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l'obligació d'intentar entendre-ho, i ni els uns ni 
els altres estem fent el que ens toca. La sanitat és 
una de les principals despeses de l'administració, 
i el gran problema que hem d'afrontar és que cada 
cop reclamarà més diners, simplement perquè en 
mitjana viurem més anys i els tractaments cada cop 
seran més complexes. La nostra sanitat és de les més 
efi cients del món precisament perquè és pública, 
qualsevol agent privat respondria més a criteris de 
satisfacció d'usuari i no tant d'efi ciència.

Si volem una sanitat pública, també ens hem de fer 
responsables de la seva gestió. Aquest és un debat 
desagradable que ningú vol obrir, s'hauran d'explicar 
costos i preguntar quins tractaments es fi nancen i 
quins no, quins medicaments són totalment gratuïts 
i quins no, i quins models de gestió són els millors 
(tenir hospitals públics no vol dir tenir tots els met-
ges que siguin funcionaris). Sens dubte és un debat 
difícil, però ja no el podem ajornar per més temps.

Firma: Oriol Ruiz

 La crisi econòmica que estem vivint ens obliga a 
posicionar-nos i revisar alguns dels nostres paradig-
mes. Des de l'estat del benestar, a models de treball, 
fi ns a la relació entre Catalunya i Espanya. El proble-
ma de fer aquestes refl exions en èpoques de crisi, 
és que tots tenim els sentiments a fl or de pell, hi ha 
situacions personals, familiars i socials molt dures 
i aquest no és el millor ambient per a refl exionar. 

Fa poques setmanes veiem a Mataró, manifesta-
cions amb lemes com “L'hospital Sant Jaume no es 
toca” o “Retallar la sanitat mata” i no només a peu 
de carrer es llençaven consignes, també represen-
tants de l'Ajuntament corrien per ser els primers a 
reclamar més diners. Però qui s'ha interessat pel 
problema de fons, qui ha explicat perquè el consorci 
sanitari del Maresme (del qual depèn Sant Jaume) 
té un dèfi cit crònic? L'Administració té la respon-
sabilitat d'explicar el perquè, i els ciutadans tenim 

A quina edat hem de morir 

L’ENQUESTA

Com acabarà la 
investigació de l'edifi ci del 
Rengle?

63,2% S'arxivarà el cas.
26,3% Judici i condemna.
10,5% Judici i absolució.

MARC ABRIL

LA PREGUNTA

Programes les teves 
compres de Nadal?

MÉS INSEGURETAT

El Castell de l'Oliver va acollir el tradicional sopar de la Nit de l'Empre-
sariat, organitzada per la FAGEM.

APLAUDIT:  El jove director en-
cara la recta fi nal de preparació 
dels Pastorets de Mataró sabent 
que també els dirigirà el 2016-17.

CASTIGAT: La campanya de Nadal 
comporta habitualment un repunt 
dels petits robatoris. Es recomana 
extremar precaucions.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

 Anna Aluart 

Davant de tot
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Amb la col·laboració de:

 “Per mantenir l’actual 
sistema de vida, 
hem de reciclar tots.”
En Toni és l’Agent del Reciclatge de Tiana. 
El que més en sap del poble. Ajuda tots 
els seus veïns a separar bé els residus que 
generen i vigila que ningú no s’equivoqui de 
contenidor o llenci les coses on no toquen. 

—

Recorda que el groc és per als envasos lleugers: els
de plàstic, els brics i les llaunes.

#pqreciclem

Descarrega’t l’App 
“Residus”per saber 
on va cada residu
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MOLDEJANT EL NADAL
Una exposició i la fi ra de pessebres accentuen la 
proximitat de les festes
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Ref.1980: c/Churruca. 1r. pis 2 hab., amb terrassa a nivell 585€ t.i.
Ref.2092: Cirera. Primer pis amb una habitació + galeria. 435€ 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.2097: Via Europa. Pis de 3 hab. en fi nca seminova. 790€ t.i.
Ref.2079: La Riera. 4 hab. d’estàncies amplies. 850€ t.i.

PISOS DE LLOGUER

 Foto antiga Les portades

 La fotografi a d’aquesta setmana 
recorda un dels primers edifi cis 
que es van construir a Peramàs, 
en la fase d’urbanització d’aquest 
barri. Eren fi nals de l’any 1963 i tal 
com afi rma P.G, qui ha cedit aques-
ta fotografi a, s’anomenava ‘Bloc 
del Pilar’ perquè, com explica, “els 
propietaris venien de Saragossa”. 
Al fons de la fotografi a es pot veure 
l'edifi ci del Col·legi de Sant Antoni 
de Pàdua, els Salesians, i just da-
vant d’aquest edifi ci, “hi ha els 
Horts Nonell”.

El bloc del Pilar 

Aquesta veïna de l’edifi ci en recor-
da l’arribada com si fos ahir. “Poc 
abans del Nadal de 1963 vam ar-
ribar a Mataró i vam venir a viure 
aquí”, explica, i reviu els dies de 
neteja del pis “on en un primer 
moment no hi havia ni llum ni 
aigua” i calia anar fi ns a una font 
a buscar-la. Per Nadal, tanmateix, 
“els serveis ja van arribar”, així com 
també ho va fer el seu marit, que 
era a Alemanya per feina i que 
“fi nalment va poder celebrar les 
festes a casa”.  

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Foto cedida: P.G

Foto antiga 1700.indd   1 2/12/15   17:26



Els pastors 
omplen el sarró
quan arriben 
a Mataró

Als mercats de Mataró descobriràs 
els millors ingredients i els millors consells 

per als àpats d’aquest Nadal.

Descobreix el Nadal de Mataró
www.vineamataro.cat



Canviem de cara per ser més a prop teu
El Tot Mataró renova la seva imatge coincidint amb el número 1.700, 
a punt de celebrar els 35 anys de compromís amb els mataronins

Tot Mataró: Cugat Comas

 El Tot Mataró que esteu llegint 
en aquests moments és el que fa 
1.700, una xifra prou rodona per-
què des de l'empresa degana de la 
comunicació local s'aposti per una 

renovació completa de la imatge. 
El Tot canvia la seva maqueta, re-
nova les seves tipografi es i aposta 
per un llenguatge visual molt més 
modern just a les portes de cele-
brar els seus 35 anys, l'edat en 
què –se suposa– s'esllangueix la 

joventut i comença la maduresa. 
És en aquest trànsit, però, que 
després de més de set anys amb 
un mateix patró, el Tot canvia i ho 
fa per ser de més servei als milers 
de mataronins/nes i maresmencs 
que se'l fan seu cada divendres. 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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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

La nova imatge del Tot Mataró treballa amb unes tipografies 
totalment noves i de menys de cinc anys de vida: "Hem prioritzat 
que totes les tipografies siguin actuals, que facilitin la lectura i que 
tinguin una imatge moderna i relaxada", explica el dissenyador. 
Aquesta "llegibilitat" ha estat la màxima que ha guiat el redisseny 
i arriba també al suplement esportiu setmanal El Tot Esport que 
adquireix una imatge molt més de diari esportiu a l'ús, sense per-
dre la personalitat pròpia històrica. Un altre objectiu era, segons 
Guillén "prioritzar la imatge, donar-li més importància i pes a les 
fotografies en el si de la paginació". L'objectiu, en resum, és una 
revista més moderna, amb més imatges i més llegible.

Més moderna, 
més imatges 
i més llegible

Maqueta del nou Tot Esport

'El Tot Mataró, a prop teu' és l'es-
lògan propi de la capçalera. Ara 
toca canviar de cara per complir 
amb la inscripció: per això canviem 
de cara, per a ser més a prop teu.

Canvi integral

El procés de renovació de la imat-
ge del Tot Mataró ha durat alguns 
mesos i porta el segell de Joan 
Guillén, el cap de disseny de l'em-
presa. Guillén ha liderat el canvi, 
que abraça des d'aspectes més 
tècnics a un nou rostre que es 
fa evident en cada pàgina de la 
publicació. Des de la portada i el 
propi logotip de l'empresa fi ns als 
continguts setmanals, les notíci-
es o reportatges, els serveis o el 
mateix Tot Esport. 

Guillén explica que "el principal 
canvi és que visualment els contin-
guts i la publicitat ja no xoquen, no 
competeixen sinó que hem donat 
una personalitat global al producte 
en el qual el text guanya entitat i, 
a la vegada, la publicitat destaca. 
Hem buscat una paginació més 
neta i separada, que faci de bon 
llegir en el global del Tot". Ara toca 
als lectors avaluar-ho.

Joan Guillén

"Que la revista es 
llegeixi millor, amb una 
lectura més relaxada ha 
estat el gran objectiu"

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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T 930 013 976 · C/ Pompeu Fabra 27, Mataró
(costat de la biblioteca)

LA MILLOR EMPRESA
PER A LA SEVA REFORMA

Per la reforma del bany li REGALEM
la mampara

Consulti les nostres promocions en botiga
Exposició pròpia de cuines, banys, gres... etc.

La qualitat no és cara

“La reforma dels teus 
somnis, està 

a les nostres mans”

1.700 números d'història
El Tot Mataró i Maresme va néixer l'any 1981 i des de llavors no fa faltat 
a la cita setmanal amb els seus lectors

Tot Mataró: Mireia Biel

 La història del Tot Mataró es re-
munta a la Fira de l’any 1981, quan 
sortia al carrer ‘Espais 7’, un dels 
primers setmanaris gratuïts del 

Maresme i de Catalunya. Fernando 
Rodríguez i el seu soci, Albert de 
Barberà van tirar endavant aquell 
projecte que al cap de quatre me-
sos ja seria batejat com ‘El Tot 
Mataró i Maresme’. El format de 

la revista era novetat, ja que era 
gratuït i es fi nançava mitjançant 
la publicitat, un binomi aleshores 
poc comú.

Ja són 1700 els números que han 
apropat als lectors tota l’actualitat 

Ciutat
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El Tot Mataró i Maresme també és líder a Internet. Les xarxes 
socials han revolucionat les rutines periodístiques, però El Tot 
ha sabut adaptar-s’hi i compta amb més de 7.000 seguidors a 
Facebook i més de 7.100 a Twitter, des d'on es comparteix dia 
a dia les notícies de la capital i tota la comarca del Maresme.

Aquestes xifres de followers són una clara demostració de se-
guiment i confiança dels lectors, que consulten les notícies del 
dia a través d’aquestes noves eines, a qualsevol hora i des de 
qualsevol lloc. I que, alhora, ha ajudat a cobrir esdeveniments 
com la Festa Major de Les Santes al minut. 

També a 
internet i a 
xarxes socials

Les xarxes socials del Tot

vinculada amb la política, els ser-
veis públics i els esdeveniments 
culturals de la ciutat. 1700 núme-
ros que han ajudat a reforçar la 
identitat de la revista, que ha estat 
capaç de generar certàmens desta-
cats al calendari com el ‘Mataroní 
de l’Any’ o el Cartell Alternatiu de 
Les Santes. 1700 revistes en paper 
que han sortit puntualment els 
divendres i que arriben a milers 
i milers de lectors, convertint ‘El 
Tot’ en el setmanari més llegit de 
Catalunya.

totmataro.cat 

Però totes aquestes xifres tam-
poc es podrien entendre sense la 
presència d’El Tot a Internet i a 
les xarxes. L’any 2001 naixia por-
talmataro.com, un espai virtual 
orientat al comerç i als serveis que 
més endavant es convertiria en 
el totmataro.cat, un dels portals 

informatius de referència de la 
comarca, que avui aposta per la 
immediatesa i els nous formats 

multimèdia. I amb una volun-
tat clara de ser cada vegada més 
'a prop teu'.

Iniciatives com el 
Mataroní de l'Any o 
el Concurs del Cartell 
Alternatiu de Santes han 
reforçat el paper del Tot a 
la ciutat

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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Molts mataronins van aportar el seu granet de sorra a la iniciativa.  Anna Aluart 

Més de 4 milions de quilos recaptats
El Gran Recapte és tot un èxit i allargarà les tasques de classificació dels productes 
recollits fins a meitat de mes

Solidaritat: Redacció- ACN

 Els quatre Bancs dels Aliments 
de Catalunya estimen, amb les 
dades provisionals recollides, que 
el Gran Recapte va superar els 4 
milions de quilos d’aliments bà-
sics. Aquesta xifra provisional fa 
preveure que aquesta setena edi-
ció assolirà una xifra fi nal similar 
o superior a la que es va arribar a 
la passada edició, quan se'n van 
recollir més de 4,6 milions. 

Aquest primer balanç recull 
les dades de Girona, Tarragona, 
Lleida, dels delegats comarcals de 
Barcelona i s’hi sumen els aliments 

rebuts al magatzem de Barcelona 
i part dels que encara resten en 
els establiments i les plataformes 
logístiques dels mercats i les cade-
nes de distribució. Dilluns mateix 
havia de començar la distribució 
dels primers aliments classifi cats.

Gran cooperació
En un comunicat, el Banc dels 
Aliments ha destacat que assolir 
la fi ta dels 4 milions de quilos "ha 
estat possible gràcies a la parti-
cipació dels milers de ciutadans 
que han fet les donacions d’ali-
ments i als voluntaris que han fet 
possible la campanya". Les xifres 

fi nals encara no s'havien donat al 
tancament d'aquesta edició però 
s'esperava que pugessin de for-
ma notable.

D'efecte immediat
La classifi cació dels aliments provi-
nents de la ciutat i de la rodalia de 
Barcelona es fa en una nau cedida 
pel Parc Logístic de la Zona Franca. 
Per facilitar el transport dels vo-
luntaris es va habilitar un servei 
d’autocars, cedits per l’empresa 
Moventia, que enllaça la seu del 
Banc dels Aliments de Barcelona 
amb la nau.

Alguns dels aliments recaptats, 
i que ja estan classifi cats, es van 
poder començar a repartir a les 
entitats col·laboradores dels Bancs 
dels Aliments, a partir del passat 
dilluns 30 de novembre.

18

Les tasques de 
classificació de tots 
els aliments recaptats 
s'allargaran fins al 18 de 
desembre

CiutatCiutat núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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Nadal a Mataró
Anticipa’t i estalvia

 Ja és desembre i això vol dir que, malgrat que els bucòlics vulguin 
esperar als dies exactes, pràcticament ja som en temps de Nadal. El 
darrer mes de l’any és temps de frenetisme comercial i també social. 
Les compres, els regals i el calendari conformen un còctel que, com 
tots, val més prendre amb moderació i càlcul. 

Hi ha qui troba gràcia a anar a corre-cuita el darrer dia a darrera hora 
a comprar detalls o regals. Acabarà pagant-ho. La clau en anticipar 
les compres i a programar les despeses no és altra que l’estalvi. I, qui 
no vol estalviar? 

El pont o cap de 
setmana llarg és la 

gran oportunitat de no 
haver de córrer 

després

Del 4 al 10 de desembre de 2015
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Un calendari propici
Aquest pont els comerços “no tanquen”

Els comerços catalans podran obrir tot i ser 
festius, tant el 6, 8 i 20 de desembre com el 3 
i 10 de gener

 Els comerços catalans podran obrir el 6, 8 i 20 
de desembre d’aquest any coincidint amb la cam-
panya de Nadal, tal com estableix la Llei d’horaris 
comercials i d’acord amb l’Ordre EMO/36/2014, de 
25 de febrer, en relació al calendari comercial de 
diumenges i festius d’obertura autoritzada 2014-
2015. A més, per a l’any 2016, s’ha establert el 3 i 10 
de gener com a festius autoritzats, tal com indica 
una altra ordre, amb data de 22 de maig. 

En total, el Departament d’Empresa i Ocupació fi xa 
vuit dies festius anuals, dels quals els ajuntaments 
poden substituir-ne fi ns a dues dates. D’acord tam-
bé amb la Llei d’horaris comercials s’afegeixen dos 
dies més al calendari comercial, que els municipis 
han de fi xar en funció del màxim aprofi tament co-
mercial i d’acord amb els comerciants.

Una seixantena d’ajuntaments catalans han afegit 
o modifi cat el calendari de festius amb obertura 
comercial autoritzada de desembre de 2015 i gener 
del 2016. En el cas de Barcelona, l’Ajuntament ha 
establert el 6, 8,13 i 20 de desembre d’aquest any i 
el 3 i el 10 de l’any que ve com a dies festius auto-
ritzats a obrir. 

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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La pista com a cirereta
Bulevards de Mataró impulsa l’atracció

  Per Nadal són moltes les iniciatives per dinamitzar les compres però 
aquest any a Mataró la gran novetat és la pista de gel coberta que de 
la mà de Bulevards de Mataró de la qual es podrà gaudir durant tot 
un mes a l’Espai Firal del Parc Central. Just en l’any en què la instal-
lació d’aquestes característiques que era el gran reclam del centre de 
Barcelona des de la Plaça de Catalunya no és una realitat, la capital 
del Maresme recuperarà la seva, molts anys després del darrer cop.

El Tot Mataró se suma a la llista de col·laboradors de Bulevars de 
Mataró i convida els seus lectors a aprofi tar aquesta gran ocasió.   

La pista de gel, 
coberta, arriba just en 
l’any en què Barcelona 
prescindeix de la seva 
a la Plaça Catalunya 
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Un mes per a patinar al gel
A la pista coberta del Parc Central

  La Fira d’Ornaments de Nadal de la Plaça Santa 
Anna va donar el tret de sortida a la campanya de 
Nadal a la ciutat, però la cirereta del pastís la po-
sarà la pista de gel coberta que Mataró recupera 
anys després. L’associació Bulevards de Mataró 
ha aconseguit portar a la ciutat una pista de gel 
coberta al Parc Central que obrirà avui divendres 
i que acompanyarà les activitats d’oci ja presents 
en aquest espai. La iniciativa, impulsada des de 
Bulevards, estarà patrocinada per l’empresa Kinder.

Una carpa a l’espai fi ral del Nou Parc Central de 
Mataró serà l’emplaçament de la pista de gel co-
berta que ocuparà 720 metres quadrats entre el 4 de 
desembre i el 10 de gener. La pista de gel, patroci-
nada per Kinder, i organitzada des de Bulevards de 
Mataró amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de Mataró i el Maresme, l’Associació de 
Comerciants del Casc Antic, Associació de Venedors 
del Mercat de la Plaça de Cuba, obrirà de 10h a 22h 
i tindrà un cost de 6 euros, patins inclosos.

Impuls a l’oci

I és que la pista de gel és un ingredient nadalenc 
més que se suma a les fi res, a la decoració dels 
carrers i a esdeveniments tan multitudinaris com 
la Cavalcada. Tot plegat donarà un impuls a l’oci i 
farà augmentar l’oferta de la FiraMàgic, amb deu 
atraccions infantils i una Carpa de Nadal amb ani-
mació infantil gratuïta. 

Del 4 al 10 de desembre de 2015
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El Casal de Nadal
El Casal de Vacances, ideal entre 3 i 12 anys

 Una de les grans preocupacions dels pares i les mares quan s’acosten 
dies de festa o vacances és organitzar en quines activitats apunten els seus 
fi lls. 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 d com fan en cada ocasió. Altra vegada 
compten amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Vella Verda, l’AMPA de 
l’escola Angeleta Ferrer i l’Associació de Pessebristes. 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.

Tallers, gimcanes i molts jocs són els tres eixos de Casal de Vacances que 
pretén que tots els nens i nenes s’ho passin pipa entretenint-se i relaci-
onant-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 Setembre. La cirereta del pastís és, com cada any, el 
Casal d’Estiu que en cada edició es fa girar entorn d’una temàtica con-
creta: pirates, països del món, Les Santes, etc. 

El Casal el tira 
endavant un equip 
jove i amb molta 

experiència en 
esplais, colònies i 

extraescolars 

El programa inclou 
sortides diferents i 

temàtiques creatives 
perquè tots els nens 

i nenes puguin tastar 
noves experiències

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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INAUGURACIÓ OFICIAL
Dissabte 5 de desembre

a les 18:00 h

NADAL A BULEVARDSNADAL A BULEVARDSNADAL A BULEVARDS
Els comerços de Mataró us desitgen 

Bon Nadal i un feliç Any 2016

Adherits a:

Amb el suport de:Organitza: Col·laboradors:

Amb el patrocini de:

Lloc: Parc Central (Passarel·la firal)
Dates:  Des del 4/12/2015 
 fins al 10/01/2016
Horari:  Dies laborables: 16.30 a 20.00 h 
 Dies festius: 11.30 a 14.15 h  
 i de 16.00 a 22 h
Animacions infantils gratuïtes 
dins de la Carpa.

PARC INFANTIL FIRAMAGIC

PISTA DE GEL
Lloc: Parc Central (Passarel·la firal)
Dates:  Des del 4/12/2015 fins al 10/01/2016
Horari:  De 10.00 a 22 h
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Aquest Nadal amb

1.000 m2 per 
 divertir-te patinant!

Carpa de Nadal
carpa de 128 m2 plena d’activitats gratuïtes

i també

PARC INFANTIL FIRAMAGIC

DEMANA EL TEU VAL 
DE 50% DE DESCOMPTE 

ALS COMERÇOS DE MATARÓ

Vine i patina amb Kinderino!Vine i patina amb Kinderino!

Gran pista de patinatge!Gran pista de patinatge!
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Llums encesos!
Aquest divendres s’il·lumina la campanya

 Un dels signes inequívocs que estem en campanya de Nadal és que 
s’encenen els llums ornamentals a les principals àrees més transitades. 
Serà avui divendres quan la Riera o la Plaça de Santa Anna, el carrer de 
Barcelona i altres vies del centre, lluiran aquelles decoracions que els hi 
donen un aire càlid i familiar, que tant s’associa a la campanya comercial 
més important de l’any.

La tradició dels llums ornamentals és, però, cada cop més costosa de 
mantenir, ja que els dissenys els han de sufragar els mateixos botiguers. 
És per això que cal donar importància al fet que, malgrat les estridències 
econòmiques, no hi hagi hagut cap any sense llums a Mataró.

Alguns comerços, 
la Unió de Botiguers 

i l’Ajuntament fan 
pinya per mantenir 

aquesta tradició 

del 4 al 10 de desembre de 2015
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REENFOCAMENT

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

POTS CONSULTAR-NOS EN:

SKYPE: DOCTOR. EMILIO. JUAREZ
FACEBOOK: INSTITUT OFTALMOLOGIO TRESTORRES
TWITTER: @IOTT

BARCELONA
(SEU CENTRAL I QUIRÒFANS)
VIA AUGUSTA, 281
08017 BARCELONA
T. 93 200 98 79

SANT CUGAT
AV. DE LES CORTS CATALANES, 8
080173 SANT CUGAT DEL VALLÈS
T. 93 594 01 38

GRANOLLERS
TORRES I BAGES, 80
08400 GRANLOLLERS
T. 93 840 67 42

HOSPITALET
ENRIC PRAT DE LA RIBA, 243
08901 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
T. 93 260 06 75

MATARÓ
CAMÍ DE LA GEGANTA, 101
08302 MATARÓ
T. 93 741 61 20

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)

EL LÀSER AMARIS I
LES LIO SÓN LA MILLOR
TECNOLOGIA PER
CORREGIR LA VISTA
CANSADA

"La confiança en les lents
intraoculars  per corregir la

presbícia  és absoluta. A IOTT procurem 
sempre oferir als nostres usuaris 

els millors tractaments oculars 
gràcies a una contínua innovació 

tecnològica. Amb les LIO hem aconseguit 
tornar una vista sana i ben 

enfocada a persones amb vista cansada 
minimitzant les molèsties i en un 

temps rècord. "

EN UNES POQUES HORES LES LENTS INTRAOCULARS 
LIO PERMETEN CORREGIR LA PRESBÍCIA O VISTA 
CANSADA, RETORNANT A L'ULL LA CAPACITAT DE 
TENIR UNA EXCEL·LENT VISIÓ LLUNYANA, INTERMÈ-
DIA I PROPERA.

Les lents LIO s'implanten a l'ull amb una simple cirurgia en la qual es 
reemplaça el cristal·lí de l'ull, responsable d'enfocar correctament allò que 
ens envolta. Després d'aquest procés, les persones poden prescindir de les 
ulleres i fer vida normal en dos o tres dies. La presbícia pot ser també corregida 
amb el làser Amaris.

A partir dels 40 anys, el cristal·lí va perdent elasticitat i capacitat per acomodar 
la visió a l'entorn. Veure amb nitidesa resulta més costós, fins al punt de 
requerir ulleres que seran multifocals en cas que la persona amb presbícia 
tingui també astigmatisme o miopia. Corregir la presbícia i dir adéu a les 
ulleres és actualment possible gràcies als materials de les LIO i la tecnologia qui-
rúrgica de l’IOTT.

