. Els Molins. Casa adossada ex-
terior de 200 m ², 4 hab. (2 dobles), 2 banys complets, 
cuina quipada i reformada, galeria, saló-menjador, 
llar de foc, balcó, terrassa 15 m2, calefacció, soterra-
ni de 50 mts, garatge i traster!!!!               295.000€

T1.50685 - Mataró. Centre. A prop Pl. Sta Anna. Excel-
lent planta baixa perfect. distribuïda, imatge actual, 
70m²., 2 habit. armaris enc., cuina indep. equipada, 
saló menj.,1 bany complet, AA/CC, galeria, tanc. 
d’alumni. Per entrar a viure!!                         158.000€

T1.50685 - Mataró. Centre. A prop Pl. Sta Anna. Excel-T1.50685 - Mataró. Centre. A prop Pl. Sta Anna. Excel-T1.50685 - Mataró. Centre.
lent planta baixa perfect. distribuïda, imatge actual, 

T2.50088- Mataró. Vista Alegre. Casa de 300 
m² de superficie, disposa 4 hab., 2 Banys complets, 
aseo, cuina office, galeria, salo-menjador amb llar de 
foc, calefaccio, terres de marbre, terrasses 30 i 50 m², 
garatge per a 3 cotxes i traster!!                    328.000€

T1.50681-Mataró. Cerdanyola. Gran Oportor-
tunitat! Pis de 60m² de superfície, disposa de 
3 habitacions, 2 banys, galeria, balcó, fusteria 
d’alumini, terres de parquet. PIS TOTALMENT 
REFORMAT !!!                                                 73.300€

T1.50681-Mataró. Cerdanyola. Gran Oportor-
tunitat! Pis de 60m² de superfície, disposa de 
T1.50681-Mataró. Cerdanyola. 
tunitat! Pis de 60m² de superfície, disposa de 
T1.50681-Mataró. Cerdanyola. 

T1.50220- Mataró. Via Europa. Ático de 90m². de 
superfi cie, disposa de 4 habitacions, 1 Bany com-
plet, un aseo, cuina offi ce totalment equipada amb 
sortida a galeria, salo-menjador amb llar de foc, els 
terres de parket!!                                        230.000€

T1.50301 - Mataró. Centre. Pis de 75 m² de super-
ficie, de 3 habitacions, 1 Bany complet, cuina office to-
talment equipada amb galeria, balcó tipus terrasseta, 
tancaments alumini. Terrassa!!                         138.500€

T1.50301 - Mataró. Centre. Pis de 75 m² de super-

T1.50792 - Vilassar de Mar. Pis davant el mar de 
85m², de 3 habitacions, 1 bany complet, cuina office 
equipada, saló menjador amb balcó terrasser, gale-
ria, aa/cc, terres de parquet, tanc. alumini, ascensor, 
pàrquing, espectaculars vistes!!!               215.000€

T1.50032 - Mataró. Centre. 1er pis duplex sense 
veins, 175 m², 3 hab. Salo-menj. 40 m², llar de foc, 
cuina offi ce, 1 bany complet amb dutxa, carp ext. 
Ext. alumini, aa/cc, galeria 15 m², pati de 15 m² i 
Terrassa de 30 m² ¡¡Molt assolellat!       208.000€

T1.10160 - Mataró. Parc Central.  Piso alto de 
100m2, 3 habitaciones, 1 baño, cocina office, salón 
comedor con salida a balcón, calefacción, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, ascensor, trastero, 
amueblado y muy soleado !! !!                825€/mes

T1.50080 - Mataró.Centre. Situat al costat de la 
Plaça de les Tereses. Àtic de 70m² de superfície, dis-
posa de  3 habitacions. Bany complet, amb la cuina 
totalment equipada, els terres de parket, amb terras-
sa de 20 m2 a nivell!                                    157.300€

T1.50080 - Mataró.Centre. Situat al costat de la 
Plaça de les Tereses. Àtic de 70m² de superfície, dis-
T1.50080 - Mataró.Centre. 
Plaça de les Tereses. Àtic de 70m² de superfície, dis-
T1.50080 - Mataró.Centre. Situat al costat de la 
Plaça de les Tereses. Àtic de 70m² de superfície, dis-