Per què lents intraoculars? Juntament amb la tècnica del làser Amaris i el 
programari PresbyMax, aquest tipus de lents estan considerades per l'equip 
mèdic de l'Institut Oftalmològic Tres Torres ( IOTT) com el mètode més fiable 
per suplir les funcions del cristal·lí "cansat" pel pas dels anys. Les LIO multifocals 
són especialment adequades per a persones que tenen presbícia i astigmatisme 

o miopia, ja que el seu ús permet 
corregir ambdues patologies 
en una única intervenció quirúr-
gica. Això permet que el pacient 
no necessiti recórrer més a 
ulleres o lents correctores.

El doctor Emilio Juàrez, direc-
tor mèdic de l’IOTT, explica 
com és el procés d'implantació 
de les lents  intraoculars.Aquest 

consisteix a aspirar el cristal·lí de l'ull i substituir-ho per una lent multifocal. 
“Les lents intraoculars multifocals, s'implanten en l'ull mitjançant una 
intervenció quirúrgica molt senzilla, ràpida i amb resultats immediats” 
assegura. Les molèsties per a l'usuari són mínimes: amb prou feines dos dies 
i ja pot fer una vida completament normal”.
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La campanya del caganer
Els personatges nadalencs, protagonistes

   L’Ajuntament de Mataró presenta enguany una nova campanya 
de promoció de ciutat dedicada a les Festes de Nadal: “Descobreix el 
Nadal a Mataró”. Després de tres anys protagonitzada pels Assessors 
d’Il·lusions, aquest any són els mateixos personatges del Nadal els 
que promocionen la ciutat i les activitats que ofereix.

Així, en aquesta nova campanya promocional, Mataró es converteix 
en l’escenari mateix del Nadal escollit per alguns dels personatges 
nadalencs per comprar, menjar o gaudir. Als anuncis de premsa i a 
les marquesines del carrer es podrà veure el caganer comprant a la 

Els Reis, en Jonàs i en 
Mataties o les fi gures 

del pessebre són el 
rostres de promoció de 

Mataró 
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Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal; els pas-
tors Jonàs i Mataties triant el millor pollastre del 
mercat; els Reis d’Orient gaudint d’un bon àpat 
en un restaurant; els angelets buscant un bonic 
vestit de festa; i personatges d’Els Pastorets prepa-
rant-se per patinar a la pista de gel de l’Espai Firal 
del Parc Central.

Ampli programa

Entre el 28 de novembre i el 10 de gener la capital 
del Maresme organitza un gran ventall d’activitats 
per a tots els públics, que han estat recollides en 
una guia, de la qual se n’editaran 50.000 exemplars 
en paper, i també es podrà consultar en un minisite 
accessible a través de mataro.cat i vineamataro.cat. 
La publicació es repartirà bustiada a 35.000 llars i 
la resta estarà a disposició de tothom a les ofi cines 
d’atenció ciutadana i a l’Ofi cina de Turisme.

El programa recull activitats organitzades per 
l’Ajuntament i associacions i entitats de la ciutat 
i s’hi pot trobar des de tallers de la fi ra de pesse-
bres, visites guiades, parcs d’atraccions infantils, 
activitats diverses relacionades amb el Nadal, ex-
posicions, circ, cinema, música, balls, contes, jocs 
i esport fi ns a les representacions d’Els Pastorets i 
la informació referent a l’arribada dels Missatgers 
Reials, la recollida de cartes i la Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient.

Descobreix el Nadal a Mataró
“Descobreix el Nadal a Mataró” s’emmarca en la 
campanya genèrica de promoció de ciutat “Mataró, 
quina descoberta!” que va sortir al carrer el passat 
mes de juny.  La campanya de Nadal és una de les 
més importants per a la captació de visitants fo-
rans i per això també preveu, com a element de 
promoció de la ciutat, suports adreçats a turistes 
nacionals i internacionals que es canalitzen a través 
del minisite visitmataro.cat, les ofi cines de turisme 
catalanes, els hotels del Maresme Nord i l’aeroport 
de Girona, entre d’altres.   

Del 4 al 10 de desembre de 2015
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous

10 desembre

A les 16h // Plaça del 
TecnoCampus (Av. Ernest 
LLuch, 32) // Mataró

Agenda

Els Passerells, la colla cas-
tellera universitària del 

TecnoCampus de Mataró, cele-
bren, dijous vinent, la seva diada 
d’hivern. Serà una ocasió propícia 
perquè la colla malva -que aquest 
any dirigeix Víctor Payerol– in-
tenti la que seria la seva millor 
actuació de la història, amb fi ns 
a dos castells folrats o un 4 de 7 
amb l’agulla. Actuaran acompa-
nyats de: els Engrescats de la 
URL, els Xoriguers de la UDG i 
els Bergants de Terrassa. Com 
sempre, després dels castells, 
hi haurà festa de la bona.

PASSERELLS DEL TCM,
DIADA D'HIVERN

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

The Fool Monkeys 2.0
Dissabte 5 desembre / 1:00h / 
Sala Clap (C. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Gratuït.
Presentació del nou show del grup 
de dj's, amb llums, infl ables, etc.

Lágrimas de Sangre + Senyor 
Oca & Dj Gale & Deps Music
Divendres 11 desembre / 22h 
/ Sala Clap (C. Serra i Moret, 
6. Mataró) / Anticipada: 7€. 
Taquilla: 10€. 
Hip Hop maresmenc. LDS presen-
ten a Mataró 'Si uno no se rinde', un 
àlbum de rap combatiu. Obrirà la 
nit el col·lectiu musical format per 
Senyor Oca, Dj Gale i Deps Music.

TEATRE I DANSA //

"Entre dones" 
Dies 5 i 6 desembre / Dissabte 
20:30h i diumenge 19h / Ateneu 
Vilassanès (c. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar)
Teatre amateur. Obra de Santiago 
Moncada, i traduïda per Damià de 
Bas. Amb M. Rosa Bondia, Rosa 
Campeny, Pepita Gómez, Conxita 
Paez i Paquita Torres.

Dansa: "Sinestesia"
Divendres 11 desembre / 21h / La 
Sala (Plaça Nova, Argentona) / 
Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
El HipHop, l’acrobàcia, i la dansa 
contemporània es fusionen en un 
espectacle de Iron Skulls.

3a Nit de Gala de la Fundació 
el Maresme
Divendres 11 desembre / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 10€ (a be-
nefi ci de la Fundació el Maresme).
Espectacle "Trucs i màgia" a càr-
rec de l'il·lusionista Carlos Fortuna. 
Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

INFANTIL //

El conte de la rotllana
Divendres 4 desembre / 17:30h 
/ Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró)
Narració del conte "Com es pot 
curar una ala trencada?" de Bob 
Graham.

Guia cultural
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"En Terri us felicita el Nadal"
Diumenge 6 desembre / 12h / 
Ca l’Arenas (c. Argentona, 64. 
Mataró). / Gratuït.
Activitat familiar. Creació d'una 
felicitació de Nadal.

Art Time: "Vegetables"
Dimecres 9 desembre / 17:30h 
/ Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró)
Una manera engrescadora de 
descobrir l’art i aprendre anglès. 
Col·labora amb La Marató de TV3, 
amb un punt de llibre solidari.

L'hora del conte
Dimecres 9 desembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110 Mataró). / Gratuït.
"Històries del pessebre", narració 
a càrrec de Josep Roca. 

Els Dijous a la Biblio
Dijous 10 desembre / 17:30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Palau, 18. Mataró)
Narració del conte "La cicatriu", 
d'Ian Brenman, amb il·lustracions 
de Ionit Zilberman Jeffers.

Taller de monstres
Dijous 10 desembre / 17:30h / 
Buc de LLibres (c. Muralla del 
Tigre, 31. Mataró).
Taller amb Jaume Copons i Liliana 
Fortuny, autors de la col·lecció 
"L'Agus i els Monstres".

Hora del conte a Arenys
Dijous 10 desembre / 18h / 
Biblioteca Municipal (c. Bonaire, 
3. Arenys de Mar).
"Anar rodant", espectacle musical 
a càrrec de Marc Egea.

Curset infantil de Nadal: 
Manualitats d'arreu del món
Inscripcions: de l'1 al 18 de de-
sembre. Museu del Càntir (Pl. 
Església, 9. Argentona). Tel: 93 
797 21 52. Preu: 48€ (10% des-
compte germans). 
Mitjançant els treballs manuals 
coneixerem les tradicions i cos-
tums d'altres països. Edat: de 6 a 
10 anys. Dates: 28, 29, 30 i 31 de-
sembre. Horari: De 9 a 13h.

XERRADES I LLIBRES /

"Llegeix amb nosaltres!"
Divendres 4 desembre / 10h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)
Tertúlia lectura fàcil en català. 
Novel·la "Mecanoscrit del segon 
origen", de Manuel de Pedrolo.

MÚSICA /

XXV Cicle de Concerts d'orgue
Església Parroquial Sant Feliu 
(Cabrera de Mar)
Dissabte 5 desembre / 21h:  
Concert d'orgue a càrrec Guido 
Iotti, professor de l'ESMUC. 
Dilluns 7 desembre / 21h: Cor 
Parroquial Sant Feliu i Carme Godall

ACTIVITAT INFANTIL /

"El cel de les estacions i ob-
servació solar"
Dissabte 5 desembre / 10:30h - 
11:30h i 12:30h / Espai Gatassa 
(Mataró) / Astronomia familiar 

(a partir 4 anys). Planetamòbil i 

observació del Sol amb telescopi.

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015Guia cultural patrocinada per 
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Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

MARKET /

'Sobrerodes'
Del 5 al 8 desembre / Sorli 
Emocions (Vilassar de Dalt) / 
Entrada gratuïta
Market nadalenc i de moda acompa-
nyat d’una trobada de foodtrucks,  
música en directe, activitats infan-
tils, degustacions i molt més.

FIRES /

Fira de pessebres i orna-
ments de Nadal Mataró 
Fins al 23 de desembre / Plaça 
Santa Anna (Mataró) / Horari: 
De dilluns a diumenge de 10 a 
13:30h i de 16:30 a 21h.
Tradicional fi ra-mercat nadalenc.

Presentació literària
Divendres 11 desembre / 20h / 
Sala d'Actes de la Biblioteca (c. 
Bonaire, 2. Arenys de Mar) 
Presentació del llibre "Las difi -
cultades de la educación", d'Ana 
Balanzá Gómez.

FESTES I FIRES //

Happy Food Trucks
Dies 4 i 5 desembre / Divendres 
de 17-23h i dissabte de 10-22h 
/ Tram nou de La Riera coberta 
(Arenys de Mar).
Fira gastronòmica de food trucks. 
Hi participen 8 caravanes espe-
cialitzades en menjars del món, 
dolços i creps. 

Dia Històric d'Andalusia
Diumenge 6 desembre / Casa de 
Andalucía (c. Mare de Déu de la 
Cisa, 53. Mataró).
11h a la Plaça Andalusia: Ofrena fl o-
ral al monòlit a Blas Infante. 11:30h, 
entrega de premis del XXè con-
curs de Poesia Memorial Francisco 
Torrente 2015. 12h, conferència i 
col·loqui a càrrec de Ruben Pérez 
Trujillano, advocat i estudiós del 
andalusisme històric. 13:30h, de-
gustació d'un vi d'honor. 

Fira d'Artesania
Diumenge 6 desembre / 10h / 
Davant del CC Calisay (Arenys 
de Mar)
Fira organitzada per l'Associació 
Col·leccionisme Nou i Vell Crisàlide.

RUTES I VISITES //

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 5 desembre / 18h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

ALTRES //

Mitja Marató Ciutat de Mataró
Diumenge 6 desembre / 10h / 
Sortida i arribada: Camí de la 
Geganta (Mataró).
Cursa de 21,097km, 21,097, circuit 
homologat per la FCA.
Dissabte 5 desembre / Nou Parc 
Central (Mataró)
Fira del corredor - De 16 a 20:30h.
Marató Escolar - 17h. 

Curs d'orientació a la muntanya
Dies 12 i 13 desembre / 10h / 
Preu: 12€. Inscripcions: UEC 
Mataró (c. Nou, 29. Mataró).  
Curs teòric i pràctic. Tècniques 
bàsiques d'ús del mapa i brúixola.

"Llegir per parlar"
Dimecres 9 desembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110 Mataró).
Tertúlia literària sobre la novel·la 
"Adiós, hasta mañana", de William 
Maxwell. Moderada per Maite 
Lafontana.

"Per què hem guanyat. 127 dies 
que van canviar Catalunya"
Dimecres 9 desembre / 19:30h / 
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró). / Gratuït.
Presentació del llibre de Francesc 
Marc Álvaro. Amb la participació 
de Manuel Cuyàs, periodista.

Tinc ansietat i/o depressió. Què 
puc fer per superar-ho?
Dijous 10 desembre / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant 
Pelegrí, 3. Mataró) / Gratuït.
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació. 

Documental Islàndia
Divendres 11 desembre / 21h 
/ Local de l’UEC (c. Nou 29. 
Mataró). 
Projecció audiovisual del viatge 
a Islàndia de l'Eloi i la Iolanda, 
8000km amb moto amb sidecar.

Agenda Guia cultural 
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ACTIVITATS //

Xerrada: "Hàbits saludables 
en la vellesa"
Dijous 10 desembre / 17h / 
Residència Geriàtrica Laia (c. 
Biada, 45. Mataró)
14è cicle d’activitats formatives 
per a la gent gran. Conferència a 
càrrec d'Enriqueta Ayuso, membre 
de Creu Roja. 

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 9 desembre / 18h / 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11. 
Mataró). 1r trimestre. 
VATICÀ: “El Papa Francesc: refor-
mes i resistències”. Conferència 
de Vicenç Lozano (Periodista. 
Historiador. Corresponsal TV3).

Lectura comentada gent gran
Dijous 17 desembre / 18h / 
Biblioteca Fundació Iluro (c. d'en 
Palau, 18. Mataró).
Novel·la d'escacs, de Stefan Zweig.

 CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Desembre: • Dia 13, prenadal al 
Ripollès, amb esmorzar i dinar. • Dia 
17, de compres de Nadal a Andorra.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. 
C. Colombia, 55. Mataró. 
93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus, 
Escacs, Coral.

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. Telèfon: 
93.169.67.47. 
• Activitats Matins: Gimnàstica de 
Manteniment. Gimnàstica Passiva. 
Internet. Informàtica. Patchwork. 

Tai-Txi. • Activitats Tardes: Centres 
de Flors. Curs de Ball de Saló. 
Labors. Petanca. Country. Ping-
Pong. Pintura i Dibuix. Pintura so-
bre Roba.

Associació de gent gran La 
Gatassa. 
Av. de La Gatassa, 25. Mataró. 
Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 15 de de-
sembre a les 17: Grup de Play Back 
Gatassa amb Nadales (i alguna cosa 
més). Diumenge 20 de desembre 
a les  11h: Coral Primavera per la 
Pau. Dilluns 21 desembre a les 17h: 
Coral "Gatassa". • 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. 

www.totmataro.cat/gentgran
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INAUGURACIÓ //

'Racons'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Ronda O’Donnell, 94. Mataró) 
l Fins al 22 de gener.
III Exposició col·lectiva de fotogra-
fi a del Grup Foto Havana. Horari 
de visita de la sala d'exposicions: 
de 18 a 21h.

‘Violència masclista en la pa-
rella: desmuntem mites?’
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró). Fins 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'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). l Fins al 13 de gener.
Fotografi es de Lluís Rugama.

X-Ville
Pati Direcció de Cultura (C. Sant 
Josep, 9. Mataró). I Fins al 19 de 
desembre.
Videoinstal·lació de Jordi Colomer.

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

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

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

'Les simetries de l’Horror'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). Fins al 19 
de desembre.

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

Perecoll. Roig Negre
Museu del Càntir (Pl. de l’Es-
glésia, 9. Argentona) l Fins al 
3 de gener.
Pintures fetes sobre fusta, treball 
inèdit de l’artista mataroní Perecoll.

'Art Inconformista Rus'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) l Fins al 10 gener 2016.
Col·lecció Guéron.

'Mataró, capital del gènere de 
punt'
Can Marfà (Mataró) l Exposició 
permanent. Visita guiada: dis-
sabte 5 desembre 18:30h.

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

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 10 de gener.
• "90è aniversari del CA Laietània": 
Exposició fotogràfi ca.
• "Marta Duran. Intensitats i den-
sitats. 35 anys de pintura".

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 21 de febrer 2016.
• ‘Anys de contemporaneïtat post-
moderna, líquida i glocal’. 
• ‘La col·lecció imaginada’. 
• ‘Amb fi txa d’inventari’. 
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró’. l Menjador.
Fins al 25 setembre 2016.
· Art a Mataró 1984-2016. Anys 
d’actituds i possibilitats.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions
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Els nous senyals per identificar zones d'aparcament.  Ajuntament 

 L’Ajuntament està instal·lant 
aquests dies, coincidint amb l'ini-
ci de la campanya de Nadal, un 

L’acció s’inclou en el Pla d’Impuls Comercial i en el Pacte 
pel Comerç 2015-2017

sistema de senyalització viària que 
millora la identifi cació i els circuits 
d’accés a l’aparcament a la ciutat.

Millores en la senyalització 
dels aparcaments

Mataró té 10 aparcaments de 
rotació soterranis (de PUMSA, con-
cessionats i privats) al voltant del 
centre. En conjunt representen 
més de 2.000 places situades a 
menys de 10 minuts del centre i 
dels principals llocs d’interès. La 
nova senyalització, consistent en 
25 plafons, assigna a cada apar-
cament un número identifi catiu. 
Així, es pot arribar de forma més 
fàcil a l’aparcament que està situat 
més a prop al destí.

Els aparcaments senyalitzats 
són els següents: Plaça de Cuba 
(P1), Plaça de les Tereses (P2), Plaça 
de Santa Anna (P3), Can Xammar 
(P4), Plaça de Granollers (P5), 
Espai Firal (P6), Plaça de Tomás y 
Valiente (P7), Tecnocampus (P8), 
Montserrat (P9) i La Riera (P10).  
| Redacció

CiutatCiutat núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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Parlem de...

... El 90è aniversari del                          
Centre Atlètic Laietània 

Fins al 10 de gener de 2015, l’Ate-
neu Fundació Iluro presenta la 
mostra del 90è aniversari del 
Centre Atlètic Laietània i 40è del 
Complex Esportiu i Recreatiu.

Una mostra fotogràfica com-
plementada amb material docu-
mental que ens serveix per fer un 
recorregut històric i social per un 
club esportiu que ha estat referent 
en la ciutat de Mataró.

Per a molts, no és només una 
successió d’imatges, és un món 
de records, emocions, sentiments 
que vénen al cap. Inclús m’atrevi-
ria a dir que no només es forgen 
esportistes en aquests clubs sinó 
amistats que perduren en el temps.

La filosofia d’un club que neix 
amb les arrels de la pràctica amateur 
de l’esport per anar professionalit-
zant els seus efectius humans en 
les diferents disciplines atlètiques. 

La història també d’un club que 
neix en el moment de la Dictadura 
de Primo de Rivera passant per 
una Guerra Civil, un període de 
Dictadura política i un pas cap a 
la Democràcia. Moments d’alts i 
baixos que viuen les entitats es-
portives del nostre país.

No hem d’oblidar que el Complex 
Esportiu i Recreatiu i l’aportació 
econòmica dels seus socis han estat 
la font econòmica per sustentar la 
secció atlètica que, en alguns mo-
ments de la seva història, ha compe-
tit en una primera divisió nacional 
espanyola, i de forma quasi constant 
en una primera divisió catalana. 
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

 

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (excepte nit)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 937 578 491

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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Un moment de la sessió

L'antiga Can Fàbregas del paper es reconvertirà en l'Angeleta Ferrer

 Anna Aluart 

 Anna Aluart 

2017

Les classes a la nova 
escola haurien de 
començar el segon 
trimestre del 2016-2017

metres quadrats que ocupa l'an-
tiga fàbrica de Can Fàbregas del 
paper, on s'ubicarà el centre que 
s'ampliarà a dues línies.

Catorze mesos màxim
Les obres haurien d'iniciar-se en 
les pròximes setmanes i un cop 
iniciades, es dóna un termini 
màxim de catorze mesos per a 
fi nalitzar els treballs. Aquest fet 
implicarà l'obertura de la nova 
escola durant el segon trimestre 
del curs 2016-2017. En un primer 
moment, es va anunciar que l'es-
cola podria iniciar aquell curs en 
les noves instal·lacions, però un 
retard provocat per les prioritats 
d'Infraestructures.cat. no ho faran 
possible. | Redacció

   La nova Angeleta Ferrer ja és 
més a prop. La Generalitat va 
adjudicar divendres les obres de 
l'antiga fàbrica de Can Fàbregas 
del paper i avança així el procés 
perquè es posi en marxa el nou 
centre educatiu. Els treballs te-
nen un termini d'execució de 14 
mesos i això signifi ca que l'edifi ci 
es podrà posar en marxa durant 
el curs 2016-2017.

La Generalitat ha adjudicat les 
obres de la nova escola Angeleta 
Ferrer a l'empresa Copisa per un 
import de 3.444.889,00 euros sense 
IVA. El projecte va sortir a licita-
ció l'agost passat, un cop acaba-
des les tasques d'estabilització 
i reparació dels diversos espais 
de la superfície de més de 6.700 

Copisa serà l'encarregada de reconvertir l'antiga fàbrica 
de Can Fàbregas del paper en  14 mesos

Adjudicades les obres de la 
nova Angeleta Ferrer

  El Saló de Sessions de l’’Ajun-
tament va acollir dijous passat la 
constitució del nou Consell d’In-
fants de Mataró, el segon de la 
història. Aquest òrgan està inte-
grat per 24 consellers d’entre 10 i 
12 anys que cursen cinquè i sisè 
de primària, representatius de 12 
centres educatius de la ciutat. 

El consell és un òrgan de partici-
pació de caràcter consultiu on els 
infants poden exercir el seu dret 
a participar, expressar les seves 
idees, refl exions i opinions, així 
com proposar accions concretes 
per transformar i millorar la ciu-
tat, és a dir, un canal perquè els 
infants participin en l’àmbit de 
decisió municipal.

Sobre civisme
La primera decisió del Plenari va 
ser la votació dels eixos temàtics 
sobre els quals es treballarà i es 
debatran propostes: en aquest 
mandat el Consell d’Infants tre-
ballarà sobre el civisme que va 
ser l’opció més votada entre les 
proposades. Els consellers pro-
venen de l’Angeleta Ferrer, el Joan 
Corominas, Salesians, Montserrat 
Solà, Rocafonda, Cor de Maria, 
Camí del Mig, Peramàs, Valldemia, 
Santa Anna, Germanes Bertomeu 
i el Marta Mata. | Redacció

Es constitueix aquest 
òrgan consultiu

El segon Consell 
d’Infants treballarà 
sobre el civisme

3

Arriba tres anys després 
del precipitat tancament 
de l'edifici de la Plaça de 
Cuba

CiutatCiutat núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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Les activitats en grup serveixen per fomentar la inclusió.  Anna Aluart 

Ajudar els nens amb discriminació social
La nova associació Espai Joäo Martí se situa a Rocafonda – El Palau 
tot i que existeix des del 2012 a Barcelona

Solidaritat: Marta Gómez

 Arriba a la ciutat de Mataró una 
de les associacions barcelonines 
que més ha treballat en els dar-
rers tres anys, i molt intensament, 
l’acollida de famílies, l’accepta-
ció i el creixement personal de les 
persones. L’Associació Espai Joäo 
Martí neix l’any 2012 i, sense afany 
de lucre, ha promogut insaciable-
ment la solidaritat i l’espiritualitat. 
Ara aterra a Mataró i ho fa amb un 
nou projecte entre mans.

Situats al barri de Rocafona-El 
Palau l’associació ha arribat a la 
capital del Maresme per “la con-
fi ança amb els amics” de la ciu-
tat, assegura l’Anna Maria Comas, 

membre de l’equip de coordinació 
de l’associació.  El nou espai, inau-
gurat la setmana passada, pretén 
centrar-se en els nens i nenes en 
exclusió social. “Creiem que és una 
zona  amb moltes necessitats”, creu 
Comas. De fet l’Espai Joäo Martí 
treballa amb la col·laboració del 
Centre Sant Pau.

Espai nou, projecte nou
La zona de “vulnerabilitat” en 
la que es troba el nou centre ha 
fet pensar a l’associació de cen-
trar-se en un sol projecte d’inclusió 
d’aquests nens i nenes que “quan 
creixen tenen poques possibilitats 
de desenvolupar-se de manera na-
tural”. A través dels voluntaris “se’ls 

acompanya a través del lleure i la 
formació”. L’objectiu de tot plegat 
és “veure com aquests nens i ne-
nes, quan siguin grans, se’n surten, 
tenen la seva feina, la seva família 
i facin el que han somiat a la seva 
vida o, com a mínim, el que ells 
han decidit”, explica l’Anna Maria.

A l’espai mataroní de l’associ-
ació també s’hi portaran a terme 
alguns projectes per a adults en  
què es tractin les constel·lacions 
familiars, tallers en família o acti-
vitats de caràcter més espiritual, 
sense estar vinculat a cap religió 
concreta.

Altres projectes
L’Espai Joäo Martí té altres projec-
tes entre mans, sobretot coordi-
nats a través de la seva seu central. 
D’entre els seus projectes princi-
pals en destaca el “Taller Arrels” 
d’interioritat i gestió d’emocions 
a través de diferents dinàmiques 
com jocs, gimcanes, treballs ma-
nuals, etcètera. 

Un altre dels projectes que funci-
ona molt bé és el de “Del futbol a la 
vida” on, a través d’aquest esport, 
es volen identifi car emocions i ca-
nalitzar-les d’una forma favorable 
per a les persones.
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Proverbis o refranys 
de Sumèria

Els sumeris van ser un poble que va 
existir cap al 5000 abans de Crist. 
Fa uns 7000 anys. Els refranys o 
proverbis són orals al llarg de molt 
de temps, però en un moment do-
nat es posen per escrit en tabletes 
petites. I aquestes són les que es 
conserven encara.
En cito uns quants i la per-
sona lectora en pot treure les 
conseqüències.

• No em dius mai el que has trobat, 
sempre el que has perdut
• Que els meus béns quedin in-
tactes; són els teus els que jo vull 
consumir
• Al qui profereix una maledicció, 
no se li ha de tornar la maledicció.
• Però el que li retorni, a aquest 
se li respondrà amb una altra 
maledicció.
• L’ofensa demana ofensa; la male-
dicció, demana maledicció. Aquest 
són els llocs ardents del destí.
• El que menja massa, no podrà 
dormir.
• El cor no engendra sentiment 
d’odi; la boca sí que engendra sen-
timents d’odi.
• Carn amb greix és quelcom massa 
bo (diu la mestressa).
• Carn amb greix d’ovella és mas-
sa bona. Què li donarem a la 
minyona?
• Qui escolta alguna vegada les 
raons que tu presentes?
• Pren la teva esposa segons la teva 
elecció: Tant de bo tinguis un fill 
segons el desig del teu cor.
• Falta d’urbanitat és posar a la 
boca unes mans sense rentar. 

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Un respir per a l'Ajuntament

Montse Morón, en una imatge de la campanya electoral

 Anna Aluart 

 Anna Aluart 

coneixen discrepàncies internes 
en la formació. Morón les va ad-
metre i les justifi cava assegurant 
que es tracta “d’una formació as-
sembleària” i que, per aquesta raó, 
“sempre hi ha discussions”. Morón 
afegia que “tot plegat és normal” 
quan es tracta d’un partit “nou, 
amb nous canvis” i un procés “molt 
accelerat” des de la seva fundació 
a la ciutat i a nivell estatal.

La renúncia al càrrec s’efectuarà 
el mes de febrer de 2016 per donar 
temps a la formació de Podem a 
convocar noves eleccions al Cercle 
local i, també, perquè s'hagi acabat 
el cicle electoral general. Segons va 
afi rmar la líder del partit aquesta 
decisió no afectarà la política mu-
nicipal. | Marta Gómez

  La líder de VoleMataró, Montse 
Morón, va assegurar dimecres 
passat, dia 25, que deixava el seu 
càrrec a la secretaria general de 
Podem a Mataró. Ho farà el prò-
xim mes de febrer i, tot i que ho 
volia anunciar “més endavant”, 
algú ho ha fi ltrat abans. Els motius 
de la seva renúncia s’atribueixen 
a “una sobrecàrrega de feina” i 
per “fer moltes reunions fora de 
Mataró”. És per aquesta raó que 
Morón ha pres la decisió de deixar 
la secretaria general perquè creu 
que “l’Ajuntament és la prioritat”.

Diferències internes
La decisió de la líder del partit 
de Pablo Iglesias en l’àmbit local 
arriba en un moment en què es 

La decisió de la cap del grup municipal de Volem 
arriba per “una sobrecàrrega de feina”

Morón renuncia a la secretaria 
general de Podem a Mataró

 La Diputació de Barcelona ha 
atorgat a Mataró 234.414,15 eu-
ros a destinar a la prestació de 
serveis socials. L’ajut econòmic 
s’emmarca en el Programa com-
plementari de garantia de la sufi -
ciència fi nancera local i de suport 
a la prestació de serveis socials 
del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 i que està dotat amb 
10 milions d’euros. Els criteris que 
s’utilitzen per distribuir aquests 
10 milions d’euros fan referència 
a la població a data d’1 de gener 
de 2014, a la renda bruta familiar 
disponible corresponent al 2012 i 
a la taxa d’atur del mes de setem-
bre del 2015.

Bestreta anticipada
L’aportació econòmica, que arri-
ba a 310 municipis i a 4 entitats 
municipals descentralitzades, té 
per objectiu vetllar per la soste-
nibilitat de les hisendes locals i 
assegurar la continuïtat dels ser-
veis públics desplegats en exercici 
de les competències que tenen 
atribuïdes. Per tal de reduir els 
procediments administratius, les 
entitats locals podran rebre una 
bestreta de l’import destinat del 
50% abans d’acabar l’any sempre 
i quan acceptin l’ajut abans del 15 
de desembre. | Redacció

L’Ajuntament rebrà la 
meitat aquest mes

Ajuda de 234.000 
euros de la Diputació 
per a serveis socials

2

Les divisions al partit 
lila vénen de lluny i Ana 
Caballero és regidora no 
adscrita a l'Ajuntament

1

La Secretaria General és 
el càrrec màxim dins el 
Cercle local del partit a 
la ciutat
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Sèniors

Frikis polítics

Preferentment un friki es podria 
considerar com una persona que 
està interessada per un tema es-
pecífic, que creu dominar, la qual 
cosa fa que cridi l’atenció dels al-
tres. Aquesta creença però, moltes 
vegades, com que no és real, gene-
ra frikis positius i altres negatius. 
En el camp de la política, entesa 
com l’organització de la societat 
per aconseguir el bé comú, és im-
prescindible l’existència de frikis 
polítics competents, que siguin 
capaços de dominar la política, per 
aconseguir la veritable realització 
dels seus objectius. Cal establir una 
clara distinció entre el dir i el fer, 
que és qui realment distingeix als 
polítics bons dels dolents, entenent 
el domini de la política, més com 
un art que com una ciència, tot i 
que avui dia, amb els actuals conei-
xements de la naturalesa humana, 
cada vegada utilitza més aquests 
coneixements per aconseguir els 
seus propòsits.
Maquiavel estimava dos components 
en la política: la virtut i la fortuna, 
entenent la primera com el coneixe-
ment racional i intuïtiu de la realitat 
i la segona com el discerniment del 
moment més adequat per fer-la reei-
xida. Si el plantejament polític és er-
roni i no es correspon amb la realitat 
o el moment no és l’adequat, el fracàs 
polític és segur i total. Una aproxima-
ció molt simplista a l’actual procés 
independentista de Catalunya, po-
dria servir per qualificar a Artur Mas, 
com a més proper a un friki polític 
constructor i als membres de la CUP, 
com a frikis xerraires, molt allunyats 
del coneixement de la realitat i de la 
seva adequació temporal.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

jpatuel@copc.cat

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015

 EL TOT NOU 1700.indd   5 1/12/15   20:36



Cuéllar, portaveu cupaire

José Manuel López, del PP, en una imatge d'arxiu

 Anna Aluart 

 Anna Aluart 

es pugui equilibrar i compensar la 
pujada de l’IBI amb la tarifa de l’ai-
gua o la brossa. L’equilibri, creuen 
els populars, es produeix perquè 
“són tributs que paga tothom”.

Com a “mesura de suport a 
l’ocupació i a la contractació in-
defi nida” el PP presentava unes 
bonifi cacions concretes en l’Im-
post d’Activitats Econòmiques 
(IAE). Per exemple, una empresa 
de menys de 5 treballadors que 
contracti una persona tindria una 
bonifi cació del 50 per cent.

Carpeta ciutadana
Emmirallats per l’Ajuntament 
de Màlaga els populars porten a 
Mataró la “Carpeta Ciutadana” que 
creuen que pot facilitar la relació 
entre els ciutadans i l’administra-
ció. Una carpeta ‘online’ en la qual 
tothom pugui tenir accés al Padró, 
al domicili fi scal, als tributs, les 
multes, el registre de documents 
i fi ns i tot a les queixes i suggeri-
ments que es presentin a l’Ajun-
tament de Mataró en els darrers 
5 anys. | Marta Gómez

   Fins a onze al·legacions va po-
sar sobre la taula el Partit Popular 
respecte a les Ordenances Fiscals 
presentades pel govern municipal. 
D’entre els onze punts en desta-
ca un equilibri de l’IBI, una apli-
cació de la tarifació social, una 
bonifi cació de l’IAE en algunes 
empreses concretes i una creació 
del que han anomenat “Carpeta 
Ciutadana”. José Manuel López, 
que demanava que cal adaptar les 
ordenances fi scals “a la realitat i 
el context de Mataró” perquè “és 
difícil i injust fer comparacions en-
tre la nostra ciutat i altres perquè 
partim de realitats molt diferents”. 
En aquest sentit López recordava 
la taxa d’atur de la ciutat i la mit-
jana d’ingressos que, creu López, 
tenen les famílies mataronines.

Limitar la pujada de l’IBI
El que pretenen des del PP és limi-
tar la pujada de l’IBI. Creuen que 
“darrere les pujades de l’IBI hi ha 
altres tributs” i proposen “veure 
la cistella dels impostos en el seu 
conjunt” i que, d’aquesta manera, 

Els populars proposen una nova carpeta ciutadana amb 
informació a l'abast de tothom

El PP vol limitar la pujada de 
l’IBI i bonificar l’IAE

  Juli Cuéllar, portaveu de la CUP 
de l'Ajuntament de Mataró, va 
apostar la setmana passada, en 
una entrada al seu bloc personal, 
per investir Artur Mas com a pre-
sident de la Generalitat. Cuéllar, 
hi aposta per "tibar la corda en 
les negociacions" amb Junts pel 
Sí i "fer-los pagar un preu alt" en 
matèria de drets socials i lliber-
tats civils. Si s'aconsegueix això i 
"accelerar i consumar" la ruptura 
política en l'àmbit institucional 
abans que es desplegui el "procés 
reformista espanyol", aleshores 
caldrà "donar els vots necessaris 
a Junts pel Sí" en el pròxim debat 
d'investidura, subratlla Cuéllar. 

Bloquejant la investidura, asse-
gura, es produirà "desmobilització 
i desmoralització" de les bases del 
sobiranisme.

"Un indesitjable"
Cuéllar acaba: "Artur Mas és un 
indesitjable, però, atesa la con-
juntura política i l’actual correla-
ció de forces, valoro molt més la 
possibilitat de desplegar de forma 
immediata un programa de ruptu-
ra i mesures socials concretes, que 
no pas el fet de posar un president 
de palla o, pitjor encara, d’esperar 
estoicament a què vinguin temps 
millors". | Redacció - ACN

Tot i això titlla el president 
d'"indesitjable"

Cuéllar aposta 
perquè la CUP acabi 
investint Artur Mas
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RANGE ROVER SPORT
landrover.es

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com

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

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

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



La inauguració del centre

Foto de família dels assistents a l'acte d'El Punt Avui Maresme

 Cedida 

Cedida 

efectes per corregir la situació que 
tots vivim”. Segons Bote, les políti-
ques dirigides a aquests col·lectius 
haurien de ser prioritàries.

Multiplicar esforços
L’alcalde de la capital maresmenca 
considera que aquesta “situació 
d’emergència social” que ha pro-
vocat la crisi econòmica és una 
oportunitat per generar un acord 
comarcal que treballi amb estra-
tègies comunes que responguin 
a les necessitats dels municipis. 

Per a l’alcalde de Mataró, els 
ajuntaments de la comarca han 
de ser capaços de “concertar po-
lítiques”, de “canviar el xip de la 
competició pel de la complicitat 
entre municipis”. | Redacció

   L’alcalde de Mataró, David Bote, 
va proposar la creació d’un gran 
pacte comarcal que abordi qües-
tions socials bàsiques de manera 
conjunta, per tal de donar resposta 
a la situació “d’emergència social” 
que s’ha derivat de la crisi econò-
mica. Ho va fer en un esmorzar-
col·loqui organitzat per l'associa-
ció alcaldes.eu i El Punt Avui amb 
la resta d’alcaldes del Maresme.

“A Mataró, una cinquena part de 
la població es troba en risc d’ex-
clusió social”, va exemplifi car Bote, 
amb l’objectiu de presentar una 
proposta d’abast comarcal que 
“superi la mirada introspectiva i 
abordi la mirada maresmenca per 
multiplicar els esforços” i aconse-
guir així, “multiplicar també els 

Demana prioritzar polítiques compartides dirigides a 
col·lectius en risc d’exclusió

Bote proposa un gran pacte 
comarcal en matèria social

  Mataró compta des del setembre 
amb un centre d'empreses gestio-
nat per CaixaBank. Es tracta d'un 
servei destinat a les empreses que 
pretén atendre prop de 600 nego-
cis i que neix amb un volum de 
negoci d'uns 200 milions d'euros. 
El nou espai se suma al prop del 
centenar de centres que CaixaBank 
té repartits a tot l'estat espanyol.

Servei de proximitat
Nascut l'1 de setembre d'aquest 
mateix any, el Centre d'Empre-
ses del Maresme s'ha establert a 
Mataró amb la voluntat de "garan-
tir el millor servei de CaixaEmpresa 
des de la proximitat", tal com va 
explicar el director territorial de 
CaixaBank a Barcelona, Jordi 
Nicolau, en la inauguració feta 
dimecres passat al Tecnocampus. 
El nou centre cobrirà les necessi-
tats empresarials dels negocis de 
la demarcació i ho farà amb un 
equip de deu especialistes, entre 
els quals hi ha gestors de banca, 
de fi nançament, de comerç exte-
rior o de tresoreria, entre altres.

89 centres similars
CaixaBank compta amb 89 centres 
d'empreses repartits per tot l'estat 
espanyol, on té una xarxa de més 
de 5.700 ofi cines. | Redacció

Està adreçat a 600 
empreses del Maresme

CaixaBank inaugura 
un centre d'empreses 
amb seu a Mataró

2

L'acte va servir per a la 
presentació de la recu-
perada edició comarcal 
de El Punt Avui

1

És el primer gran acord 
que proposa David Bote 
com a Alcalde i 
en matèria comarcal
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Una imatge de la caminada

Foto de família de tots els centres participants en el programa

Cedida 

 Anna Aluart 

personal treballador Decathlon. 
El Departament d’Ensenyament, 
mitjançant els instituts partici-
pants, donarà suport a l’empresa, 
i informarà i assessorarà el perso-
nal treballador amb experiència 
laboral, per orientar-lo cap a la 
realització de processos de reco-
neixement acadèmic de la seva 
experiència professional. 

Incentiva la formació
També es reconeixerà acadèmica-
ment la formació contínua realit-
zada per l'empresa Decahtlon als 
seus treballadors per tal de per-
metre l’obtenció de la titulació 
o certifi cació corresponent. Així 
es facilitarà l’accés als cicles for-
matius del personal treballador 
de l’empresa. | Redacció

  El Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat i Decathlon van 
signar un conveni per tal de pro-
moure la formació en alternança 
i la formació dual en un total de 
17 instituts catalans, entre ells el 
Thos i Codina de Mataró. 

L’acord se subscriu als cicles de 
grau mitjà d’activitats comercials 
i de conducció d’activitats fi sico-
esportives en el medi natural, i als 
següents cicles de grau superior: 
gestió de vendes i espais comerci-
als, transport i logística, animació 
d’activitats físiques i esportives, i 
administració i fi nances. Entre els 
sis cicles formatius subscrits en el 
conveni, s’oferiran un total de 80 
places. A través de l’acord es faci-
litarà el reconeixement acadèmic 
de l’experiència professional del 

Ensenyament i Decathlon signen un acord per impulsar 
cicles formatius de diferent tipologia

Conveni per a promoure l'FP 
dual al Thos i Codina

 Més de 800 persones van parti-
cipar el passat 22 de novembre en 
la quarta edició de la Marxa per a 
la Salut Mental que organitzaven 
el Fòrum Salut Mental, Arep, salut 
Mental Catalunya, Salut Mental 
Maresme i SRC Maresme. La pos-
sibilitat d’escollir entre tres recor-
reguts diferents, segons llargada 
i recorregut, va permetre que en 
la quarta edició es batés el rècord 
d’inscrits amb un total de 820 per-
sones i, consegüentment, també 
es recaptessin més fons que mai 
abans, gràcies als 6 euros per per-
sona que costava la inscripció.

Suport de col·laboradors
Com en les convocatòries pre-
cedents, Maimakansu va ajudar 
en l’organització de la caminada 
en tot moment al costat d’altres 
voluntaris que van arranjar els 
camins els dies previs i habilitar 
tot el recorregut el mateix diu-
menge. Altres col·laboradors van 
ser el bar-restaurant La Morera, 
Alberplas S.L EPMA solidària, 
InterSport, Centre de Formació 
i Prevenció de Mataró (CFP), 
Associació per a la Rehabilitació 
de Persones amb Malaltia Mental 
(Arep), Disco Mòbil Quim, Forn de 
Pa i Pastisseria Maynou i Claraboia 
Audiovisual.| Redacció

Edició rècord amb tres 
recorreguts habilitats

820 participants 
en la Marxa per la 
Salut Mental

2

El conveni promou la for-
mació en alternança i la 
formació dual en un total 
de 17 instituts catalans

1

S'oferiran 80 places en-
tre els sis cicles forma-
tius que estan subscrits 
al conveni
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COL·LECCIÓ
CALEFACTORS

39’90 -25  %

LLUM DE
TAULA

29‘90

39’90 -45  %

DOBLE
TORRADORA

21‘90

21’90 -37  %

CAFETERA
INDUCCIÓ 6 t

13‘90

19’90 -45  %

UTENSILIS
CUINA

10‘90

15’90 -25  %

TASSES
COLORS

11‘90

85’60 -24%

GRILL 8p
RACLETTE

64‘90

34’90 -28  %

PAELLA +
TAPA 24 cm

24‘90

22’50 -25  %

BÀSCULA
DE BANY

16‘90

DECORA EL NADAL 
AMB CASALLAR®

CASALLAR MATARÓ - CARRER PUJOL 9       
OBERT TOTS ELS MIGDIES 93 638 68 2693 638 68 26

FES LA CARTA 
ALS REIS AMB 
NOSALTRES

IL·LUMINACIÓ ARBRES FIGURES DECORACIÓ

Preus vàlids fins el 31-12-15 
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TRIOMF NECESSARI
El Medicare System CH Mataró 

reacciona davant el cuer 
i s'allunya del descens

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró
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Aitor González
CE Mataró Futbol
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Eloi Sivilla
Coordinador El Tot Esport

Com valores el rendiment de l'equip en el que portem 
de temporada? "Un cop superat el període d’adap-
tació on ens va costar una mica puntuar, l’equip 

s’ha assentat a la nova categoria i hem anat cap 
a dalt. Sabíem que l’equip tenia qualitat per 
competir a 1a Catalana i finalment els resultats 
ho han certificat".
Diumenge vas fer dos gols que podrien haver estat 
obra del mateix Messi. "És totalment exagerada 

aquesta comparació, ningú es pot comparar amb 
Messi. Si que és cert que van ser dos gols molt ma-

cos i que un va ser semblant als que fa ell, arren-
cant des de la dreta i fent una paret amb el nou".

El futbol cada cop ha deixat més 
de ser un esport d’onze contra 
onze per passar a ser un produc-
te comercial que es ven arreu 
del món. La prova d’això són els 
milions i milions que mou aquest 
esport de pilota en contractes te-
levisius. Ara els clubs poderosos 
del vell continent no fan campa-
nyes per omplir les grades, sinó 
perquè els seus partits els puguin 
veure televisats arreu del món. La 
primera competició que va bus-
car fama i espectadors fora de les 
seves fronteres va ser la Premier 
Leegue i totes les altres grans lli-
gues europees després han seguit 
els seus passos.

I seguint l’exemple de la lli-
ga anglesa de vendre els drets 
televisius a la vegada i comerci-
alitzar-los a l’estranger, la lliga 
espanyola ha fet un pas més i ha 
decidit no aturar la competició 
durant les festes de Nadal com 
ha fet sempre la Premier. Hem de 
dir que per Nadal i Sant Esteve 
no hi haurà partits com passa a 

Anglaterra, aquí els dies de teca 
no els han tocat, però el dia 31 de 
desembre sí que hi haurà partit. 
Aquest dia es jugarà el derbi va-
lencià entre València i Villarreal a 
les 16 hores, està clar que ningú es 
perdrà el raïm, però el problema 
arriba quan el dia 31 de desem-
bre és un dijous i la majoria de 
seguidors dels dos equips estaran 
encara treballant. Ni fet expressa-
ment no pot estar tan mal pensat, 
està clar que aquests canvis no es-
tan fets perquè la gent d’aquí vagi 
al camp ni tan sols perquè vegi el 
partit per la tele, segurament són 
perquè algun japonès o xinès fa-
nàtic del futbol els pugui veure cò-
modament des del sofà de casa.

Jo més d’un cop des d’aquí he 
alabat el model anglès de jugar 
partits durant les festes de Nadal 
perquè grans i petits puguin gau-
dir al camp dels seus ídols aquests 
dies tan festius i familiars, ara, el 
fet de fer jugar els equips entre 
setmana en hores laborables és un 
despropòsit.

La Lliga de futbol es modernitza
Per primer cop a la història no s’atura per Nadal

El Personatge
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Diumenge vas fer dos gols que podrien haver estat 
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2  CH MATARÓ

1  S. MARÍA DEL PILAR

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariadna 
Escalas (portera), Carla Fontdeglòria (1), 
Ona Castellví, Xantal Piqué (1), Marta So-
ler, Laura Manzanares, Júlia Canal, Anna 
Fontdeglòria i Èrika Arellano (ps).

GOLS: 7' Carla Fontdeglòria (1-0), 27' 
Maria (1-1), 40' Xantal Piqué (2-1).

1  MIS IBÉRICA

6  CH GIRONA

MIS IBÈRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza, Marc Povedano, 
Èric Serra i Pablo Fernández (1), Marçal 
Oliana, Oriol Pujol, Oriol Lladó, Nil 
Castellví i Adrian Aceituno (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

Tercera victòria de la tempo-
rada de l'equip d'Oriol Feliu

El Medicare System rebia la visita 
d’un dels equips madrilenys de la 
competició, el CD Santa María del 
Pilar, i va saber ser superior durant 
tot el partit però no va saber, o no 
va poder, reflectir la seva superio-
ritat en el marcador.

Ben aviat van arribar les prime-
res ocasions, però el primer gol 
no va arribar fins al minut 7 quan 
Carla Fontdeglòria va culminar un 
contracop fent gol a la tercera des-
prés d’un rebuig de la portera i un 
segon tir al pal.

El conjunt mataroní cau ines-
peradament a casa i s'allunya 
dels primers llocs

El Mis Ibèrica Mataró rebia, una 
setmana més en un pavelló sense 
la que normalment és la grada prin-
cipal, al Girona, amb la intenció de 
deixar endarrere la derrota contra 
el Barça i tornar a fer del Jaume 
Parera un fortí.

El Girona va marcar primer grà-
cies a un contracop. Les coses es 
van seguir complicant, Eric Serra va 
rebre una targeta blava i el conjunt 
gironí va fer el 0-2 amb un home 
de més. Els locals van intentar es-
curçar diferències, però la manca 
d'encert i la gran actuació del por-
ter visitant van evitar que arribés 

A la segona part, en una jugada 
individual per darrere la porteria,  
les madrilenyes van empatar. A 
l'inici de la segona la portera Ari 
Escalas va aturar una falta directa a 
les madrilenyes, i al minut següent 
en va fallar una el Mataró. 

Les ocasions se succeïen, i els 
gols anul·lats, fins que al minut 14 
es va produir la quinzena falta del 
Santa María del Pilar que Xantal 
Piqué va executar a la perfecció 
aconseguint el definitiu 2-1.