Situat al costat de la 

T1.08498 - Mataró. Centre. Àtic dúplex de 80m2  
de superfi cie, amb terrassa de 50m2. Consta de 3 
habitacions, els terres de parquet, amb calefacció i 
aire condicionar, ambllar de foc!                 Abans 
372.000€ Ara 190.000€ 
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Judicials

MATARÓ - Via Europa R 16310

Pis de 2 habs, acabats de disseny, comu-
nitat amb piscina. Parking inclòs. C.E. T
160.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 16322

Bonic i acollidor pis de 3 habitacions. 
Totalment reformat i actualitzat. C.E. T 

66.000 €

MATARÓ - Z. Centre R 16056

Excel·lent habitatge de 110m2 amb 
ascensor, 4 dorm., tot exterior. C.E. T 

169.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 16315

Pis de 4 habitacions, cuina amb sortida a 
galeria i ampli balcó al carrer. C.E. T
56.000 €

MATARÓ - Eixample

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

R 16202

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - Pl. Granollers

Pis seminou de 3 habit amb terrassa a 
nivell de 65m2. Ascensor. C.E. T
172.000 €

R 16172
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SMATARÓ - Via Europa R 16265

Espectacular àtic, magnífi ca terrassa 
a nivell, 3 hab., park.i traster. C.E. T
370.000 €

MATARÓ - Ctra. Mata R 16075

Pis alt amb ascensor de 3 habitacions, 
en comunitat tranquil·la. CE. T 

75.000 €

MATARÓ - Z. R.O’Donnell R 14003

Amb ascensor. Pis de 70m2, 3 habitac.,
i cuina independent. C.E. T
78.000 €

MATARÓ - Z. Torner R 15866

Pis a zona molt tranquil·la complet. refor-
mat, 3 hab. amb terrasseta. C.E. T
135.000 €

183.000 €

MATARÓ - Cerdanyola N. R 15880

Esplèndid pis de grans dimensions, tssa. 
i parking al mateix edifi ci. C.E. T 
169.000 €

MATARÓ - Via Europa

Pis 85m2, 3 habs, 2 banys, saló, balcó, 
a/a i calefacció. Parking. C.E. T
188.500 €

R 15998
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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 16106MATARÓ - Z. Via Europa

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. 

E
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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

LLOGUERS

Loft amb molt d’encant,  molt lluminós, 
en finca de només un veí, gran saló 
menjador amb cuina americana.

MATARÓ - Centre R 22898

500€/mes

Àtic dúplex a 1 minut de la Renfe. 
Només 4 veïns, 2 habitacions, 2 banys, 
gran terrassa, finca sense ascensor. 

MATARÓ - Estació R 22945

Ampli pis de 3 habitacions, completa-
ment moblat i equipat d’electrodomès-
tics, cuina independent, gran galeria. 

MATARÓ - Cirera R 22924

525€/mes

525€/mes

Acollidor i alegre pis complet. reformat 
de 2 habs (abans 3), cuina equipada i 
independent, lluminós saló amb balcó.

MATARÓ - Molins R 22912

R 22947

MATARÓ - Eixample

650€/mes

550€/mes

790€/mes

Preciós pis seminou 80m2, 3 habs, 2 
banys, saló balcó, àmplia cuina i galeria. 
Z. amb piscina. Pàrquing i traster.

R 22783

MATARÓ - Havana
Pis molt bonic, amb 2 habit., plaça 
d’aparc., 2 lavabos, balcó terrassa,  
totalment moblat i equipat d’electrodo-
mèstics.

Àtic duplex, saló amb llar de foc i terras-
sa, 5 habit., 2 balcons tipus terrasseta. 
Mobles opcionals.

MATARÓ - Z.Marítima R 22946

R 22773

MATARÓ - Parc Central

800€/mes

A la millor zona de Mataró, local de 
175m2 diàfan, actual 5 divisions, opc.
sortida de fums, lavabo, aire condic.

MATARÓ - Z. Via Europa

800€/mes

Traspàs de Restaurant a 1a línia de  
Parc Central a ple funcionament! Com  
a nou! Aforament de 80 persones.

R 16168

64.000€

Pis de 3 habitacions, saló amb balcó, cuina office i 2 banys complets.  
Amb vistes sobre la mateixa avinguda. Parking inclòs. C.E. T

OCASIÓ! 159.000€

Avda. Borbó, 17
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