S'allunyen del descens
Jornada 8 (28 novembre)
Palau Plegamans - Voltregà  ................. 4-0
Terrassa - Bigues i Riells  ..........................1-2
CH MATARÓ - Santa Maria  ........................2-1
Girona - Cerdanyola  ..................................2-1
Igualada - Alcorcón  ...................................1-3
Vilanova - Las Rozas  ...................... (8-12-15)
Gijón - Manlleu  ................................ (19-12-15)

Classificació
Manlleu 21; Palau i Plegamans 20; 
Voltregà 19; Bigues i Riells 16; Gijón 15; 
Las Rozas 13; Terrassa i Cerdanyola 12; 
Igualada i MEDICARE SYSTEM MATARÓ 10; 
Vilanova 8; Girona 7; Alcorcón 6; Santa 
Maria del Pilar 0.
Jornada 9 (5 desembre)
Cerdanyola - CH MATARÓ
Dissabte a les 18h el Medicare System 
visita la pista del Cerdanyola, un equip 
que acaba de pujar, pero que està fent 
un gran inici de temporada i que porta 
dos punts més que el conjunt mataroní.

Cauen fins al 10è lloc
Jornada 7 (28 novembre)
Tordera - Palafrugell 3-2
Manlleu - Santa Maria 8-1
CH MATARÓ - Girona 1-6
Sant Cugat - Mieres 6-2
Vilanova - Arenys de Munt 2-4
Rivas - Sant Feliu 5-3
Barça B - Alcobendas 8-3

Classificació
Barça B 18; Alcobendas i Manlleu 15; Sant 
Cugat 13; Arenys de Munt 12; Tordera i 
Palafrugell 11; Sant Feliu 10; Girona i MIS 
IBÉRICA CH MATARÓ 9; Rivas 8; Vilanova 
6; Mieres i Santa Maria 1.
Jornada 8 (5 desembre)
Santa Maria - CH MATARÓ
Dissabte a les 20 hores el Mis Ibèrica 
visita el Santa Maria del Pilar de Madrid, 
el cuer de la categoria, que fins ara 
només ha sumat un punt. Per tant serà 
una bona oportunitat per retrobar-se 
amb la victòria i escalar posicions.

Agafen oxigen amb el cuer

Dura derrota del Mis Ibèrica

Xantal Piqué va fer el gol del triomf. | ALUART

1a Estatal Masc.

el gol que iniciés la remuntada. A 
l'altra porteria passava tot en con-
trari, els gironins van disposar de 
dues ocasions i les van materialitzar 
posant el 0-4 abans del descans. 

A la represa el Mis Ibèrica va in-
tentar la remuntada i va tenir opci-
ons després que Pablo Fernández 
fes l'1 a 4, però tot plegat va ser 
un miratge.

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI PATINS
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17 LA SIRENA CNM

7  CN RUBÍ

LA SIRENA CN MATARÓ: Elisabeth 
Keeve, Ariana Gragnolatti (3), Aina 
Bonamusa, Alkistis Benekou (1), Roser 
Tarragó (4), Marta Bach (1), Clara 
Cambray (3), Ciara Gibson (1), Alba Bo-
namusa (2), Marcela Ríos, Laura López 
(2), Júlia Àvila. 
PARCIALS: 6-0, 3-2, 4-3, 4-2.

12 CN BARCELONA

11  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich, Marc Corbalán, Víctor Fernàndez 
(1), Robin Lindhout (6), Pol Barbena (1), 
Pau Bach (1), Àlex Codina, Pau Schni-
zler, Thoma Lucas (1), Albert Merino (1).

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

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

Les de Florin Bonca eviten 
la sorpresa i es mantenen en 
segona posició  

La Sirena va aconseguir un triomf 
molt còmode davant el Rubí, equip 
amb el qual estava igualat a la clas-
sificació, però que es va veure que 
era clarament inferior a les noies 
de Florin Bonca que van guanyar 
per deu gols de diferència.

L'equip local, recordant la sor-
presa que havien donat les rubi-
nenques fa dues temporades, va 
sortir a totes, va defensar molt 
bé i en atac no va fallar quasi res, 

El Quadis no va poder conti-
nuar amb la bona ratxa 

Després dels triomfs aconseguits 
davant el Rubí i Sabadell i va en-
sopegar a Barcelona després d'un 
bon partit en el qual li va mancar 
una mica de sort per poder puntuar.

L'equip de Beto Fernàndez va sor-
tir molt endollat i va agafar un avan-
tatge de 2-4, que s'hagués pogut 
ampliar, però Robin va fallar un pe-
nal i els cenebistes van reduir abans 
d'acabar el primer quart, i al segon 
van sortir crescuts i al descans ja 
dominaven (7-6), amb l'encert de 
Duric i Esteller davant una defensa 
que no acabava de funcionar del tot.

A la represa el matx va continuar 
sent molt intens i el Quadis es va 

per posar un 6-0 al final del primer 
període. Després el marcador enca-
ra va pujar fins a un 9-0 i a partir 
d'aquí podríem dir que el partit es 
va acabar i les visitants van maqui-
llar el marcador.

El Sant Andreu 
frega la sorpresa
8a jornada (28 novembre)
Sabadell - Sant Andreu......................13-12
LA SIRENA CNM - Rubí ........................  17-7
Mediterrani - Dos Hermanas ............ 18-5
Moscardó - Navarra .............................18-2
Zaragoza - Terrassa ..............................8-8

Classificació 

Sabadell 24; LA SIRENA CNM 21; Sant 
Andreu, Rubí 18; Mediterrani 13, Zaragoza 
7; Moscardó, Dos Hermanas 6; Terrassa 
5; Navarra 0.
9a jornada (5 desembre)
Navarra - LA SIRENA CNM
Partit molt fàcil a la piscina del cuer.

El Quadis cinquè al final 
de la primera volta
11a jornada (28 novembre)
Terrassa - Barceloneta ............................8-11
Mediterrani - Navarra ........................... 10-10
CN Barcelona - QUADIS CN MATARÓ  ...12-11
Sabadell - Sant Andreu............................11-7
Canoe - Catalunya .................................. 10-10
Rubí - Sant Feliu ...................................... 10-4

Classificació
Barceloneta 31, Sabadell 27; Canoe 22; CN 
Barcelona i QUADIS CNM 21; Terrassa 19; 
Mediterrani 16; Sant Andreu 13; Navarra 
10; Catalunya 8; Rubí 4, Sant Feliu 0.

12a jornada (5 desembre)
Terrassa- QUADIS CNM
13a jornada (8 desembre)
QUADIS CNM- Mediterrani
Dos partits importants
Els pròxims dies el Quadis té dos partits 
molt importants de cara a la classifica-
ció final contra rivals directes. A la 1a 
volta: CNM - Terrassa 6-6; Mediterrani 
- CNM 6-10. La temporada passada: 
Terrassa - CNM 9-7 a la fase regular i 11-6 
i 6-7 al "play-off"; CNM - Mediterrani 6-4.

Triomf còmode de La Sirena

Ensopegada a la Nova Escullera

Clara Cambray, tres gols. | A.ALUART

D.Honor Masc.

tornar a posar per davant amb un 
Lindhout que tenia el dia. Però al 
darrer quart, on hi va haver moltes 
exclusions pels dos costats, l'equip 
local va aprofitar millor les seves 
ocasions (5 gols de superioritat per 
2 dels mataronins) i es van posar 
dos amunt amb un parcial de 3-0 
i ja van sentenciar el matx.

el Esporttot WATERPOLO
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El vigent campió, el Messina 
italià i el Lille són els rivals 
del CN Mataró a la 2a Ronda 
de l'Euro League

Divendres passat es va celebrar 
el sorteig de la segona Ronda de 
l'Euro League, la màxima compe-
tició europea de waterpolo en què 
participa La Sirena CN Mataró. El 
conjunt mataroní ja coneix els seus 
rivals en una fase que se celebrarà 
els dies 5, 6 i 7 de febrer a la loca-
litat francesa de Lille.

Els capricis del sorteig van voler 
que a La Sirena li toqués un grup 
complicat, on el rival més fort serà 
l’altre equip català de la competi-
ció, el CN Sabadell, el vigent campió 
d’Europa, els altres dos rivals són el 

Tercera setmana consecutiva 
amb doble ensopegada 

La Sirena es trobarà amb el Sabadell a Europa

Els dos equips del Quadis de tennis taula tornen 
a perdre a la Superdivisió

Una imatge de la passada setmana, quan el Sabadell va golejar a Mataró. | A.ALUART

Gàlia Dvorak va sumar l'únic punt | ALUART

Despar Messina italià i l’equip amfitrió 
de Lille. Els dos primers classificats 
del grup es classifiquen per jugar 
els quarts de final. Amb el Sabadell 
en una altra “lliga”, les mataronines 
es jugaran la classificació davant 

les italianes i les franceses. Malgrat 
la dificultat del grup, el CN Mataró 
confia amb les seves jugadores i 
espera la classificació pels quarts 
de final que l'any passat se'ls va 
escapar per molt poc.

1  QUADIS CN MATARÓ

4  ARTEAL SANTIAGO

Paula Bueno - Raquel Bonilla 1-3
Maria Pérez - Roxana Istrate 1-3
Gàlia Dvorak - Roxana Iamandi 3-1
Dvorak/Bueno - Istrate/Iamandi 1-3
Paula Bueno - Roxana Istrate 1-3

4  BORGES

0  QUADIS CN MATARÓ

Gui Chenkai - Oriol Lario 3-0
Oriol Monzó - Xavier Peral 3-1
Marc Durán - Jordi Fradera 3-0
Gui Chenkai - Xavier Peral 3-0

L'equip femení, en una competició 
on hi ha moltes sorpreses, va caure 
derrotat a casa davant l'Arteal de 
Santiago, un equip que no havia 
guanyat mai aquí en les tres visites 
que havia fet, però que ara, amb un 
equip en què té dues romaneses, 
és l'equip que ocupa el primer lloc, 
tot i que això és degut al fet que ha 
jugat tres partits més, però té tres 
derrotes en els nou partits jugats. 
En realitat els equips que han per-
dut menys partits, només un, són 
Cartagena, Balaguer, Linares (que 

va guanyar a Balaguer, davant el 
que era el líder) i Irun. El Quadis 
ocupa el setè lloc amb 3 victòries 
(els tres primers partits) i 3 derro-
tes (els tres últims). 

La setmana vinent el Quadis es 
desplaça a terres andaluses per 
jugar contra el Linares (dissabte) 
i el Priego (diumenge).

L'equip masculí també va per-
dre per 4-0, guanyant en tots els 
encontres un sol set, a les instal-
lacions del Borges, el millor equip 
català des de fa molt de temps i 
que està situat al segon lloc de la 
classificació. 

L'equip mataroní està situat a 
la desena plaça, un lloc per sobre 
de les posicions de descens, amb 
una sola victòria, i aquest cap de 
setmana té un partit important, 
ja que rep la visita de l'Hispalis de 
Sevilla, equip que està en zona de 
descens amb un sol punt. Serà el 
diumenge a les 11 hores al complex 
Joan Serra.

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOLVARIS
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31 H. SANT QUIRZE

30 JOVENTUT H. MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach 
(16 aturades) i Oriol Mas porters; Dani 
Aguilera (1), Jan Bonamusa (3), Àlex 
Bosch (3 de p.), Toni Busquets, Marc 
Castilla, Berenguer Chiva (1), Pepo 
Juàrez (5), Oriol Vaqué (5), David 
Pedragosa (6), Bernat Muñoz (3), Roc 
Segarra (3), Marc  Martínez. 

PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-6, 7-10, 
10-13, 12-13, 14-14 descans; 17-18, 20-22, 
21-24, 26-27, 29-29, 31-30. 

39 JOVENTUT MATARÓ

28 VILANOVA CAMÍ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Arge-
lich porteres; Cristina Arteaga, Cristina 
Moreno (1), Isa Latorre (3), Laura Gallego 
(4), Aina Rossell (14), Tinna Falconi (1), 
Roser Villalba (1), Irene Hernàndez, Judith 
Pérez, Laia Nonell (3), Saray Romero (10), 
Sandra Cariteu (2).

1A ESTATAL
MASCULINA

Es va viure un partit vibrant i 
de qualitat per les dues parts  

El Mataró va tenir el triomf a la mà 
a la pista del líder, ja que dominava 
de cinc gols quan faltaven 14 mi-
nuts, però se li va escapar gràcies 
a un bon final de l'equip vallesà. El 
Sant Quirze va saber aprofitar una 
sèrie de circumstàncies adverses 
per l'equip mataroní, que tenia la 
baixa de Bonamusa i a la segona 
part s'hi va afegir la de Busquets, 
i va patir dues exclusions dobles.  

L'equip mataroní va arribar a 
dominar de 3 gols a la primera 
part, superant bé la defensa amb 
Pedragosa molt bé en el xut, però 
al descans s'hi arribà amb empat. A 
la represa Vaqué va sortir endollat 
(4 gols en pocs minuts) i junt amb 
l'encert dels extrems van fer pu-
jar el marcador fins al 21-26 quan 

Gran partit d'Aina Rossell 
amb 14 gols

El femení del Joventut va guanyar 
de forma contundent davant un dels 
equips de la zona baixa. Després d'un 
inici de partit fluix (2-5 als 10') amb 
dificultats per superar la defensa 
visitant, l'equip va anar entrant en 
el partit i al descans  ja havien empa-
tat a 16. A la represa l'equip local va 
ajustar la defensa, Laia Argelich va 

ja s'havia travessat l'equador. Un 
temps mort de Guiteras –l'ex-tècnic 
del Joventut–, va moure l'equip 
local que va capgirar el marcador 
en pocs minuts, propiciant un final 
dramàtic en el qual hagués pogut 
passar de tot i on va faltar una mica 
d'encert i sort perquè els de Del 
Pino poguessin treure algun punt.

Perden un lloc
10a jornada 
Sant Joan Despí- Palautordera .....22-25
Sant Quirze- JOV. MATARÓ .............. 31-30
Salle Bonanova- OAR Gràcia ......... 30-25
S.E.Sesrovires- Sant Cugat .............29-28
Granollers B- Gavà ............................35-26
S.Martí Adr.- Mar. Zaragoza ............34-22
Salle Montcada- Esplugues .............31-22
Sarrià- Lleida Pardinyes .................39-29

Classificació 

Sant Quirze i Sarrià 17; S. Martí 
Adrianenc 16; Granollers 15; JOVENTUT 
MATARÓ 14; Mar. Zaragoza 12; Mont-
cada 11; Palautordera i Sant Cugat 10; 
Esplugues 9; Sant Joan Despí 7, Salle 
Bonanova i Sesrovires 6; OAR Gràcia 5; 
Lleida Pardinyes 3; Gavà 2.

Gran partit dissabte 
al Teresa Maria Roca
11a jornada (5 desembre)
JH MATARÓ- GRANOLLERS B
És la desena visita del campió de la 
temporada passada. El balanç és de 4 
victòries locals (la temporada passada 
33-28), 1 empat i 4 victòries visitants. 
El partit serà a les 18 hores.

10a jornada
Sant Vicenç- Vilamajor .....................23-21
JH MATARÓ- Vilanova Camí ............39-28
Ascó- OAR Gràcia B ............................22-12

Classificació
Sant Vicenç 19; Canovelles i Sesrovires 
17; Vilamajor 15; Cardedeu i Sant Quir-
ze 12; Gavà 9; JOVENTUT MATARÓ i OAR 
Gràcia B 8; Ascó 7; Tortosa 6; Igualada 
i Vilanova Camí 3; Lleida Pardinyes 2.
11a jornada (6 desembre)
OAR Gràcia B - JH MATARÓ

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Cambrils- JHM B 33-19; 3a 
Preferent: JHM Atlètic - Vilamajor B 
27-18; Juvenil mas: Esplugues B- JHM 
25-25; Fornells- JHM B 21-25; Cadet 
mas: La Llagosta- JHM 28-29; Infantil 
mas: Molins- JHM 31-29; Cadet fem: 
JHM- Agramunt 26-12; Inf. fem: Garbí- 
JHM 20-11.

Gran segona part i golejada

Pepo Juàrez, un dels destacats. | JGN

estar bé sota pals, i això va perme-
tre poder sentenciar al contraatac.

Posen el líder contra les 
cordes, però acaben cedint 

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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www.gress.es

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

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

149 €

OFERTA SÓLO EN DICIEMBRE

SIN LÍMITE
DE UNIDADES

Sólo 3cm de alto
Plato pietra blanco
140x70

120x70
120x80

170x80
170x70

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida
Medidas disponibles en stock:
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Dover Perla

Dover Arena

Dover Perla Relieve

Dover Perla Relieve
Dover Arena Relieve

AZULEJO
1a CALIDAD
25x50cm
Mod. DOVER

5,95€
por sólo

/m2

GRES IMITACIÓN
MADERA 
22,2x66,4cm
Mod. IRATI

8,18 €
por sólo

/m2

PORCELÁNICO 1a
CALIDAD 30X60
Mod. COMET

10,66 €
por sólo

/m2

GRES VARIOS
MODELOS
DE 45x45cm
1a CALIDAD

por sólo4,92 € /m2
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Hasna Bahom amb cinc 
victòries, és l’atleta que més 
cops ha guanyat la prova

Aquest diumenge 6 de desembre se 
celebrarà la 18a edició de la Mitja 
Marató Ciutat de Mataró que en-
guany organitza l’empresa Gesport 
juntament amb l’Ajuntament de 
Mataró. La cursa arrencarà a les 
10h del matí des del Parc Central 
que també acollirà l’arribada. En 
l’edició anterior la prova va comptar 
amb 4.000 participants, 3.000 de 
la Mitja Marató i 1.000 de la Marató 
Escolar que enguany arriba a la 
seva 22a edició. En aquesta ocasió 
la Marató Escola se celebrarà el 
dissabte a partir de les 17h. 

Els organitzadors estan molt 

Es fa major d'edat: 
Diumenge 18a edició de la Mitja Marató 

El moment de la sortida, sempre un moment especial i molt seguit. | ARXIU

contents de com han anat les ins-
cripcions fins ara i esperen supe-
rar les xifres d’inscrits de l’edició 
del 2014. L’any passat els guanya-
dors de la prova van ser Ibrahim 
Ezzaydouni en categoria masculina 

i Hasna Bahom en categoria fe-
menina que va aconseguir la seva 
quarta victòria consecutiva i que 
enguany intentarà repetir èxit i 
guanya la prova per sisè cop i per 
cinquena vegada consecutiva.

el Esporttot ATLETISME
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82 MATARÓ PARC BOET

67 SANT CUGAT

MATARÓ PARC BOET: Quim Franch 
(2), Marc Forcada (12), Marc Hermoso 
(14), Marc Rubio (15) i Sergi Homs (18, 
Carles Gómez (2), Xavier Miravall, 
Marc Arnau (8), Pau Ruzafa (8), Albert 
Llanos (5).

MARCADOR: 23-17, 44-31, 62-42, 82-67.

80 ALPICAT

75  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ: Jordi Costa (7), Nacho 
Ariño (18), Amen Osayande (5), Iker 
Guallar (11), Santi Serrataco (11) cinc 
inicial; Martin Aguirrezabala (10), Sergi 
Ventura, Rafa Prats (4), David Romero 
(8), Ferran Tardío.

MARCADOR: 15-22, 34-47, 52-64, 80-75.

42 PLATGES DE MATARÓ

51  VALLS

PLATGES: Sandra Martínez (8), Maria 
Cordon (3), Teresa Gómez (2), Pili Fer-
nández, Núria Talavera (2) cinc inicial; 
Laia Rubio (6), Carolina del Santo (4), 
Tania Hurtado (1), Sandra López, Sheila 
Dixon (16).

MARCADOR: 12-20, 24-25, 33-38, 42-51.

COPA
CATALUNYA M.

El conjunt taronja va derrotar 
un dels equips de la zona alta

Triomf important del Boet a casa 
davant el Sant Cugat, un dels equips 
que està cridat a lluitar fins al final 
per jugar les fases d’ascens. Els 
mataronins, després d'un inici de 
lliga molt irregular, van recuperant 
efectius després de la plaga de 
lesions i aquesta victòria solvent 
davant un bon rival és el senyal que 
l’equip ha d’anar de menys a més.

Gran defensa dels taronges que 
els va permetre córrer al contra-
atac i aconseguir cistelles fàcils. 
La superioritat mataronina sota 
taulells va ser determinant, do-
minant el rebot ofensiu els locals 
van anotar en segones accions i al 
descans guanyaven 44-31.

En el tercer quart, el conjunt 
mataroní es va mostrar molt se-
riós i amb un parcial de 18-11 va 
encarrilar la victòria. En el darrer 
quart el Boet es va deixar anar una 

mica, però la victòria mai va peri-
llar. Destacar que a les files locals 
va debutar el júnior Xavier Miravall.

COPA CAT.MASC. | Tercera derrota 
de la temporada del Feimat, terce-
ra fora de casa i segona a terres 
lleidatanes. Va ser en un partit que 
tenien controlat al final del tercer 
quart (62-54). Els grocs continu-
en tercers a la classificació, però 
s’allunyen una mica més dels dos 
primers classificats, Sant Josep i 
Sant Adrià.

COPA CAT.FEM. | El Valls, tercer 
classificat, es va emportar la vic-
tòria del Palau Josep Mora i va 
acabar amb la ratxa de victòries 
del femení del Platges. Després 
un primer quart visitant (12-20), 
el Platges va reaccionar gràcies 
als punts de Dixon (24-25). A la 
represa , però, les visitants van 
posar la directa.

Els primers s'escapen
11a jornada (29 novembre)
Sant Josep - Artés  ........................... 71-68
Cerdanyola - Granollers  ................. 66-61
Alpicat - MATARÓ FEIMAT  .............. 80-75
Sant Adrià - Castellar  ....................98-80
La Bisbal - Vic ................................... 58-59
Minguella - Terrassa  ....................... 64-56
MATARÓ PARC BOET - Sant Cugat  82-67
CC Badalona - Sedis  ........................ 69-51

Classificació 
Sant Josep 22; Sant Adrià 21; MATARÓ 
FEIMAT 19; Cerdanyola 18; Artés, Vic i 
Sant Cugat 17; CC Badalona i Alpicat 16; 
MATARÓ PARC BOET, La Bisbal i Grano-
llers 15; Minguella i Sedis 14; Terrassa 13; 
Castellar 12.
Tot i la derrota el Mataró Feimat es man-
té tercer, però ara està a tres victòries 
del líder i a dues del segon classificat. 
El Mataró Parc Boet després d'aquesta 
victòria escala posicions i ara es troba 
a només dues victòries dels llocs que 
donen accés a jugar la fase d'ascens a 
Lliga EBA. 
Aquesta setmana hi ha descans i al 
conpetició no tornarà fins el cap de 
setmana del 12 i 13 de desembre. 

El Platges es manté 5è
Jornada 11 (28 novembre)
Sant Nicolau - Arenys  .................... 49-55
Sant Fruitós - Granollers  .............. 42-56
Geieg - Vilanova  ...............................73-42
Barça - Gramenet  ............................ 60-38
PLATGES - Valls  ................................. 42-51

Classificació
Barça 21; Geieg 20; Valls 19; Granollers 
18; PLATGES MATARÓ, Arenys Bàsquet i 
Gramenet 16; Vilanova 14; Sant Fruitós 13; 
Sant Nicolau 12.

Després d'aquesta jornada els quatre 
primers classificats es distancien dels 
seus perseguidors i sembla que el Plat-
ges lluitarà amb l'Arenys i el Gramenet 
per la cinquena posició, la darrera que 
dóna accés a jugar la fase d'ascens. 

Aquesta setmana no hi ha lliga.

Victòria convincent del 
Mataró Parc Boet

Gran triomf a l'Eusebi Millan. | FOTO: ALUART

Copa Catalunya F.

No hi ha sort a Lleida El Valls és molt equip

www.eltotesport.com |  P. 8BÀSQUET
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0  MARTINENC "B"

2  UD MATARONESA

MATARONESA: Rafa, Xavi, Koke, 
Miguel (Hassan, 46’), Manolo, Navarro, 
J. Albert, Comas (Joel, 80’), Musta 
(Issac, 46’ ), Pompido (Palanco, 46’), Ito  
(Campaña, 71’ ), Diego, Pedro.

GOLS: 46’ Ito 0-1, 59’ Issac 0-2.

1  UD CIRERA

1  FC CANYELLES

UD CIRERA: Antonio, Albert, Vega 
(Oyhman, 70’), Rubio, Aleix (Carlos 
González, 16’), Augusto, Carlos Gómez 
(Ibu, 64’), Redondo, Cristian Romero, 
Joel, Izar Anes.

GOLS: 33’ Angel Vega (1-0), 85’ 
Salvador (1-1).

5  S.JUAN MONTCADA

0  UD CIRERA

LA LLÀNTIA: Daniel, Masero, Artero, 
(Gutierrez, 46’), Delgin, Sergio Cobo 
(Vela, 70’), Israel Martínez (Javier Fer-
nandez, 70’), Pereira, Oumar, Mamadou 
(Ibrahima, 57’), Muñoz, Sergio López 
(Oriol Llop, 57’).

SEGONA
CATALANA

Després de sis derrotes 
consecutives, els arlequinats 
reaccionen a Barcelona

Durant la primera part el conjunt 
arlequinat no va trobar la mane-
ra de superar a l’atapeïda defensa 
local que no deixava maniobrar al 
mig camp mataroní. 

A la segona part tot va ser més 
fàcil, Ito va fer el 0-1 en els pri-
mers instants i a partir d’aquí el 
Martinenc va avançar línies i els 
mataronins van trobar més espais 
al contraatac. Minuts més tard Issac 
va aconseguir el 0-2 després de 

culminar en gola una gran jugada 
col·lectiva. Amb aquest marcador 
els locals van buscar la remuntada 
a la desesperada, però els mata-
ronins es van defensar bé i no van 
donar opcions al rival.

Tercer empat consecutiu del Cirera 
que va empatar a casa davant un 
rival directe per la permanència. El 
Cirera es va avançar en el minut 
33’ gràcies a un gol d’Àngel Vega, 
però després no va saber rematar 
la feina amb un segon gol i els visi-
tants van aconseguir l’empat en el 
85’ deixant glaçat a l’equip local.

Poca cosa va poder fer La Llàntia 
al camp d’un dels líders. Als 10’ de 
joc els locals van fer el primer gol i 
a partir d’aquí els mataronins van 
anar a remolc. El segon gol dels de 
casa no va arribar fins ben entrada 
la segona part, però a partir d’aquí 
el conjunt verd i blanc va buscar la 
remuntada a la desesperada i es 
va acabar emportant una maneta.

El Mataró escala
13a jornada (29 novembre)
CIRERA - Canyelles  ................................. 1-1
PREMIÀ M. - Guineueta.........................5-0
Lloreda - Montcada ............................... 1-2
Martinenc B - MATARONESA ...............0-2
SJ Montcada - LA LLÀNTIA .................5-0
Lleifà - Fund. Hermes ...........................0-4
SANT POL - Carmelo ..............................1-0
Gramenet - Tecnofutbol ...................... 4-2
Europa B - Besós B. Viver.................... 3-3

Classificació 
PREMIÀ MAR i SJ Montcada 29; Europa 
B i Hermes 26; Llefià 24, SANT POL 23; 
Carmelo 22; Guineueta 19, Lloreda, 
Besós BV 17; Gramenet 15; MATARO-
NESA 14; CIRERA 13; LA LLÀNTIA 11; 
Tecnofutbol i Montcada 10; Canyelles i 
Martinenc B 9.

Els equips mataronins arriben a 
la jornada de descans en situació 
problemàtica molt a prop de la zona 
de descens.

13a jornada (29 novembre)
Argentona - Alella ................................. 7-0
LIVERPOOL - Turó Peira ......................... 1-1
Cabrils - Fund. Grama............................1-4
Pineda - Districte 030 ........................... 1-2
Canyelles B - Cabrera ............................1-4
PLA D'EN BOET - Arenys Mar .............. 4-2
Premià Dalt - Vilassar Dalt ................. 3-3
Singuerlín - Llavaneres ........................ 1-6
L'Empenta - La Florida .......................... 1-2

Classificació
Argentona 36; Fund. Grama i Llavane-
res 28; Cabrils, Districte 030 24; Ca-
brera 20, Vilassar dalt 19, La Florida 17, 
Singuerlín i Turó Peira 15; L'Empenta 
14; PLA D'EN BOET 13; Pineda i Arenys 
Mar 12; LIVERPOOL i Canyelles B 11; 
Alella 9.

En aquesta categoria també situació 
complicada per als dos equips mata-
ronins en arribar a l'aturada. Per dalt 
l'Argentona sembla anar disparat cap 
al retorn a 2a Catalana.

La Mataronesa es retroba 
amb la victòria

La Mataronesa reacciona. | FOTO D'ARXIU

3a Catalana

el Esporttot FUTBOL
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4  C.E. MATARÓ 

0  C.E. ABADESSENC

C.E. MATARÓ EF:  Joel, Willy, Isma 
(Antonio 74'), Hèctor Urbano, Abel 
Moreno, Parri (Sergi Sànchez 74'), Fiti, 
Baba (Osuman 82'), Cristian, Rodri 
(Sergi Urbano 69'), Aitor (Ariño 82').

GOLS: 22' AITOR GONZÁLEZ (1-0); 26' 
CRISTIAN (2-0); 69' SERGI URBANO (3-0); 
82' AITOR GONZÁLEZ (4-0).

PRIMERA
CATALANA

L'equip groc-i-negre encadena 
tres victòries seguides i vuit 
jornades sense perdre  

El CE Mataró va guanyar de for-
ma molt solvent el cuer de la 1a 
Catalana, donant mostra de clara 
superioritat, que va materialitzar 
amb quatre bons gols de bonica 
factura, dos en cada part.

Des de bon començament es va 
veure un Abadessenc que no venia 
a tancar-se i que situava la defensa 
força avançada, i un Mataró, con-
trolant molt bé el centre del camp 
amb Parri, Fiti i Baba, esplèndids, 
i que intentava sorprendre'l amb 
pilotes llargues que creaven cert 
perill. Arran d'una d'elles hi va ha-
ver una falta prop del córner dret 
i Aitor el va aprofitar per marcar 
el primer gol superant la tanca i 
clavant la pilota a la base del pri-
mer pal. I poc després en una altra, 
Baba va rebre la pilota dins l'àrea, 
la va aguantar i va cedir endarrere 
perquè Cristian afusellés el porter 
per marcar el segon.

DOS GOLS A CADA PART
A la represa l'equip visitant enca-
ra va obrir una mica més les línies 
però la defensa local estava molt 
segura i també Joel en els intents 
de xuts llunyans de l'equip visitant. 

I a la meitat d'aquest segon període 
va venir l'estocada definitiva, quan 
Aitor va engaltar un bon xut que 
va aturar el porter però la pilota va 
anar a peus de Sergi Urbano, que 
acabava d'entrar, que primer va 
amagar el xut i després va definir 
de forma magistral amb un toc suau.

I la cirereta del pastís la va posar 
Aitor quan faltaven vuit minuts per 
acabar quan venint des de la dreta 
(per entendre'ns com fa en Messi), 
va col·locar la pilota per l'escaire 
del pal llarg, poc després que en 
una jugada semblant hagués xutat 
a la base del primer pal.

El Mataró escala
13a jornada (29 novembre)
Avià - Andorra .........................................0-1
Lloret - Farners ...................................... 2-2
Molletense - La Jonquera .................... 1-6
Mollet - Martinenc .................................0-1
VILASSAR MAR - Horta .........................2-0
Vic - Girona B ........................................... 1-2
Sants - Manresa ......................................1-0
L'Escala - Tona ........................................ 1-2
CE MATARÓ - Abadessenc ...................4-0

Classificació
Mollet 25, Horta 24; La Jonquera i 
VILASSAR MAR 23; Manresa 22; Avià, 
Tona, Martinenc 21; CE MATARÓ 20; Vic 
19; Lloret i L'Escala 17; Sants 16; Andorra 
i Girona B 14; Farners 13; Molletense 5; 
Abadessenc 4.
Després de vuit jornades sense perdre, 
amb quatre triomfs i quatre empats, el 
Mataró es col·loca a només cinc punts 
del líder, i el que és més important, 
allunya la zona baixa.

Ara toca descansar
Aquest cap de setmana les competicions 
catalanes descansen i el CE Mataró tor-
narà a la càrrega el dia 13 de desembre 
visitant el camp del Tona.

Escola Gironès - CE MATARÓ ..................0-3
L'equip groc-i-negre puja al lloc 8è 
amb 18 punts i tenint en compte que 
els quatre primers són "B" d'equips de 
Divisió d'Honor Juvenil, encara hi ha 
esperances de poder lluitar per l'ascens.
El pròxim dia 12, el CE Mataró rep el 
Mollet que és el penúltim classificat en 
un altre partit clau.

Altres Resultats
Juvenil pref.: CEM B 1-2 Premià; Cadet 
Div. Honor: Gavà 0-0 CEM; Infantil Div. 
Honor: Damm 3-0 CEM.

El CE Mataró sentencia el cuer 
amb dos gols a cada part 

Baba va fer la passada del segon. | JOSEP RIBAS

Ll.Nacional.Juv.

www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL
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FUTSAL

1  RÀPID STA. COLOMA 

7  FUTSAL MATARÓDiumenge el club vermell va 
fer la presentació oficial de 
tots els equips del club

Continua la ratxa del Futsal Aliança, 
a la pista del Ràpid de Santa 
Coloma, el cuer. Els mataronins no 
van donar opció a donar la sorpresa 
als locals i van dominar el partit de 
principi a fi. Després d’aquest triomf 
els vermells arriben a l’aturada de 
la competició, pel pont de desem-
bre, tercers en la classificació, a 
tres punts del segon i a sis punts 
del líder, el Cerdanyola, un equip 
que només ha cedit un empat, pre-
cisament quan va visitar Mataró.

Després de deu partits, els ver-
mells porten set victòries, un empat 
i dues derrotes, uns números que 
podrien ser de líder o de segon clas-
sificat, si no fos perquè Cerdanyola 
i Centelles estan fent una tempora-
da fora del normal. Amb 46 gols a 
favor, els vermells són, per ara, el 
tercer equip més golejador de la 
categoria, i amb 26 en contra són 
la tercera millor defensa.

Ara, després d’aquesta jornada 
de descans, els homes entrenats 
per Gerard Artigas intentaran aca-
bar aquest 2015 amb dues victòries 
més, primer a casa davant l’Arrels 
de Barcelona i després a la com-
plicada pista de l’Arenys de Munt.

Gran actuació de la patinado-
ra del CP Artístic Mataró

El cap de setmana passat a la po-
blació d’Amposta es va celebrar 
la final de la Copa Catalana de 
Patinatge Artístic Lliure en cate-
goria cadet. A la cita hi va participar 
Ivet Àlvarez, patinadora del Club 
Patinatge Artístic Mataró, procla-
mant-se campiona de de la Copa 
Catalana. Un èxit més per aquesta 
jove patinadora que es va classi-
ficar per aquesta final setmanes 
abans proclamant-se campiona 
de la Copa de Barcelona.

Presentació oficial
Diumenge passat el Club Esportiu 
Futsal Aliança Mataró va fer la 
presentació oficial de la tempo-
rada 2015-2016 al Pavelló Teresa 
Maria Roca i Vallmajor. Enguany 
el club compta amb 24 equips, 21 
equips de base i 3 sèniors. A l'acte 
hi van assistir el regidor d'esports 
de Mataró, el senyor Josep Maria 
Font, el president de futbol sala de 
la Federació Catalana de Futbol, el 
senyor Miguel Calle i Toni Aguilar, 
director de l'Escola Pia Santa Anna 
de Mataró. Un cop acabat l'acte, 
tots els nens i nenes del club van 
rebre uns obsequis facilitats pels 
patrocinadors del club.

Dels 21 equips de la base fins a 
5 competeixen federats a la mà-
xima categoria catalana, que és 
la Divisió d’Honor (tres masculins 
i dos femenins) i els altres setze a 
les diferents lligues que organitza 
la Federació Catalana de Futbol, 
un dels equips és fruit del conve-
ni de col·laboració entre el club i 
l’Escola Pia Santa Anna. El sènior 
masculí A milita a Tercera Nacional, 
el sènior masculí SUB23 milita a 
Segona Catalana i el sènior femení 
a Segona Catalana.

Cinquena seguida 
del Futsal Aliança

Ivet Àlvarez guanya 
la Copa Catalana cadet

Gran presentació al Teresa Maria Roca Ivet, al més alt del podi |CEDIDA

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

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

Barcelona, nit d'hivern  12:15  16:00  20:25  01:00

El puente de los espías  [dv.-dmc.] 20:30

 12:00  16:10  19:05  22:00  00:00

En el corazón del mar  

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

Krampus, maldita Navidad  12:15  16:00  18:20  22:45  01:00

Cavallería Rusticana (òpera) [dj.] 20:15

8 apellidos catalanes  12:15  15:50  17:30  18:05  19:15  19:45  

 20:20  21:35  22:00  22:40  00:15  01:00 

El viaje de Arlo  12:10  12:30  15:50  17:00  18:00  19:15  20:00

Hotel Transilvania 2  12:15  16:00  18:05

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2)  

 12:10  12:30  16:30  17:10  20:00  21:30  23:00  00:20           

 [excepte dj.] 19:20  22:10

Marte  22:10

Sicario  21:30

Spectre  12:15  18:30  23:30

Truman  01:00          [diu.+dm.-dj.] 22:50        [dj.] 20:30

Paranormal Activity  

 01:00      [dv.+dmc.-dj.] 16:00        [dj.] 22:45

Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Barcelona nit d'hivern  [ds.-dm.] 16:00  18:10  20:20  22:40 

 [dv.+dmc.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Nadie quiere la noche   16:00  18:00  20:15  22:30

En el corazón del mar   [ds.-dm.] 16:00  20:15  22:30 

 [dv.+dmc.-dj.] 18:00  20:15  22:30

El puente de los espías  17:40   20:10   22:40

El viaje de Arlo  

 [ds.-dm.] 16:00  18:15                [dv.+dmc.-dj.] 18:00

Hotel Transilvania 2  [ds.-dm.] 16:00

Ocho apellidos catalanes  16:00  18:00  20:15  22:30

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2)  

 [ds.-dm.] 17:45  20:15  22:45            [dv.+dmc.-dj.] 20:00   22:30

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

El coro  16:00  18:00

Life  20:15  22:30

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.5, diu.6, dill.7 i dm.8

Cinema Foment
93 790 34 50 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

Segon origen 18:00 (6 i 7 desembre)           20:00 (8 desembre)

Una pastelería en Tokio 20:00 (6 i 7 desembre)           

  18:00 (8 desembre)

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

CINEMES HORARI 1700.indd   2 2/12/15   19:07



Crítica: Joan Millaret / AMIC

 El reputat actor i director oca-
sional Tommy Lee Jones repeteix 
en el western després de “Los tres 
entierros de Melquíades Estrada” 
(2005). 

Es tracta d’un western tan es-
trany com salvatge on el seu títol 
original ja ens fa explícit el seu 
contingut, una clara al·lusió als 
encarregats de transportar gent 
que havia perdut la xaveta per 
culpa d’una vida duríssima en el 
salvatge Oest i conduir-los a llocs 
d’internament o d’acollida.

La praderia de la follia
'Deuda de honor' de Tommy Lee Jones

Al contrari de la majoria de wes-
terns que han construït una èpica 
nacional amb els heroics pioners 
que s’expandeixen i colonitzen els 
confi ns dels Estats Units, “Deuda 
de honor” sembla emprendre un 
viatge de tornada. 

En aquesta història es recorre el 
camí invers i es mostra l’itinerari 
que parteix dels espais feréstecs 
i desèrtics de la frontera per re-
tornar a la civilització, un camí 
simbòlic que retorna al lloc d’ori-
gen per dipositar-hi les deixalles 
d’una gesta nacional més farcida 
d’ombres que de llums.

Cartell promocional de l'última pel·lícula de Tommy Lee Jones

Pregunta de la setmana
Per quina famosa pel·lícula 
va ser guanyador d'un Oscar 
Steven Spielberg el 1994?

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

Resposta del núm. 1698
‘Rebelde sin causa’

Guanyadors:
Nicolás González Fulgencio,
Francisco José LLamas Boto.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015

Tot Cinemes 1700.indd   3 2/12/15   16:52



EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU

Cinemes Les estrenes núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015

El puente de los espías 

James Donovan, un advocat de Nova 
York, es veu involucrat en plena Guerra 
Freda entre el seu país i l'URSS quan la 
CIA li encarrega la missió de negociar 
l'alliberament d'un pilot nord-americà 
capturat per la Unió Soviètica.
Direcció: Steven Spielberg
Intèrprets: Tom Hanks, Mark Rylance, 
Amy Ryan, Alan Alda.
135min

En el corazón del mar 

Inspirada en 'Moby Dick', aquest film 
ens situa a l'hivern de 1820, quan Owen 
Chase i la tripulació de l'Essex van 
sobreviure a alta mar després que el 
vaixell xoqués amb una enorme balena 
blanca, a la qual vol caçar.
Direcció: Ron Howard
Intèrprets: Chris Hemsworth, Benjamin 
Walker, Cillian Murphy.
121min

Barcelona, nit d'hivern 

Un home de 30 anys vol recuperar la 
seva parella. Un de vint vol sortir de 
festa. El rei Melcior persegueix una noia 
enmig de la cavalcada. Una àvia com-
parteix un secret amb la família i una 
francesa visita un avi malcarat. 
Direcció: Dani de la Orden
Intèrprets: Miki Esparbé, Alexandra Ji-
ménez, Abel Folk, Alberto San Juan, Àlex 
Monner. 110min

Krampus - Maldita Navidad 

Esgarrifosa versió del mite de Santa 
Claus feta pel director de 'Truco o trato' 
(2007). A Krampus, s'explica la llegenda 
en la qual un vell dimoni pagà castiga 
per Nadal als nens que no s'han portat 
bé durant l'any. 
Direcció: Michael Dougherty
Intèrprets: Allison Tolman, Emjay 
Anthony, Adam Scott, David Koechner.
98 min

Los tres reyes malos 

Tres amics de tota la vida es reuneixen 
tots els anys la vigília de Nadal per viure 
una nit de disbauxa. A la que podria ser 
la seva última reunió anual, es proposen 
trobar el Sant Greal de les festes de 
Nadal.
Direcció: Jonathan Levine
Intèrprets: Joseph Gordon-Levitt, Seth 
Rogen, Anthony Mackie.
101 min

Techo y comida 

La Rocío, una mare soltera i sense feina, 
viu amb el seu fill de 8 anys en un pis del 
que no paga el lloguer i l'amo l'amenaça 
amb fer-la fora. Per fer front a les des-
peses, realitza treballs ocasionals mal 
pagats i ven al top manta.
Direcció: Juan Miguel del Castillo
Intèrprets: Natalia de Molina, Mariana 
Cordero, Jaime López.
90 min

Tot Cinemes 1700.indd   4 2/12/15   16:52
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Els membres de la plataforma, en la seva constitució  Cedida 

Neix una nova plataforma sobre educació
El grup de treball aposta per construir un nou institut per donar cabuda a l’augment 
d’estudiants de secundària el curs que ve

Educació: Mireia Biel

 Neix una nova plataforma sobre 
educació a la ciutat. La Plataforma 
en defensa de l’Educació de Mataró 
(PEM) està formada per diversos 
col·lectius i partits polítics de la 
ciutat i té el propòsit d’actuar de 
forma conjunta per millorar la pla-
nifi cació educativa de la ciutat. En 
són membres el MEM, el Sindicat 
d’Estudiants, la CGT, CCOO i ERC, 
ICV-EUiA i la CUP.

La Plataforma en defensa de 
l’Educació de Mataró va iniciar 
la seva activitat fa unes setmanes. 
Els primers fruits van sortir en la 
reunió del passat dimarts dia 1, 
on els diferents col·lectius de la 
plataforma van aportar propos-
tes per a tres àmbits: les ràtios de 

P3, les de 1r d’ESO i la zonifi cació 
escolar. El regidor d’Educació va 
excusar la seva presència i no hi 
va poder assistir, segons afi rmen. 

Un nou institut
En un comunicat, la plataforma 
detalla diverses propostes sobre 
planifi cació escolar. Fa uns mesos, 
des de Serveis Territorials es va 
plantejar l’opció de crear instituts-
escola per afrontar l’augment d’un 
18 per cent d’alumnes d’ESO. La 
PEM considera que cal optar per la 
creació d’un nou institut, planifi cat 
des de fa anys, a la ronda Rafael 
Estrany que podria iniciar la seva 
activitat en barracons el curs que 
ve i que suposaria “el naixement 
d’un projecte educatiu innovador”. 
Aquest institut assumiria els dos 

grups de secundària que, teòri-
cament, haurien d’anar a parar 
a l’escola Àngela Bransuela, així 
com nous grups que sorgissin de 
“reduir les ràtios a 29 alumnes”, una 
peça que també consideren clau.

Reduir ràtios 
D'altra banda,  la PEM considera 
que pel que fa als grups de P3, s’ha 
d’evitar el tancament de cap dels 
57 que hi ha a la ciutat i aposten 
per una “lenta reducció de les rà-
tios per afavorir el nivell acadèmic 
dels centres”, al mateix temps que 
“es restitueix l’equitat de les ràtios 
per tots els espais de la ciutat”. 

Pel que fa a la zonifi cació esco-
lar, la PEM advoca per revisar-la, ja 
que “no és justa” i volen “prioritzar 
la proximitat al domicili familiar”. 

3

Revisar la zona única es-
colar i buscar noves so-
lucions que prioritzin la 
proximitat del domicili

1

Construir un nou institut 
de secundària i rebaixar 
les ràtios a les aules fins 
a 29 alumnes

2

Planificar una reducció 
lenta de ràtios i així evi-
tar tancar cap grup de 
P3 

Les propostes sobre planificació escolar

CiutatCiutat núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015

Tot 8 ciutat PEM.indd   1 2/12/15   12:39
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Vista de les Cinc Sènies des del Turó de Mata  Anna Aluart 

Les Cinc Sènies és una zona agrària protegida, és 
a dir, que està considerada com a sòl no urbanitza-
ble i això facilita el treball continu de les terres i la 
preocupació dels pagesos de no veure-hi planificat 
cap edificació. “És una zona privilegiada” assegura 
Xavier Safont-Tria, pagès de Can Tria i ex regidor 
de la CUP a l’Ajuntament de Mataró. “El bon clima 
ens permet tenir unes bones temperatures per fer 
horticultura molt primaverenca”, segueix explicant 
Safont-Tria que creu que, a més a més, “estem da-
vant d’unes bones terres per treballar, són bastant 
planeres i això facilita la feina”. L’Elm Pou és soci 
de “S’ha kavat el bròquil” i ell coincideix a dir que 
es tracta d’una zona privilegiada.

El que potser pocs saben és que en realitat les Cinc 
Sènies és una zona relativament petita. El nom prové 
de les cinc finques pageses que es trobaven justament 
en sortir de la ciutat. La zona va anar augmentant i de 
tota l’extensió, el que ara n’anomenem Cinc Sènies, 
majoritàriament és el Veïnat de Mata. Una zona que, 
conjuntament amb tota la zona forestal de Mataró, 
conforma dos terços del total del territori municipal.

Segons dades de l’institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (IDESCAT), el sector 
agrari ha patit una davallada important 
de treballadors en els últims 10 anys. 

El 2003 140.407 persones a tot Catalunya es 
dedicaven a l’agricultura, mentre que el 2013 
ho feien 119.427, el que representa un total de 
20.980 persones menys en territori català ex-
plotant les seves terres. Una xifra total que po-
dria haver baixat encara més en els darrers dos 
anys per una acceleració dels efectes de la crisi 
econòmica al sector. 

L’envelliment dels qui practiquen l’agricultura 
preocupa molt als pagesos. 

Però, com està la zona agrària més impor-
tant de Mataró?

Cinc Sènies:
El tresor agrícolaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Anna Aluart

L’Ajuntament impulsa un inventari per 
conèixer l’estat de la zona, terres i camins

REPORT_1700.indd   2 2/12/15   16:35



TORNA A
PARLAR DEL 
TEU COTXE

con conducción eficiente, doble ahorro

CO2: 130 – 154 g/km • Consum: 4,9 – 5,8 l/100km
Model fotografi at: Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Preu de l’Outlander 220 DI-D Motion 2WD 5 places, vàlid en Península 
i Balears per a clients particulars que fi nancin a través de Santander Consumer EFC, S. A., per un import mínim de 15.000€, a 
un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, IVA, IM, Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del 
Pla al moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nanciera. Oferta vàlida fi ns al 
31/12/2015. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants

MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ -
GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.quadis.es

Voldràs explicar moltes coses del teu nou Outlander.
Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes.
Del seu altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS, llandes d’aliatge de 
18”, càmera posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització 
interior. O del seu reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Nou Mitsubishi Outlander, des de 24.400€

Tot Mataro - MMCE Outlander 150x228.indd   1 9/11/15   13:55



MERCATS DE MATARÓ

Molts dels mercats de la ciutat inclouen parades 
de proximitat i ecològiques. Per a Xavier Safont-
Tria, pagès de la finca de Can Tria, la majoria són 
revenedors de productes i no pagesos. És per 

aquest motiu que Safont-Tria demana que “hi hagi 
una discriminació positiva pels pagesos de la ciu-
tat” de cara a obtenir la llicència d’una parada en 
algun dels mercats de la ciutat. Can Tria està en 
llista d’espera i lamenten que, ells que conreen les 
terres mataronines, estiguin en aquesta situació.

Potencial econòmic

Històricament aquesta zona agrícola mataronina “no 
s’ha valorat prou per part de l’Ajuntament” , creu 
Safont-Tria que afegeix: “no se li ha vist el gran poten-
cial econòmic i paisatgístic que té”. “Són poques les 
ciutats que superen els 100 mil habitants que tenen 
una zona d’aquestes característiques i això s’ha de 
mimar, cuidar i tenir visió de futur”, explica la ma-
teixa font i sentencia: “tenim petroli tocant a casa i 
no el sabem aprofitar, n’hauríem de fer bandera”. La 
regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, 
Núria Calpe, creu que “és una part molt important 
per a la ciutat” a la que “hi donem absolut suport”. 
De fet, Calpe assegura que han estat tirant endavant 
un inventari de tot el que conflueix i influeix a la 
zona com ara carrers, accessos, manteniments, etc. 
en el que també s’hi ha inclòs un banc de terres per 
conèixer els propietaris d’aquestes i saber si s’estan 
explotant o no.

Agricultura familiar

Si una cosa és innegable, és que històricament les Cinc 
Sènies abastia les famílies mataronines amb fruita i 
verdura. I ja no només això, sinó que les mateixes fa-
mílies pageses també eren del municipi. Això ha anat 
canviant, tot i que perdura el sentiment familiar. “Hi 
ha un tipus d’agricultura familiar que dóna riquesa a 
la zona”, assegura Safont-Tria que continua: “És una 
terra molt repartida que ara per ara hi ha consolida-
des empreses familiars i famílies pageses que són les 
que segueixen produint”. Això en part és un risc. Com 
dèiem a l’inici, bona part de les persones que conreen 
són majors de 50 anys i l’envelliment va augmentant.  
“No hi ha suficient incorporació de joves a l’agricultu-
ra”, creu la mateixa font. Però qui de moment trenca 
la mitjana són els dos socis de S’ha kavat el Bròquil, 
un enginyer topògraf i un enginyer agrònom, que es 
van embarcar a les Cinc Sènies amb verdures ecolò-
giques, de proximitat i venda per Internet.

Reportatge
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 Anna Aluart 

Robatoris abundants

Una de les grans demandes del sector és la seguretat 
de les seves terres i finques. Els pagesos coincideixen 
en què els robatoris de fruita i verdura són habituals 
i que s’han acostumat a conrear més producte cal-
culant el que ja saben que no recolliran. 

El que més mal fa però és el robatori de maquinària o 
elements de subministrament i la destrossa que això 
suposa a la finca i als camps.  “La setmana passada 
ens van robar tota la instal·lació de gas, se’ns van 
endur totes les canonades perquè eren de coure”, 
explica Marc Pruna lamentant la situació i recordant 
que la reposició d’aquest material costa molt més 
que no pas el robatori de productes. No és la primera 
vegada que passa a la finca dels Pruna, ja se’ls havien 
endut els cables dels hivernacles i els havien entrat 
al magatzem. Pruna assegura haver denunciat cada 
vegada els robatoris als Mossos d’Esquadra, explica 
que quan això passa hi ha patrulles durant uns dies 
“fins que deixen de venir i torna a passar”. Des de 
l’Ajuntament no es considera “una zona especialment 
conflictiva”. La Policia local en els darrers mesos 
només té constància d’un únic robatori de material 
d’obra en aquesta zona.

Des de S’ha kavat el bròquil creuen que, a més a 
més dels robatoris, caldria una neteja regular dels 
camins. “La gent es pensa que les Cinc Sènies és un 
abocador i un rebost”, sentencia Pou. 

Tenim petroli 
tocant a casa i no 
el sabem aprofitar, 
n'hauríem de fer 
bandera”

Reinvenció de la pagesia

Hi ha altres exemples dins d’aquest sector que fan 
pensar que la pagesia no deixa de ser una anàlisi 
constant de la competència amb les grans empre-
ses exportadores. Un d’ells és en Marc Pruna. Ell és 
pagès de tota la vida i fa uns anys va haver de rein-
ventar-se per no haver de deixar de conrear les se-
ves terres. Durant l’hivern fa producte convencional: 
alls tendres, raves, bledes, espinacs, cols, etcètera. 
Però durant l’estiu es dedica a plantar productes 
africans. Són plantes que provenen de països molt 
càlids però que a Mataró s’hi estableixen molt bé en 
època de calor. Pruna explica que ha estat el gran 
canvi i que li permet treballar amb una gran empresa 
que s’emporta pràcticament tot aquest producte i 
el distribueix per tot Europa. A més a més té altres 
negocis petits africans, mataronins i comarcals. Amb 
aquest producte tan especialitzat, fins i tot té algun 
client particular, com una dona parisenca que baixa 
cada estiu de París a Mataró per obtenir aquests 
productes. Un petit gra de sorra, i potser mai millor 
dit, que es reparteix pel món.

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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 L'agricultura ecològica està aflorant amb força a les terres agrícoles del Maresme  Anna Aluart 

Si comprem 
ecològic 
però ve de 
Nova Zelanda 
no interessa”

“Qui acaba mantenint els camins són els mateixos 
pagesos amb els seus tractors”, explica la mateixa 
font que assegura trucar cada setmana al 010 per 
avisar que recullin les deixalles. “No podem esperar 
miracles d’un dia per l’altre però potser sí que caldria 
més vigilància”, demanda per la seva banda Safont-
Tria que atribueix els robatoris a la crisi econòmica 
i als moments difícils de les famílies.

Són robatoris que habitualment es fan de nit. Tot i 
que des de l’Ajuntament s'assegura que hi ha con-
trols periòdics de vigilància i identificació del pas de 
vehicles als accessos, i campanyes de vigilància es-
pecífiques i puntuals davant les queixes o denúncies.

Noves tecnologies

L’aplicació de les noves tecnologies al sector s’ha 
produït en els darrers anys de forma exponencial. 
Vendre enciams, patates o fruita per internet ara ja 
és una realitat, i amb la interacció 2.0 el productor 
pot arribar fàcilment al seu client potencial. On és 
el límit? Des de S’ha kavat el Bròquil s’organitzen el 
que ells n’anomenen “cistelles” que es compren a 
través del seu portal web amb productes que tinguin 
en aquells moments a les seves terres. “Des que es 
cull fins que arriba al consumidor no han passat ni 
quatre hores” explica Pou que ho veu com a símbol 
de proximitat.

Proximitat i ecologisme

Es perd la proximitat si es ven per Internet? Pou creu 
que no, sempre que s’enviï o es distribueixi de forma 
responsable i el producte no es malmeti. El concepte 
“de proximitat” o “quilòmetre zero (km 0)” sembla 
està vinculat a una moda però, en canvi, són molts 
restaurants i botigues mataronines, els que han optat 
per aquesta opció com a valor afegit. Fer producte 
ecològic ja és un altre assumpte, de moment hi ha 
qui hi creu i hi combrega i altres que segueixen his-
tòricament la forma convencional. L’ecologisme és 
una forma de ser? “Fer producte ecològic és neces-
sari però no ho és tot. Si comprem ecològic però ve 
de Nova Zelanda no interessa”, explica Pou. De fet, 
S’ha kavat el Bròquil pertany a una xarxa de page-
sos del Maresme anomenada Eco Maresme en el que 
conjuntament a la comarca es conreen 30 hectàrees 
de forma ecològica.

Reportatge
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GAS GAS 

Una nova enduro "mataronina" pel 2017 
L'empresa Grup Torrot es proposa recuperar el lideratge del mercat de trial 
i fabricarà 4.000 unitats anuals abans de tres anys

Economia: Redacció/ACN

 Els nous propietaris de Gas Gas 
es plantegen objectius ambicio-
sos per als pròxims anys, segons 

ha explicat el director general de 
Torrot, Ivan Contreras, un una en-
trevista a l'ACN. El més imminent, 
recuperar l'any vinent el lideratge 
en el mercat de trial. El 2016 es 

faran 2.000 motos, un cop es faci 
la posada a punt de la planta de 
Salt, i l'objectiu és arribar a les 
4.000 unitats anuals el 2018. En 
Enduro, Torrot treballarà el pròxim 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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D'altra banda, a més dels 55 antics treballadors de Gas Gas que 
podran mantenir els seus llocs de treball, hi haurà uns altres 30 
que passaran a una borsa de treball que "seran els primers a con-
tractar" quan l'empresa tingui la necessitat d'ampliar la plantilla. 
La previsió per al 2018 és arribar a 80 treballadors.

Objectiu: 
Reflotar Gas Gas

Ivan Contreras, del Grup Torrot

 ACN any en una nova moto més com-
petitiva que l'actual per llançar-la 
al mercat el 2017. Finalment, un 
projecte a llarg termini és fer el 
salt a la moto elèctrica, aprofitant 
la tecnologia de Torrot. La prime-
ra 'offroad' elèctrica de Gas Gas, 
però, encara no té data.

Pel que fa a la inversió anun-
ciada i compromesa per reflotar 
Gas Gas –13 milions d'euros en 
tres anys–, Contreras ha detallat 
que es destinarà a tres grans parti-
des. Una petita partida servirà per 
millorar el software, els controls 
de producció i garantir així una 
"producció industrial de qualitat". 

Un segon paquet serà diner cir-
culant que Torrot farà servir per 

Ivan Contreras
(Grup Torrot)

"Gas Gas és un referent 
en la competició i mante-
nir el nivell ha de revertir 
en el mercat"

poder fer front a la compra dels 
components necessaris per a la 
fabricació de les motos, mentre 
que una tercera partida serà la 
destinada a la competició de trial 

i a la incorporació de pilots pro-
fessionals. "Gas Gas és un referent 
en la competició i mantenir el ni-
vell ha de revertir en el mercat", 
apunta Contreras.

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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GAS GAS 

Els plans de pensions desgraven en l'IRPF 
Les aportacions realitzades a un pla de pensions abans de 31 de desembre 
desgravaran en la pròxima declaració de renda.

Opinió: GESTORIA LUIS

 Els plans de pensions són una 
de les fórmules més habituals 
per pagar menys impostos en la 

declaració de la renda, ja que les 
aportacions que es realitzen al pla 
de pensions serveixen per reduir 
la nostra base imposable de l’IRPF.

Els plans de pensions, a més de 

ser una tranquil·litat per al nostre 
futur, també són una inversió i el 
que els diferencia d’altres produc-
tes d’inversió és la seva excel·lent 
fi scalitat.

www.totmataro.cat/empenta
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 ACN Per tant, a més de ser un ajut 
per quan arribi el moment de la 
jubilació, la fi scalitat dels plans 
de pensions els converteix en un 
element a tenir en compte a l’hora 
de fer la nostra planifi cació fi scal. 
És una de les eines més utilitza-
des per estalviar en la declaració 
de la renda.

Les aportacions al pla de pen-
sions redueixen la base imposa-
ble de l’IRPF, dins d’uns límits. 
El principal canvi que hi ha ha-
gut en aquest àmbit és que s'ha 
reduït el límit pel qual l'inversor 
podia desgravar-se. Aquest topall 
ha passat dels 10.000 euros de 2014 
(12.500 per a majors de 50 anys) 

Gestoria Luis

"S'ha reduït el límit pel 
qual l'inversor pot des-
gravar-se aquest pla de 
pensions"

a un màxim genèric de 8.000 eu-
ros a l'any.

També són deduïbles les aporta-
cions realitzades al pla de pensions 
del cònjuge, sempre que aquest no 
obtingui rendes o que els seus in-
gressos no superin els 8.000 euros 
anuals. En aquest cas el límit per 
reduir de la base imposable està 
xifrat en 2.500 euros.

A més a més, les aportacions a 
plans de pensions de persones dis-
capacitades realitzades pels seus 
familiars  estan subjectes a de-
duccions, amb un límit de 10.000 
euros anuals, i de 24.250 euros 
per aportacions realitzades per 
ells mateixos.

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria
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COMPRA · VENDA

VENDO HABITACIÓN MATRIMONIO: 
Calidad, en madera. Completa excep-
to cama. Tl. 696.774.709 (A partir 
20:00h.)
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 60€. 
626.529.009 
VENDO LÁSER 500D diodo, marca 
Sorisa. (Buen precio). 93.799.20.49
COMPRO PUNTALES, TABLEROS, 
andamios. 631.565.231 
COMPRAMOS MAQUINARIA de hos-
telería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

COMPRA · VENDA IMMOBILIÀRIA

VENDO PISO 82m2. Zona Peramás-
Mataró. 681.254.468
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
Z.C/MAJOR. Piso segundo, 4h. co-
medor con salida a balcón, cocina 
con salida a amplia galería, baño 
con ducha, buena ocasión, 68.000€. 
626.529.009
VENC PARQUING C/Colòmbia. 
600.002.061 
Z. C/BURRIAC. Piso con ascensor, 
vistas panorámicas, 3h. comedor muy 
amplio con salida a balcón, sol, baño 
y aseo, buena ocasión, 90.000€. 
626.529.009
ÚLTIMAS 6  PLAZAS de parking a la 
venta. C/Nuria 37. A 11.000€. Zona 
con difi cultad 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. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS - LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO CASA RURAL a Rupit. 
629.620.352 montsemach@gmail.
com 
SE ALQUILA HABITACIÓN con de-
recho a cocina, nevera, lavadora, 
secadora, etc. Zona Residencial. 
Precio económico. 639.703.037 
Z. CERDANYOLA. Piso alto sin as-
censor, tiene 2h. cocina reformada, 
baño con ducha, económico, 350€. 
651.862.517 
PL. DE LES TERESES. Piso de 4h. am-
plia cocina reformada, galería, baño 
completo, comedor, calefacción, ex-
celente ubicación, 660€. 651.862.517 
ALQUILO HABITACIÓN mujer. 
616.061.302 
ALQUILO HABITACIÓN señor/a. 
611.454.139 
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519
SE ALQUILA HABITACIÓN 
650.919.205

TREBALL

¿QUIERES TRABAJAR? Mataró, 
Sabadell, Barcelona. Para conocer-
nos pide cita 655.514.638 Indicando 
ubicación. Valoramos personalmente. 
NECESITAMOS 12 PERSONAS. 
Formación a cargo de la empresa, 
teléfono para trabajar y estabilidad 
laboral para las próximas décadas 
con un proyecto único en el sector. 
Llamar al 93.799.08.87 para entre-
vista personal. 
SE PRECISAN OFICIALAS de repunte 
y owerlock. 606.181.824 
NECESITAMOS BORDADORES 
INDUSTRIALES. 93.796.42.80 
ES PRECISA PERRUQUERA Arenys 
de Mar 680.162.466
CHICA BUSCA TRABAJO cui-
dando personas mayores /niños. 
688.292.601
BUSCO NETEJA. REFERÈNCIES. 
627.351.185
SENYORA TITULADA GERIATRIA, 
cuida gent gran, persones amb poca 
mobilitat, nens. 722.200.864

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT NOU 1700.indd   6 1/12/15   20:22



TREBALL

SE NECESITAN COMERCIALES se-
guros de salud para ofi cina Mataró. 
Contacto Marta. T. 633.103.779. 
SE OFRECE CAMARERO con experi-
encia. 663.557.747 Juanjo 
BUSCO TRABAJO cuidado niños, an-
cianos, limpieza. 663.317.041 
CHICA RESPONSABLE BUSCA traba-
jo como dependienta, camarera. Con 
experiencia. 602.835.348 
CHICA RESPONSABLE BUSCA tra-
bajo de limpieza por horas, cuidar 
mayores o niños. 697.373.256 
CHICA RESPONSABLE busca traba-
jo como camarera o dependienta. 
610.526.153
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza fi n 
de semana. 675.238.594

PROFESSIONALS

CASAMENTS. SOPRANO: posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa: 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes carrer, festes privades, 
casaments, aniversaris, etc. Informació 
sense compromís 605.68.62.69 (www.
mestredaixa.com). 
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 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 607.194.711 
/610.565.628 /93.799.64.77

PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015www.totmataro.cat/economics
PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Ofi cines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

MUDANZAS BARATAS. 631.607.214
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA, 
responsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
CONTRUCCIONES SANZ. Se hacen 
reformas, rehabilitaciones integrales 
y construcción nueva. Tl. 615.122.390 
Sr. Enrique. 
MASAJE ORIENTAL. C/Provenza 1. 
688.009.323
MASAJE. 688.508.947
REPARACIÓ D’ORDINADORS. 
Particulars/empreses. Portàtils, ta-
blets, xarxes. Garantia. 625.885.176 
PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 
PINTOR PROFESIONAL pinta pisos 
500€. 657.405.527 
MASAJE ORIENTAL. 688.009.231 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920

TAROT

TAROT MARESME. 806.533.128
TAROT MATARÓ. 666.639.976
ESTHER VIDENT, MEDIUM, amarres, 
rituales, 40a. experiencia. Atiendo 
personalmente. 666.223.194

CONTACTES

KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
CHICA 24 AÑOS. Árabe. En Mataró. 
Masajista erótica. 24h. 693.951.994 
SARA, TE HARÉ DESFOGAR de gusto 
y placer... 652.441.468 
NUEVA GUAPA  23 alemana 
603.262.268 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
M A S S AT G I S TA  S E N S U A L 
GUAPÍSSIMA. Mataró 667.955.000 
ANA MASAJISTA ERÓTICA 
688.255.419 
NOVEDAD TRAVESTI JOVENCITA fe-
menina 656.464.173 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA, Mataró 
625.555.824 
ANDREA. 100 PECHO natural. Total 
discreción. 657.112.237

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-01221 Z. DOSRIUS, Apart.2 hab., cocina americana, terraza, amueblado y equipado.............425€ T.I.
REF. A-5005 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........505€ T.I.
REF. A-6190 Z.MOLINOS,   85m2,  3 HAB. 1 suite, cocina office, galeria anexa, baño y aseo..............550€ T.I.
REF. A-1441 1ªLINEA DE MAR, Dúplex amuebl. diseño 1 hab. espectaculares vistas a mar.............600€ T.I.

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Econòmics
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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

Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Experiències que et faran adonar 
que hauries de ser una mica més 
col·laborador. La vida et dóna allò 
que necessites per evolucionar. Si 
busques un soci, és un bon moment 
per trobar-lo.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Noves responsabilitats i estrès a la 

feina que pots emportar-te a casa 

sense voler. Intenta fer una separació 

entre ambdues qüestions. Moments 

de molta complicitat amb la parella.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

No siguis tan absorbent amb la pare-

lla, a la vida hi ha més coses i algu-

nes d’elles serà bo que les facis en 

solitari. Si no tenies feina, ara, fins i 

tot, en pots tenir més d’una.

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

Aquests dies tens una brillantor es-

pecial. Estàs magnètic i la gent ho 

percep. Bones notícies del sector la-

boral. Si tens un projecte propi reps el 

suport necessari per dur-ho endavant.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Noves oportunitats en el sector sen-
timental. Si tens parella, moment 
per a les converses profundes. Si hi 
havia un assumpte econòmic amb 
un soci, en les setmanes vinents es 
pot resoldre.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tens la sensació que hi ha alguna cosa 

que se t’escapa en relació a recursos 

compartits. Diners no justificats d’un 

soci, la parella que no t’ho explica 

tot... Intentaràs esbrinar-ho.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Et sents segur i amb empenta per tirar 

endavant amb el que sigui. L’economia 

pot reviure en les setmanes vinents i 

això et farà sentir millor. Tens ganes 

de regalar-te un bon àpat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Millora la relació amb la figura pa-
terna, si hi havia algun problema. 
Això també aplica a superiors o 
figures d’autoritat. Per fi sembla 
que podràs exposar algunes idees 
revolucionàries.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pot haver-hi tensió amb la parella per 

temes domèstics. Mireu de parlar-ne 

civilitzadament i evitant fer-ne un gra 

massa. Una conversa amistosa en 

confiança que t’ajudarà a aclarir-te.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Vols que aquest Nadal sigui especial 

i ja estàs pensant en com decoraràs 

el teu espai i com ho organitzaràs tot 

plegat. No siguis tan exigent amb la 

família. Ningú és perfecte.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

No estàs interessat en una relació 

formal. Et decantes pel coqueteig 

sense compromís. Poses energia en 

el sector laboral. Et sents valorat pels 

teus superiors i això et reconforta.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Pots conèixer una persona estrangera 

amb qui connectaràs d’una manera 

molt especial. A la feina et tocarà 

posar més atenció doncs a vegades 

la teva imaginació et porta molt lluny.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Cultura
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Els Pastorets encaren el Centenari
Modificacions al tercer acte, canvis interpretatius i nous decorats i estructures són les 
novetats del segon any de Marc Abril, que tindrà un tercer any de mandat

Teatre: Cugat Comas

  Diumenge passat es feia a la Sala Cabanyes el 
primer assaig general dels Pastorets de Mataró. La 
maquinària de la Sala ja està greixada i dies abans es 
presentava a la premsa la nova temporada de l'es-
pectacle de Nadal per antonomàsia que, per segon 
any s'encomanen a Marc Abril. El director, a més, 
ha acordat perllongar un any més 
el seu mandat i també serà al cap-
davant de l'obra el 2016, quan se 
celebra el centenari. Precisament 
aquest horitzó de la celebració dels 
100 anys – que s'iniciarà tan bon 
punt s'abaixi el teló dels Pastorets 
d'aquest any– marca el planteja-
ment amb què s'encara l'obra que 
es podrà veure del 20 de desembre al 24 de gener, 
en fi ns a deu representacions.

"No és un any de transició, és un any de pre-
centenari que ens permet treballar nous elements 
diferents dels de l'any passat", assegura Marc Abril. 
El director va explicar que "hem prosseguit amb la 
renovació de personatges i el treball de tot tipus de 

detalls com la il·luminació, que hem renovat a fons i 
que ens permet veure colors nous en decorats de tota 
la vida". Allà on es concentraran més novetats serà, 
però, al tercer acte de l'obra que presenta diferents 
novetats. Les estructures laterals de prosceni s'han 
renovat i s'utilitzaran en més d'una escena, per tal 
"d'acostar-nos al públic ens avancem cap a la platea 

i donem tota una nova dimensió a aques-
tes escenes" explica Abril. Aquestes no-
ves estructures laterals, així com un nou 
decorat, s'han confi at al taller Castells.

Un tercer acte molt renovat
Les novetats són el gran al·licient de 
cada any als Pastorets i és que la seva 
parròquia fi del de públic les espera com 

a reclam. En aquest sentit el segon any d'Abril insis-
tirà en efectes com el vol en escena de personatges, 
canvis en el vestuari i també en el cant coral. Hi ha 
una cançó nova a l'apoteosi, una il·luminació del 
tot renovada i a les pauses entre actes s'habilitarà 
un "photocall" amb actors protagonistes al vestí-
bul del teatre. 

Marc Abril

"Passar d'un projecte de 
dos anys a un altre de 
tres ens permet ser més 
ambiciosos"

Marc Abril serà 
l'encarregat de 
dirigir l'obra també 
l'any que ve

Tot cultura pastorets.indd   1 1/12/15   17:41



QUÈ NASSOS ÉS  
LA                     ?

SegUeix-NOS si t’agrada tot  
l’altre l’esport

CADA MeS UNA NOVA reViStA | revista.fosbury.cat1

CADA DiA NOUS CONtiNgUtS AL NOU  
fOSbUDiAry | www.fosbury.cat

2
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L'ambient de Nadal ja és perfectament perceptible als carrers de Mataró

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Anna 
Aluart 
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L'Oca de Cap d'Any repetirà format
La festa popular i gratuïta es farà a la Plaça de Santa Anna, amb carpa i amb els 
punxadiscos Fotlifoc, Treble Noir i Tucan Bigotudo

Festes: Redacció

 La festa popular de Cap d'Any 
a Mataró, l'Oca, se celebrarà se-
guint el mateix model que l'any 
passat, a la Plaça de Santa Anna 
amb una carpa, música ballable 
de totes les èpoques, oberta i gra-
tuïta i amb una barra a preus po-
pulars. L’Ajuntament de Mataró 
i l’Associació Oca Mataró, enti-
tat sense ànim de lucre, tornen a 
unir esforços per oferir a la ciutat 
una revetlla popular de cap d’any.  

Seran més de 6 hores de música 
que punxaran els punxadiscos 
mataronins Fotlifoc, Treble Noir 
i Tucan Bigotudo. La festa és una 
iniciativa popular, no té ànim de 
lucre i compta amb el suport de 
desenes de voluntaris que la fan 
possible. Aquesta serà la cinquena 
Oca després de dues a "la Gàbia" i 
una al local dels Capgrossos. Des 
de l'any passat l'Ajuntament dóna 
suport a l'organització de la festa, 
que l'any passat va omplir la pla-
ça Santa Anna durant tota la nit. 

La imatge del cartell d’enguany 
prové d’un concurs de cartells fet 
el mes de novembre i és obra de 
Cristina Pagès. El  cartell, festiu i 
alegre, dóna valor al nom de l’orga-
nització sota l’eslògan “la primera 
de l’any”. El grup de Djs, integrat 
per Pd Fotlifoc, Treble Noir i Tucan 
Bigotudo, serà l’encarregat d’om-
plir sis hores de música ballable 
adreçada a tot tipus de públic, 
amb estils diferents i de totes les 
èpoques.

La festa popular comptarà amb 
servei de barra a preus populars. 
Tot el que s’ingressi es destinarà  
a cobrir les despeses de la festa i 
assegurar-ne les futures edicions. 
L’associació farà públic el  balanç 
econòmic de la festa dies després 
de la seva celebració.

Crida al civisme
Des de l’Oca de Mataró i l’Ajun-
tament es fa una crida al civisme 
i al consum responsable per tal  
d’evitar les molèsties al veïnat i 
assegurar que la nova ubicació 
d’aquesta festa de ciutat pugui  
perdurar en el temps. La festa ha 
renovat per complet la seva web, 
ocamataro.net amb tota la infor-
mació del Cap d'Any mataroní.Detall del cartell de l'Oca, de Cristina Pagès  Cristina Pagès 

núm. 1.700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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“L’alletament matern s’ha de normalitzar”
40 fotos, 20 mares i 22 criatures, així és l’exposició “Res de mala llet” 
del fotògraf mataroní Lluís Rugama

Exposicions: Marta Gómez

 Es defi neix com a “fotògraf de 
carrer”. Lluís Rugama ha inaugu-
rat la seva última exposició ano-
menada “Res de mala llet” en la 
qual pretén normalitzar els pre-
judicis de l’alletament matern, 
sigui quin sigui l’indret en què es 
faci. L’exposició, que es realitza 
a la seu de la Unió Excursionista 
de Catalunya a Mataró, s’allargarà 
fi ns al 13 de gener.

Com neix “Res de mala llet”?
Tot comença a partir d’una foto-
grafi a que em va demanar un grup 
de mares. Volia que elles fossin les 
protagonistes i volia ensenyar el 
verd de la gespa i el blau del cel. 
Se’m va acudir que podia anar a 
la Laia l’Arquera.

Per què la Laia l’Arquera?
Crec que és un símbol molt ma-
taroní i molt femení. Sempre ens 
vigila. La Laia l’Arquera representa 
la força de la dona, la mare, la guer-
rera. Vaig decidir portar a aque-
lles mares amb els seus nadons, 
fi lls i marits a aquest lloc però no 
m’imaginava que acabaria passant 
el que va passar.

Què va passar?
Doncs que algunes de les mares 
que no van poder venir aquell 
dia també volien aparèixer a la 
foto de grup. Allò ja no podia ser 
però tot va ser parlar-ho. A partir 
d’aquí les vaig començar a foto-
grafi ar una per una alletant els 
seus nens. I d’aquí en va sortir 
aquesta exposició.

Per què l’alletament?
Crec que hem de parlar de lac-
tància amb naturalitat. S’ha de 
normalitzar el fet de veure una 
dona alletant el seu fi ll al mig del 
carrer o en una terrassa d’un bar. 
Si nosaltres tenim gana, mengem. 
Si un nen té gana, li demana a la 
seva mare i ella li dóna. I depèn de 
com, hi ha un rebuig clar perquè 
això es faci.

40 fotos, 20 mares i 22 criatures
Exactament. Així és “Res de mala 
llet”. Aquesta exposició rep aquest 
títol perquè volia transmetre la 
simplicitat i senzillesa amb què 
s’hauria de viure aquest procés. 
Són 40 fotos en indrets molt di-
ferents que han triat les mateixes 
protagonistes. Podem trobar un 
alletament dins d’una banyera 

amb una història molt bonica al 
darrere: la mare va descobrir que, 
si li donava el pit dins de la ba-
nyera, el seu fi ll després dormia 
7 hores seguides.

Totes les dones donen el pit?
Sí, totes. I com deia, totes tenen 
una història al darrere. N’hi ha 
una que dóna un pit a una fi lla i 
l’altre pit a l’altre fi ll.

Hi haurà una presentació molt 
especial, oi?
Estic molt agraït a tots els que 
m’han ajudat a tirar endavant 
aquesta exposició. Amb els del 
Centre Ànima hem arribat a una 
col·laboració i és que el dia 12 de 
desembre farem una taula rodo-
na amb la Blanca Lainez, que és 
llevadora i especialista en salut 
materna infantil, i amb totes les 
dones i homes que vulguin venir.

Un home parlant d’alletament a 
priori sorprèn.
Tots els homes som diferents i ens 
agraden coses diferents. No tots 
som patriarcals, com tampoc tots 
som maltractadors. Jo sóc “fotò-
graf de carrer” i el que vull donar 
a conèixer és tot el que m’envolta.

CulturaCultura núm. 1.700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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Pere Móra és portaveu d'ERC a Argentona Cedida 

L'equip de govern (CUP, PSC i ICV) ho ha fet públic amb un comunicat en el 
que asseguren que les relacions establertes són bones

Arrenquen les converses per incloure Esquerra 
al govern municipal d‘Argentona

 L’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Argentona, format per CUP, 
PSC i ICV, podria ampliar-se en les 
pròximes setmanes amb l’entra-
da d’Esquerra a l’executiu. En el 
pròxims dies es duran a terme les 
converses per avançar en la incor-
poració dels republicans.

L’obertura de les converses l’ha 
fet pública el mateix govern en un 
comunicat en què valora de forma 
“molt positiva” la feina feta aquests 
primers mesos de legislatura i “el 
treball conjunt amb els grups polí-
tics que no són al Govern”. Davant 

d’aquest clima d’entesa i amb la 
voluntat de “seguir garantint l’es-
tabilitat política”, els tres grups 
que formen el govern han deci-
dit renovar converses amb ERC 
per incloure’ls al govern al·legant 
que fi ns avui els republicans són la 
formació que  els ha mostrat “més 
confi ança”, en dos moments clau: 
el vot favorable a la investidura i el 
vot favorable al Pressupost 2016.

S'informarà dels contactes
En el comunicat, l’equip de go-
vern es compromet a informar 

de les trobades i acords que s’es-
tableixin. Finalment, dirigint-se 
a la resta de l’oposició, expressen 
la seva voluntat de mantenir  les 
“bones relacions establertes” que 
també han facilitat l’aprovació del 
pressupost municipal.

Majoria a l'abast
Actualment, el govern es troba en 
minoria, integrat per 4 regidors de 
la CUP, 2 del PSC i 1 d'ICV. Amb 
l'entrada d'ERC, l'executiu guanya-
ria 3 regidors i podria governar en 
majoria. | Argentona Comunicació 

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: RAMSÈS YTXART MAGRASSÓ

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

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.abdominguez.com

+

Per error no es va publicar a la revista
• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies. * El premi caduca als 30 dies

35€ * 35€ *

Argentona
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Perecoll, en una imatge promocional de l'exposició. Un moment de la reunió Anna Aluart  Cedida 

 Els contrastos són els protago-
nistes de l’exposició que l’artista 
mataroní Perecoll va inaugurar 
divendres al Museu del Càntir d’Ar-
gentona. Una mostra que presenta 
les pintures de petit format, allu-
nyades de les grans teles que han 
fet conegut Perecoll com l’artista 
del color negre. 
A ‘Roig Negre’, diverses de les 
pintures retraten les pasteres 
dels immigrants que creuen un 
Mediterrani ominós a la recer-
ca d’Europa, en una imatge ple-
nament actual. Aquest activisme 

 L'empresa Innopró va presentar 
dijous passat al Saló de Pedra, el 
Pla Estratègic de la Riera d'Argen-
tona, un pla director que vol man-
comunar projectes econòmics. A 
la sessió de treball hi van assis-
tir alcaldes i tècnics dels quatre 
municipis implicats: Argentona, 
Dosrius, Òrrius i Cabrera. El pla 
planteja un calendari d'acció de 
4 anys i pretén implicar els agents 
econòmics del territori. L'objectiu 
és dur a terme projectes conjunts 
que siguin mereixedors de fi nan-
çament supramunicipal. | A.C.

L’artista mataroní presenta ‘Roig negre’, un homenatge 
als immigrants que volen arribar a Europa

L'objectiu és desenvolupar 
iniciatives econòmiques

polític no és pas nou en l’obra de 
l’artista, amb la qual ja havia de-
nunciat la Guerra d’Iraq.

Contrastos
Un altre element que dota de ca-
ràcter les pintures són els seus 
marcs, antics i escollits un per un 
per l’artista, que marquen un con-
trast potent. Perecoll ha exposat 
a les grans capitals: Brussel·les, 
París, Londres, Miami, Tòquio o 
Nova York. Perecoll assegura que 
la sala d'exposicions d'Argentona 
no li queda petita.| A.C

El Perecoll més intimista arriba 
al Museu del Càntir

Aliança entre pobles 
per mancomunar 
projectes

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5447. MATARÓ:  Pis en venda de 
4 habitacions, ubicat en carrer molt 
cèntric. Al costat de l’estació. Amb 
possibilitat de plaça d’aparcament en 
el mateix edifi ci.

REF. 3062. MATARÓ: Nau industrial 
en venda amb molta presència, amb 
façana a primera línia de carretera. 
És apte per activitats industrials i/o 
emmagatzematge.

REF. 3066. MATARÓ: Nau industrial 
en venda de 4,80m. d’alçada i total-
ment diàfana. Fàcil aparcament. Es 
troba en una ubicació amb molt bones 
comunicacions per AP7 i C32.

núm. 1.700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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Els Catarres, al gener al Clap

Imatge promocional de la Yumi Gipsy Band

Cedida 

Cedida 

ell volia anar més enllà de la rum-
ba, i per això va anar el primer 
gitano català a introduir noves 
musicalitats a la rumba. Ha estat 
pianista, arranjador, compositor 
o corista de gent com el mateix 
Peret, Los Amaya o els Patriarcas 
de la Rumba i després de treballar 
en escenaris de mig món, Yumitus 
presenta ara en el seu nou projecte.

La Yumi Gipsy Band és un pro-
jecte únic i diferent que recull les 
millors infl uències de tots els es-
tils tocats i estudiats fi ns ara per 
l'artista per crear la denominació 
"Gipsy Salsa Train", literalment el 
"Tren de la Sala Gitana". És un nou 
gènere, encara més ballable que la 
rumba i la salsa per separat, que 
s'estrena el pròxim dia 12.

 El pròxim 12 de desembre la 
sala Luz de Gas de Barcelona serà 
"el quiròfan" que assistirà al part 
d'una formació capaç de sacsejar 
a qualsevol: la Yumi Gipsy Band. 
Es tracta de la primera orques-
tra gitana de salsa i l'encapçala 
Yumitus Hernàndez, més conegut 
musicalment com "Yumitus de la 
Payoya", al costat d'altres gitanos 
mataronins.

Hernández va néixer amb el rit-
me de la rumba a les venes. Fill de 
rumberos va créixer envoltat dels 
immortals de la rumba catalana. 
Nebot de Peret, el Rei i creador de 
la Rumba Catalana, Yumitus va ar-
rencar la seva carrera amb el Gato 
Pérez. Aviat va distingir per les se-
ves inquietuds, gens encotillades, 

Yumitus Hernández lidera la formació, que es presenta 
en societat el pròxim 12 de desembre a Barcelona

Accent mataroní a la primera 
orquestra gitana de salsa

 Encara amb les cites especials 
de desembre per endavant, el Clap 
ja pensa en la celebració del seu 
16è aniversari i aquesta setmana 
ha fet públics els noms dels grups 
que hi actuaran. El darrer cap de 
setmana de gener sempre és fort 
en programació i el 2016 arribarà 
amb dos dels noms més populars 
de la música en català actual: Els 
Catarres i Zoo. Serà el segon any 
consecutiu que el grup d'Aiguafre-
da és protagonista de l'Aniversari 
del Clap, mentre que el concert 
dels valencians serà el seu primer 
a la comarca.

Dos concerts en dos dies
Les entrades per a tots dos con-
certs ja estan a la venda, a través 
de la web de la sala, per 10 euros 
en el cas dels Catarres i 9 en el cas 
de Zoo. Després d'una temporada 
llarga sense tocar en directe, els 
Catarres tornaran a Mataró on 
l'any passat ja van omplir a vessar 
la sala en el marc de la presentació 
del disc 'Big Bang'.

Pel que fa a Zoo, el concert a 
Mataró serà el primer del grup 
al Maresme i un dels primers de 
la nova gira. El seu primer disc 
'Tempestes vénen del sud' va ser 
aclamat pel públic, molt fi del al 
grup. Eam completarà la nit. | C.C.

Les entrades pels concerts 
ja estan a la venda

Els Catarres i Zoo, a 
l'Aniversari del Clap 
al gener

12

12 euros és el preu de 
l'entrada anticipada, tot 
i que també se'n poden 
pagar 20 amb CD inclòs

12

El dissabte que ve, dia 12, 
s'estrena a Luz de Gas 
aquesta orquestra pen-
sada per a fer gira

CulturaCultura núm. 1700 del 4 al 10 de desembre de 2015
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

4129

SIN VECINOS ARRIBA
REF. 12317 CERDANYOLA-Z. CAMÍ DEL MIG. Perfectamente  co-
municado .Quinto y último  piso totalmente exterior frente gran 
zona verde. Luminosidad y bonitas vistas despejadas.3 dormito-
rios( 2 dobles. Salón comedor amplio.2 balcones. Cocina amplia-
da. Baño completo. Calefacción. Inmejorable estado. Realmente 
impecable. Buen piso!!

T

112.260€

T

SITUACIÓN INMEJORABLE
REF. 12324 CENTRO/RONDAS. Oportunidad!!Compre piso y pa-
gue como un alquiler. Edifi cio con ascensor. 1er  piso con terracita 
a nivel del salón ideal personas tengan mascotas. Distribución 
acogedora y funcional sin pasillos. 3 dorm. Salón comedor bien 
orientado. Cocina con buenas posibilidades. Galería posterior 
8m2. C de baño completo. Suelos de gres.

100.000€

T

REF. 12325 CENTRO/HABANA. Una de la mejores ocasiones 
del momento!! Pequeña comunidad de vecinos. 2º piso per-
fectamente situado junto playa, casco antiguo y zona altamente 
comercial. Buen piso por sus cualidades y estado. 3 dorm.  (1 
especialmente amplio). Salón comedor independiente. Cocina 
equipada mob .roble. Galería buenas medidas. Baño completo. 
Suelos de gres. Es una excelente ocasión por su precio!

OCASIÓN  MUY ESPECIAL

100.000€
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Miquel Ortega signa el vintè torró d'autor
L'artista hi plasma una peça de mosaic i el mestre torroner Claudi Uñó el replica amb 
un cruixent de xocolata negra, neules i cafè amb trufat d'avellanes i taronja

Art: Cugat Comas

 Plasmar una obra artística en un 
torró d'autor. Aquesta és la idea 
que en el seu dia van tenir Claudi 
Uñó, mestre torroner de Pastisseria 
Uñó i l'artista Perecoll. D'això ja 
en fa 20 anys i en aquestes dues 
dècades el torró d'autor d'Uñó s'ha 
convertit en una tradició nadalen-
ca més de la ciutat, de la mateixa 
manera que la Fira d'ornaments 
o els mateixos Pastorets. 

Per celebrar el vintè torró 

artístic, dimecres es va presentar 
l'edició d'aquest 2015 que plas-
ma en postre nadalenc una obra 
de Miquel Ortega, artista avesat 
a treballar el mosaic. Com cada 
any, Claudi Uñó ha creat el torró 
a partir de l'obra artística i les pre-
ferències de l'artista i el resultat és 
un cruixent amb xocolata negre, 
neules i cafè amb trufat d'avellanes 
i taronja. El torró ja és a la venda, 
al costat de tot el catàleg especial 
de Nadal amb edicions dels altres 
anys i gustos especials marca de la 

casa de la pastisseria de La Riera. 
Uñó assegura que "hem volgut 
fer un mosaic a la nostra manera, 
combinant diferents sabors i fent 
que sigui un torró que a mesura 
que te'l menges li vas descobrint 
nous gustos". Respecte del pro-
cés de plasmar una peça com la 
proposada assegura que "no hem 
pogut reproduir els colors brillants 
del mosaic però sí que hem fet una 
coberta amb xocolata combina-
da amb plata en pols que li dóna 
un toc brillant, com de pissarra". 

El cel, Mataró i el mar
El mosaic de Miquel Ortega és 
una peça que el mateix artista va 
haver de repetir fi ns a onze vega-
des fi ns que no va quedar decidit. 
Ortega assegura que "l'obra vol 
ser Mataró, representar la ciutat 
amb tres parts, el mar a la part de 
baix, la població al mig i el cel a 
dalt, igualment també m'ha sor-
tit un cap de peix amb l'estel de 
Nadal que li fa d'ull". Ortega és de 
Vilassar de Mar però té el taller, ha 
estudiat i ha treballat a la ciutat. 
En la presentació va assegurar que 
"el mar va ser la primera inspira-
ció que vaig tenir i a partir d'ell 
vaig crear".Miquel Ortega amb la seva obra i Claudi Uñó amb la seva rèplica dolça Anna Aluart 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babq0@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRE (Ref. 188132). Pis semi nou al 
costat de la plaça de les Tereses. 2 hab. 

ampli saló amb sortida a terrassa de 11m2. 
Molt lluminós. Finca de només dos veïns

154.900€

ESCORXARDOR (Ref. 193051). 3er sense 
asc., 65m2, consta de 3 hab. (abans 4), 1 
bany, cuina, i menjador amb sortida a bal-
có. Totalment ext. i reformat. Molta llum.

58.000€

CIRERA (Ref. 189429). Planta baixa amb 
pati, 79m2, 3 hab. dobles, saló-menjador, 
cuina offi ce amb rebost, bany i safareig. 

Zona tranquil·la en comunitat de 2 veïns.

97.300€

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

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

46.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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PLA D’EN BOET (Ref. 190504). Pis de 81 
m2 construïts totalment actualitzat. Consta 
de 3 hab. balcó i ampli menjador. Finestres 

d’alumini, calefacció, A/A i ascensor

100.000€

Z. O´DONNELL (Ref. 192193). 2on amb 
ascensor de 95 m2, 4 hab. 2 banys, cuina 
offi ce, gran saló i balcó. Totalment refor-

mat. Molta llum i pàrquing a la zona.

158.500€

MOLINS (Ref. 187471). Zona Torner. Pis alt 
amb ascensor, 75m2, 3 hab. ampli menja-

dor, cuina independent amb safareig i bany 
complet. Molt acollidor i per entrar a viure

99.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. 190827). Pis de 
90m2, 3 dorm. exteriors, cambra de bany 
amb  dutxa cuina en molt bon estat men-
jador amb sortida balcó en Av. Principal.

120.000€

PROPERA APERTURA

T

T

T

T

T

T

T

T
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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!!

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
00:00 LLIURES I IGUALS
00:15 ENDERROCK TV
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 L’ENTREVISTA

Dilluns
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 MITJA MARATÓ MATARÓ
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 DOSOS AMUINT
21:30 MITJA MARATÓ MATARÓ
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA SETMANA
23:00 AVENTURA’T
23:30 ESTACIÓ DIGITAL
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 MITJA MARATÓ MATARÓ
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA
02:00 LA SETMANA

Dissabte
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
02:00 GAUDEIX LA FESTA

Diumenge
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 WATERPOLO
CN TERRASSA QUADIS MATARÓ
15:30 HADBOL
JH MATARÓ–BM GRANOLLERS B
17:00 AVENTURA’T

12:00 LA SETMANA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 MITJA MARATÓ MATARÓ
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 AL DIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 LA BARCA DE L’ANDREU
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 MITJA MARATÓ MATARÓ
16:30 LA SETMANA
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
02:00 DOSOS AMUNT

Dijous
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
02:00 LA BARCA DE L’ANDREU

Divendres
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 INFORM. 24H. MARESME
20:00 GALA D  FUND.MARESME
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
02:00 AVENTURA’T

Dimarts
07:00 PANTALLA OBERTA
08:00 RESUM SETMANAL
09:00 DOSOS AMUNT
09:30 LA SETMANA
10:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:00 DOSOS AMUNT
11:30 GAUDEIX LA FESTA                                   
12:00 LA SETMANA
12:30 DE TEE A GRENN
13:00 MITJA MARATÓ MATARÓ
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 LA SETMANA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DOSOS AMUNT
15:30 LA SETMANA
16:00 MITJA MARATÓ MATARÓ
16:30 TELÓ DE FONS
17:00 WATERPOLO QUADIS 
MATARO – CE MEDITERRANI
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DOSOS AMUNT
19:00 PANTALLA OBERTA
20:00 MITJA MARATÓ MATARÓ
20:30 LA SETMANA
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 WATERPOLO QUADIS 
MATARO – CE MEDITERRANI
22:30 AVNTURA’T
23:00 GAUDEIX LA FESTA
23:30 ENDERROCK TV
23:45 LLIURES I IGUALS
00:00 RESUM SETMANAL
01:00 LA SETMANA
01:30 AVENTURA’T
02:00 L’ENTREVISTA

Dimecres
07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 LA SETMANA
10:30 MITJA MARATÓ MATARÓ
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DOSOS AMUNT
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85.000€

T

Ref. 2221: ZONA CERDAÑOLA: Junto 

al Parque Can Tuñi, piso de mediana 

altura sin ascensor de origen pero 

altura sin ascensor de origen pero 

altura sin ascensor

conservado, 2 habitaciones (antes 3), 

cocina independiente, 1 baño com-

pleto. Con muchas posibilidades y 

lo mejor su precio!!!

96.000€

Ref. 2218: ZONA LA ESPERANZA: 

2º y último piso todo reformado 

con instalaciones nuevas,2º y último piso todo reformado 

con instalaciones nuevas,2º y último piso todo reformado 
 calefac-2º y último piso todo reformado 
 calefac-2º y último piso todo reformado 

ción, cocina idep. con galería, 3 hab. 

(2 dobles), amplio salón comedor, ción, cocina idep. con galería, 3 hab. 

(2 dobles), amplio salón comedor, ción, cocina idep. con galería, 3 hab. 

suelos de gres. Todo exterior y en (2 dobles), amplio salón comedor, 

Todo exterior y en (2 dobles), amplio salón comedor, 

comunidad reducida. No deje de suelos de gres. 

comunidad reducida. No deje de suelos de gres. Todo exterior y en 

comunidad reducida. No deje de Todo exterior y en 

verlo. Oportunidad!!comunidad reducida. No deje de 

verlo. Oportunidad!!comunidad reducida. No deje de 

T

Ref. 2222: ZONA CERDAÑOLA SUR: 

Planta baja con entrada indepen-

diente y diáfana. 100m2 en planta y 

terraza superior de 40m2. Con mu-

chas posibilidades, actualmente no 

tiene divisiones así que puede hacersela 

a su gusto. Oportunidad por precio 

y características.

80.000€

T

Ref. 2220: ZONA CIRERA: Junto pla-

za Antonio Machado, primer piso de 

altura en comunidad reducida con 3 

habitaciones (2 dobles), cocina inde-

pendiente con amplia galería, suelos 

de terrazo, exterior y soleado. Sin gas-pendiente con amplia galería, suelos 
Sin gas-pendiente con amplia galería, suelos 

tos de comunidad, oportunidad por 

zona y precio.

86.000€

T

99.000€

Ref. 2213: ZONA CERDAÑOLA: Junto 

avenida principal, en edifi cio con 

ascensor y de grandes dimensio-

nes. 4 hab. (3 dobles), cocina indep. 

con galería, amplio salón comedor 

con balcón, calefacción, 1 baño con 

ducha. Zona con todos los servicios 

y en comunidad reducida.
y en comunidad reducida.

T

Ref. 2203: ZONA D’ARA: Piso en edi-

fi cio con ascensor con vistas despe-

jadas a mar y montaña, 4 habitaciones 

jadas a mar y montaña, 4 habitaciones 

jadas a mar y montaña

(2 dobles), amplio salón comedor con 

balcón a la calle, cocina independiente 

con galería, 2 baños. Exterior y solea-

do. Oportunidad por características.

do. Oportunidad por características.

99.000€

T

Ref. 2219: ZONA ESCORXADOR: 

Segundo piso de altura sin ascen-

sor, de origen pero conservado, con 

2 habitaciones dobles y 1 trastero, baño 

completo, cocina reformada recien-

temente con galería anexa, suelos de 

terrazo. Con muchas posibilidades.

T

76.000€

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!
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GL6060 Z. CAMÍ SERRA: Gran piso 
de 95 m² parking coche grande y moto. 
Excelente estado, en fi nca moderna. Salón 
indep., cocina offi ce, 4 habit.  y 2 baños. 
Totalmente exterior y muy soleado. 
(C.E. =T) PRECIO: 195.000€

GL9090 Z. CERDANYOLA: 1er piso 
y último con entrada indep. 60m2 con 
3 habit. (actual 2), salón amplio junto 
cocina , terraza superior de 60 m2.Baño 
completo conservado. Zona muy tran-
quila. (C.E. =T)  PRECIO: 78.000€

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

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

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

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

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

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

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

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

GL5050 Z. JUZGADOS: Excelente piso 
90 M2 4 habit, alto y con vistas espectacu-
lares. Cocina de diseño como nueva, baño 
completo + aseo, salón amplio con salida 
a balcón tipo terraza. El mejor piso de la 
zona. (C.E. =T)  PRECIO: 128.000€

GL14114 Z. RONDAS: Piso tipo ático 
dúplex. Gran salón, cocina americ, 1 habit. 
doble + gran estudio 20 m², baños, balcón 
y ta 25 m².  Acabados calidad. Parking y  
trastero. (C.E. =T)  PRECIO: 179.000€
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La zona blava de Caldes d'Estrac.

L'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda, en una imatge d'arxiu.

Algunes joies requisades Cedida  Cedida 

 Cedida 

 Un jutjat de Mataró investiga un 
agent de la Policia Local de Caldes 
d'Estrac per un presumpte cas 
d'apropiació indeguda. Segons 
va denunciar el cap del cos davant 
dels Mossos d'Esquadra, aquest 
agent s'hauria embutxacat diver-
ses quantitats de diners proce-
dents de la recaptació de la zona 
blava del municipi. 

El consistori, per la seva banda, 
ja va dur a terme una investigació 
interna, que ha quedat en suspens 
per raó de les diligències judicials 
que s'estan portant a terme, i ha 

 Joan Rabasseda, alcalde d’Arenys 
de Munt, ha estat multat per la 
Junta Electoral de Zona, segons 
informa Ràdio Arenys. Tant ell com 
l’ajuntament del municipi hauran 
de pagar 600 euros per animar a 

Se sospita que l'agent municipal es podria haver 
quedat la recaptació de la zona blava

decidit personar-se com a acusa-
ció particular en el cas. 

L'Ajuntament recorda que no 
s'ha pogut determinar "cap evi-
dència" i assegura que no adoptarà 
cap mesura en relació a l'agent fi ns 
que acabi el procés judicial. El cas 
es remunta a mesos enrere i quan 
l'Ajuntament en va tenir coneixe-
ment, arran de la denúncia per part 
del cap de la Policia Local, es va 
decretar l'obertura d'un expedient 
d'investigació per determinar l'au-
tenticitat de les sospites i iniciar 
una investigació. | ACN.

Investigat un policia de Caldes 
per apropiació indeguda 

Multen l'alcalde d'Arenys de 
Munt per animar a votar el 27S

 Els Mossos d'Es quadra han de-
sarticulat un grup criminal dedi-
cat a cometre robatoris amb for-
ça a domicilis de Barcelona, Sant 
Celoni (Vallès Oriental) i Vilassar 
de Mar (Maresme). Els agents els 
van detenir a l'AP-7, quan estaven 
a punt de creuar la frontera cap a 
França. Segons els Mossos, els tres 
detinguts, de nacionalitat albane-
sa, actuaven en zones despoblades 
i solien llogar habitacions en pi-
sos per no deixar rastre en hotels 
ni pensions. No es descarta que 
estiguin implicats en més fets a 
l'àrea metropolitana.

Zones despoblades 
La detenció va tenir lloc el passat 
18 de novembre en un dispositiu 
especial per enxampar-los, a prop 
de la frontera francesa. La policia 
va interceptar el vehicle, en què 
viatjaven tres homes de nacionali-
tat albanesa i de 23 anys, que van 
quedar detinguts. Se'ls relaciona 
amb tres robatoris amb força i una 
temptativa de robatori amb força 
a interior de domicili i se'ls acusa 
també de pertinença a grup cri-
minal. Segons els Mossos el grup 
escollia zones despoblades amb 
l'objectiu de no ser descoberts i 
evitar ser detinguts. | ACN

Els van interceptar a punt 
de creuar la frontera

Tres detinguts per un 
robatori amb força a 
Vilassar de Mar

votar el 27S mitjançant una carta 
enviada als veïns i publicada al 
mateix web del consistori. La san-
ció arriba després que el PP pre-
sentés una denúncia per aquesta 
qüestió. | Ràdio Arenys 
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REF. 4395 CERDANYOLA.
PISO ECONÓMICO. Para 
reformar a su gusto con 
terraza de 20m2,  2 hab. 
, 1 baño, cocina inde-
pendiente con galería 
anexa. Solo un vecino.

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€

EXCELENTE PISO POR ZONA Y PRECIO. Con parking y trastero inclui-
dos, cocina offi ce con galería, 3 habitaciones 1 doble, 2 baños 
completos,  calefacción y ascensor. NO DUDE EN VERLO. 

C.E. en trámite

REF. 6180 Z. CAMÍ DE LA 
SERRA.  Gran planta baja 
totalmente reformada con 
jardín100m2, 3 hab. 1 sui-
te, 2 baños completos (ba-
ñera/ducha), cocina office, 
calefacción, ascensor. PK 
incluido.

279.000€279.000€
C.E. en trámite

calefacción, ascensor. PK 
incluido.

T. 937 965 148

C.E. en trámite

, 1 baño, cocina inde-
pendiente con galería 
anexa. Solo un vecino.

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. 5030 CIRERA. Plan-
ta baja con entrada in-
dependiente totalmente 
reformada, terraza in-
dependiente de 20m2, 
suelos parquet, cocina 
offi ce, 3 hab. 2 dobles, 
baño con ducha, solo 1 
vecino.

98.000€

REF. 1365. ZONA CENTRO.
OPORTUNIDAD.Piso para 
reformar a su gusto con 
terraza de 30m2, 3  hab. 
y 2 baños completos, 
ascensor. Excelente por 
zona y precio.

135.000€

REF. 4391 ROCABLAN-
CA. OCASIÓN. Piso alto 
con ascensor totalmente 
reformado y amplias es-
tancias, salón de 28m2, 
3 habitac. (2 dobles más 
vestidor), cocina offi ce y 
galeria, 1 baño comple-
to  y trastero en  terrado 
comunitario,  calefacción.

159.000€

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 169.000€REF. 2418 - ZONA JUZGADOS

REF. 3161 ZONA CABANE-
LLAS /ESPERANZA. OPOR-
TUNIDAD.Piso totalmente 
reformado en comuni-
dad reducida y zona muy 
tranquila, 3 habitac. 3 do-
bles,  baño completo, co-
cina lacada blanca  con 
galería anexa, calefac-
ción y a.a., entrar y vivir.

132.000€132.000€
C.E. en trámite

135.000€
C.E. en trámite

159.000€
C.E. en trámite
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Irene García, a l'espai de +Qball  Anna Aluart 

Irene Garcia
una vida de dansa i esport
Fundadora de +Qball

 Mireia Biel

 Emprenedora, lluitadora, alegre i perseverant. Són 
alguns dels primers adjectius que vénen al cap quan 
Irene Garcia obre la porta de +Qball, una escola de 
dansa de Peramàs nascuda fa quatre anys i pensada, 
dissenyada i cuidada fi ns a l’últim detall. La passió 
amb què recorda la seva trajectòria com a gimnasta 
i la il·lusió amb què ha emprès el seu negoci fan que 
tot l’esforç valgui la pena. 

Tal com relata Garcia, “tot va començar com a 
gimnasta d’elit”, àmbit en el qual va competir durant 
molt temps i on dues coreògrafes la van animar a 
endinsar-se al món de la dansa. “Després del meu 
pas per la gimnàstica i l'atletisme, la dansa va ser la 
darrera parada” i així va ser com va conèixer diver-
ses escoles i molts estils. Llicenciada en Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport, Garcia va treballar durant 
molts anys al sector abans no va poder fer realitat el 
seu somni: obrir una escola de dansa. 

Avui, +Qball és més que una escola de dansa, és un 
espai de serveis dedicat a l’esport que agrupa “des 
de nens fi ns a adults i totes les vessants, des de la 
lúdica fi ns a la professional”, segons afi rma. Aquest 
setembre l'escola ha estrenat una ampliació  d'espai 
que ha permès també reforçar l'oferta. L'escola té 
professors i horaris per a la dansa, però també per 
a un espai anomenat 'En forma' que busca "oferir 
gimnàstica de manteniment". 

"Les ganes, les cares dels nens quan aprenen o la 
satisfacció dels adults compensen tot un esforç que 
no és fàcil", remarca Garcia, que considera que "ser 
emprenedor avui en dia no és gens fàcil perquè et 
topes amb molts entrebancs". Però tot aquest "estrès 
diari" queda recompensat i ajuda a seguir endavant, 
vivint, com reconeix, "la dansa des del cor".

La dansa, l'essència

“Tenim grups de diversos estils dedicats a la competició", 
explica Irene Garcia

A banda de les classes de dansa pensades en 
l'àmbit lúdic i el wellness, l'escola té dues compa-
nyies, +Qjazz, dedicada al jazz i al contemporani 
i una altra de hip hop i sexy style. Segons explica 
Garcia, "aconsegueixen molt bons resultats a escala 
nacional" i, a més a més, "donen vida a +Qball i 
tenen encara molt recorregut per fer". .

APUNTS

Defineix-te: Lluitadora, extrovertida i tossuda

Un llibre: 'Los pilares de la tierra' de Ken Follet.

Una pel·lícula: 'El bailarín del desierto' de R.Raymond

Un viatge: L'Àfrica

Un referent: Els meus pares

Un somni: Seguir creixent en tots els àmbits

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1700.indd   1 2/12/15   12:30



T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-
perfi cie,  disposa de 3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, 
balco, galeria, terres gres, tancaments alumini, 
ascensor. Molt ben conservat!!!!               115.300€ 

T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-T1.50338 - Mataró - Centre.T1.50413 - Mataró - Peramàs. Primer pis en 
exclusiva per als nostres clients 70m², 2 habi-
tacions, bany complet, cuina tota equipada, ga-
leria, calefacció, aire condicionat, tanc.alumini, 
¡¡Molt acollidor i reformat!!!                87.300€

Vendes

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

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

T1.50825 - Mataró - Cerdanyola. Pis d’origen 
de 60m² de superfi cie, disposa de 3 habita-
cions, 1 bany complet, amb la cuina totalment 
equipada, saló menjador, galeria, està tot mo-
blat. PIS MOLT LLUMINÓS !!                   77.300€

T1.50396 - Mataró - Cirera. Pis de 55m² de 
superfi cie, disposa de 2 habitacions, amb un 
bany complet, cuina tipus offi ce, amb balcó, 
aa/cc, amb garatge opcional ¡¡Es un pis molt 
assolellat!!                                           117.300€ 

T1.50103 - Mataró-Cirera. 90m2 - 4 Hab. - 1 
bany. Armaris, Calefacció, Cuina equipada, Cui-
na Offi ce, Gres / Ceràmica, Porta blindada. Amb 
vistes al mar, Terrassa. Bon estat!        157.260€

T2.50152 - Mataró- Centre. Costat Riera. Casa en 
exclusiva per als nostres clients a reformar, 150m², 6 
habit., 2 banys, 2 balcons, pati de 30m² molt assole-
llat!! Oportunitat per preu!!!                            150.000€

T1.50776 - Mataró- Centre. Pis 85m² de super-
fície, disposa de 4 habitacions (2 són dobles), 
amb 1 bany, cuina offi ce, amb saló menjador 
ampli, balcó, aa/cc, pis molt lluminós amb molt 
bones vistes !!                                                      117.300€ 

T1.50373 - Mataró- L’Havanna. Pis totalment 
reformat de 75m² de superfi cir, disposa de 3 ha-
bitacions. Bany complet, galeria, amb balco, aa/
cc ¡¡Pis molt assolellat!!!!                       142.260€

T1.50789- Mataró-Centre. Pis a 1a línia de mar 
70m², 2 habit. (Abans 3), 1 bany amb dutxa, cuina 
amer. equipada, saló menj. balcó, tanc. alumini, te-
rrassa 15m². Magnífiques vistes!!!           120.000€
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m² de su-
perfi cie,  disposa de 3 habs., 1 Bany, cuina offi ce, 
balco, galeria, terres gres, tancaments alumini, 
ascensor. Molt ben conservat!!!!               115.300€ 

  Pis de 80m² de su- T1.50284 - Mataró - Centre. Costat Plaça les 
Tereses. Pis de 85m², 2 habit., 1 bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, saló menjador 
ampli, aa/cc, els terres de parquet, tancaments 
d’alumini, ¡¡Terrassa de 12 m²!!            159.000€ 

T1.50284 - Mataró - Centre. Costat Plaça les 
Tereses. Pis de 85m², 2 habit., 1 bany complet, 

Costat Plaça les 
Tereses. Pis de 85m², 2 habit., 1 bany complet, 

Costat Plaça les 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50353 - Mataró -Semi Centre. Pis de 85m², 
disposa de 3 habitacions, Bany complet, cuina 
offi ce totalment equipada, amb terrasseta, aa/cc, 
tancaments d’alumini, amb ascensor, traster ¡¡Pis 
molt assolellat!!                                          182.300€

T1.50753-Mataró-Centre. Excel.lent pis reform, 
90m², 4 habit., 1 bany complet, cuina off. 10m², 
saló menj. llar de foc, 2 balcons, AA/CC, tanc. alu-
mini, terrassa comunit. traster, opció pàrk. amb 
lloguer, lluminós tot exterior !!                          185.000€

T2.02159 - Mataró. Vista Alegre. Espectacular uni-
familiar, de 350m2 de superfi cie, 4 habit.,+ 1 estud, 
4 banys, cuina americana, llar de foc, calefacció, 
aa/cc, armaris encastats, 2 terrasses i preparada 
per possar ascensor !                                          300.000€

T2.02159 - Mataró. Vista Alegre. Espectacular uni-

T2.50179 -Mataró-Vista Alegre. Casa de poble se-
mirefor. 150m², 4 habitacions, 2 banys complets, cuina 
office, gran saló menjador, galeria, aa/cc, tancaments 
d’d’alumini, traster, terrassa de 20m² ¡¡Vistes especta-
culars a mar i montanya!!                                 190.900€

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

T1.03531 - Mataró - Avda. Amèrica. Impres-
sionant àtic de 110m² amb terrassa a nivell de 
120m²!! Ascensor, disposa de 4 habitacions, 2 
Banys, calefaccio. Increibles vistes!! Per entrar 
a viure!!                 Abans 250.000€ Ara 167.260€

T1.50558 - Mataró- Centre. Pis de 100m² de su-
perfi cie, de 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina 
independent, galeria, balcó, aa / cc, tancaments 
d’alumini. Pis molt assolellat!!                 167.300€

T1.50778 -Mataró - Centre. Dúplex seminou, ex-
terio 95m², 3 hab. (1 suite), 2 banys compl., cui-
na americ., saló menjador amb balcó, galeria, 
aa/cc, terres parquet, tancam alumini, traster, 
terrassa de 25m². Molt assolellat!!       225.000€

T2.50043 - Mataró. Can Vilardell. Torre 150 m², 3 
hab., Bany complet, aseo, cuina de 30m², gale-
ria, balco, salo-menj. 40 m², llar de foc, terras-
ses, calefaccio, gartage 2 cotxes, traster, ¡¡Jardi 
500 m2. Vistes espectaculars!!               340.000€

T2.02300 - Mataró. Camí Serra. Casa de 260m2 
de superfi cie, amb pati i terrassa. Disposa de 5 
dormitoris, amb 4 banys, cuina tipus offi ce, 
aacc., Barbacoa i plaça de parking per a 3 co-
txes.  Abans 480.000€            Abans 325.500€

T1.50803 - Mataró - Centre. Pis cantoner exterior 
130m², 4 habit  (3 dobles), 2 banys, cuina office, saló 
menj. ampli i lluminós, balcó, aa/cc, parquet, finestres 
d’alumini, ascensor, pàrquing opc., alarma, terrat co-
munitari, costat estació i la platja !! !                   217.000€

T1.50103 - Mataró-Cirera. 90m2 - 4 Hab. - 1 
bany. Armaris, Calefacció, Cuina equipada, Cui-
na Offi ce, Gres / Ceràmica, Porta blindada. Amb 
vistes al mar, Terrassa. Bon estat!        157.260€

T1.50776 - Mataró- Centre. Pis 85m² de super-
fície, disposa de 4 habitacions (2 són dobles), 
amb 1 bany, cuina offi ce, amb saló menjador 
ampli, balcó, aa/cc, pis molt lluminós amb molt 
bones vistes !!                                                      117.300€ 

T1.50373 - Mataró- L’Havanna. Pis totalment 
reformat de 75m² de superfi cir, disposa de 3 ha-
bitacions. Bany complet, galeria, amb balco, aa/
cc ¡¡Pis molt assolellat!!!!                       142.260€ T1.50695 - Mataró - Cirera. Perfectament ubicat 

pis de 90m², de 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 
tancaments d’alumini, saló menjador amb sortida 
a terrassa de 15m² !!!                                199.000€

T1.50695 - Mataró - Cirera. Perfectament ubicat 
pis de 90m², de 3 habitacions, 1 bany, cuina offi ce, 
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Lloguers

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
1.10189 Mataró. Centre. SEGUNDO PISO SIN 
ASCENSOR DE ORIGEN de 70m² de superfi cie, 
de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce refor-
mada, MUY LUMINOSO !!                   425€/Mes

T1.09406 Mataró. Centre. Gran piso de 95 m² 
de con 4 habitaciones (2 dobles), baño refor-
mado con bañera, salón con balcón. TODOS 
LOS GASTOS INCLUIDOS!!!!               450€/Mes

T1.10220 Mataró. Centre.  Piso junto a la Riera 
de 80m² de superfi cie, dispone de 3 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina offi ce totalmente 
equipada, salón comedor con salida a balcón, 
galería, MUY LUMINOSO A LADO DE TODOS LOS 
SERVICIOS!!!  450€/Mes

T1.01461 Òrrius. Piso de 90 m² de superfi cie, 
consta de 3 habitaciones, 1, baño, 1 aseo, co-
cina offi ce. PISO PARA ENTAR A VIVIR!!! MUY 
SOLEADO!!!!                                   500€/Mes

T1.07052 Mataró. Cerdanyola. Piso de 50 m² 
de superfi cie, seminuevo de 1 hab. Doble, baño 
completo, cocina, salon, ascensor - todo amue-
blado con mucho gusto!!!                 500€/Mes

T1.10114 Mataró. Centre. Loft amueblado 
de 65 m² de superfi cie, tiene 1 baño, cocina 
equipada, aa/cc, cierres de aluminio y preciosa 
terraza de 12 m². Muy soleado!!!      500€/Mes

T1.01765 Mataró. Centre. Primer piso sin as-
censor de 60m², 2 habitaciones, 1 baño com-
pleto, cocina, salón comedor con fi nestre, cale-
facción eléctrica, carpintería de aluminio, piso 
muy económico!!!                                 550€/Mes

T1.10231 Mataró. Cerdanyola. Piso de 95m² 
con 4 habitaciones (2 dobles), 2 baños com-
pletos, cocina offi ce, galeria y ámplio balcón!!. 
ZONA MUY TRANQUILA!!!!                 550€/Mes

T1.08102  Mataró. Centro. Segundo piso sin 
ascensor de 60m², tiene 2 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina, salón comedor con salida a 
balcón, aa / cc, carpintería de aluminio, FINCA 
DE POCOS VECINOS !                         575€/Mes

T1.08102 Mataró. Centro. 2º PISO SIN ASCEN-
SOR de 60m², 2 habitaciones, 1 baño completo, 
cocina, salón comedor con salida a balcón, aa 
/ cc, carpintería de aluminio, FINCA DE POCOS 
VECINOS!!                                          575€/Mes

1.10226 Mataró. Los Molinos. Piso de 55m², 2 
habitaciones, con 1 baño completo reformado, 
tiene salón comedor con cocina integrada, con 
balcón, aa /cc, ascensor, trastero. Piso semi 
amueblado muy luminoso!!              585€/Mes

T1.03840 Mataró. Centre. Duplex de 70m², de 
superfi cie, tiene 2 habitaciones, 1 baño com-
pleto, cocina americana, salón comedor amplio, 
aa / cc, ventanas de aluminio, COMUNIDAD DE 
SOLO 2 VECINOS!!!                             650€/Mes

T1.05984 Mataró. Centro. Piso muy luminoso 
y acogedor.Ático junto a la Riera de 75m² de 
superfi cie, dispone de 2 habitaciones, 1 baño 
completo, salón comedor con cocina integrada, 
calefacción, galería, 2 balcones, ventanas de 
aluminio, terraza de 12m² TODO AMUEBLADO 
PARA ENTRAR A VIVIR!!!                      650€/Mes

T1.07206 Mataró. Centre. Piso de origen de 90 
m² consta de 4 habitaciones, 1 baño, tiene la 
cocina offi ce reformada, con calefacción, los 
cierres de aluminio, galeria y balcón!! BIEN 
CONSERVADO Y SOLEADO!!!!           650€/Mes

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

T1.10224 Mataró Centro. Gran piso junto es-
tación de 130m², 4 habit.  (3 dobles), 2 baños 
completos, salón comedor amplio, galería, 2 
balcones, calefacción, venta. aluminio, ascen-
sor, amueblado,entrar a vivir!!!        800€/Mes

T1.50724 Mataró. Pl. Granollers. PIS ALT AMB 
VISTES ESPECTACULARS de 110m², 4 habit. 
(3 dobles), 1 bany complet, cuina offi ce, saló 
menjador amb balcó ampli, galeria, calefacció 
tancaments d’alumini, ascensor, TOT EXTE-
RIOR I MOLT ASSOLELLAT!!!               800€/Mes

T1.10187 - Mataró. Cirera. Piso a partir de Ene-
ro. 50m², 2 habit., 1 baño compl., cocina ame-
ric., salón comedor con balcón, calef., suelos 
de parquet, carp. aluminio, ascensor, parking, 
zona com. barbacoa !!!                       600€/mes

T1.10160 - Mataró. Parc Central. Piso alto de 
100m2, 3 habit., 1 Baño, cocina offi ce, salón 
comedor con  balcón, calefacción, suelos de par-
quet, carp. Aluminio, ascensor, trastero, amue-
blado y muy soleado !! !                          825€/Mes

T1.01655 - Mataró. Centre. Piso de 100m² de 
superfi cie, consta de 4 habitaciones, 2 baños, 
cocina offi ce, salón con salida al balcón, con 
calefacción, ascensor. Todo amueblado y plaza 
de parking opcional!!!!                        750€/mes

T1.08547 - Mataró. Cerdanyola. Piso sin 
ascensor reformado de 65m2 de superfi cie, dis-
pone de 3 habitaciones (1 es doble). Con balcón y 
galeria. Aa/cc fred/calor. Piso amueblado y semi-
equipado!!!                                               425€/Mes

T1.10140 -  Mataró. Centre. Gran piso de 100m², 4 
habitac., 2 baños, cocina office, galería, aa/ cc, carp. 
aluminio, ascensor, balcón y parking opcional. Piso 
amueblado y muy luminoso !!!                650€/mes

T1.10140 -  Mataró. Centre. Gran piso de 100m², 4 
habitac., 2 baños, cocina office, galería, aa/ cc, carp. 

T1.10230 -Mataró. Cerdanyola. Piso alto de 75 
m² amuebl., 3 habit., 1 Baño, cocina off., electrodo-
mésticos, cierres de aluminio, balcón, galeria y sin 
ascensor.  Bien conservado y soleado!!    525€/Mes
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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

E
C

O
N

Ò
M

IC
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

2P URBENIA.indd   2 01/12/15   10:42



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
C

O
N

Ò
M

IC
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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