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s’ha diversifi cat en molts models amb regles i pautes 
diferents. Sobretot a la cuina.

Perquè no és el mateix cuinar per les quinze o vint 
persones de la família completa tradicional que per 
a tu i les dues companyes de pis. O per la parella i 
el vailet de quatre anys que creix al vostre costat. O 
per a vosaltres i els amics amb qui passeu el Nadal 
esquiant. Cada situació requereix una anàlisi i una 
planifi cació acurada si no es vol tenir la nevera plena 
d’escudella i canelons fi ns a mig gener o haver de 
baixar al restaurant de la cantonada a buscar cro-
quetes d’emergència. Per tant, no us entesteu en un 
menú tradicional d’aquells que us lliguen a la pota 
de la taula de la cuina. O lligueu-vos-hi només si te-
niu la certesa que tothom ho espera en candeletes 
i ho agrairà. Penseu que, sortosament, l’entorn ens 
porta a estar més pendents de la novetat que de la 
tradició. I això permet saltar-se el guió i cuinar al 
vostre aire. Fer el vostre propi Nadal.

Si sou servits: Francesc Murgadas / AMIC

 Fer un llibre, encara que sigui de menús de Nadal, 
sempre és una oportunitat per refl exionar. Per atu-
rar un moment la voràgine, intentar escatir què hi 
ha de real i profund i què de virtual i efímer en els 
canvis del nostre entorn. També en els de la gastro-
nomia dita nadalenca. La d’aquesta festa mil·lenària 
que sembla resistir impertorbable el pas del temps. 

Quan fas aquesta anàlisi, t’adones que la tradició 
resisteix més en la memòria i les bones intencions 
de la majoria de la gent que en la realitat que ens 
envolta. Que el món ha canviat i, en ple segle XXI, 
és més fàcil aplegar al voltant de la taula de Nadal 
a una colla d’amics amb vivències comunes, que a 
la pròpia família. Mentre uns volen viatjar, els altres 
volen dormir o, simplement, descansar. Per no par-
lar d’aquells que, arrossegats pel comerç o el servei 
permanent, treballen els mateixos dies festius. Està 
clar que el Nadal convencional ha saltat pels aires i 

De quin Nadal ets?

L’ENQUESTA

Perceps una millora 
econòmica respecte el 
Nadal de 2014?

66,7% No.
14,8% Sí.

LECTORS I LECTORES

LA PREGUNTA

Quina nota poses a aquest 
2015?

MAPA ESCOLAR LOCAL

L'Espai F va acollir dissabte passat una nova edició del Reviu mercat 
amb molt bona afl uència d'interessats, badocs i compradors

APLAUDIT:  Gràcies per la confi -
ança que dipositeu setmana rere 
setmana en aquesta revista, que 
vosaltres convertiu en líder.

CASTIGAT: El govern municipal 
l'ha tirat endavant i l'oposició d'es-
querres se'ls ha tirat a sobre per 
falta de diàleg i acord.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Irenen Illa 

Davant de tot
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NADAL A ESCENA
Els “nous” Pastorets de Josep Rodri arriben com 
l’estrella de les festes a la ciutat
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Mataró plora Oriol Batista
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Bones Festes!

 Foto antiga Les portades

 Portem gairebé 35 anys publi-
cant fotos antigues de Mataró. Des 
del primer número, més de 1.700 
instantànies han ajudat a anar 
fent memòria col·lectiva, famili-
ar i personal de com era la ciutat. 
Hi han aparegut carrers, entitats i 
moments històrics del calendari 
mataroní com Les Santes, Sant 
Jordi o la Setmana Santa.

Ara que arriba Nadal, surten dels 
calaixos àlbums familiars i és el 
moment ideal per recordar temps 

Retrobar moments del passat 

passat. Records familiars, racons 
de la ciutat que ja no existeixen, 
tradicions que han canviat... Volem 
explicar tot això als nostres lectors 
i per això necessitem la teva ajuda. 

Per repassar la història de la ciu-
tat, ens calen fotos antigues que ho 
il·lustrin i que ajudin a fer memò-
ria. Per això, si tens fotos antigues 
i les vols compartir, porta-les a les 
ofi cines del Tot o envia-les via mail 
a fotografi a@totmataro.cat. Si a tu 
t'agrada, a Mataró li interessarà. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: muntatge
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Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha

Horari:
De dilluns a divendres de:
10:00 a 13:30h i de 16:30 a 20:00h.

Dissabtes de:
10:00 a 13:30h i de 17:00 a 20:00h.

REFORMES INTEGRALS, PROJECTES DE DECORACIÓ

ENS ADAPTEM
AL TEU PRESSUPOST

CUINA TOTALMENT EQUIPADA I MUNTADA A PARTIR DE:

6.000€

Plaça
d’Itàlia

Ví
a E

ur
op

a
Ví
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Ronda Dr. Ferran

Ronda Dr. T
urró

Carrer irlanda

LA DIFERÈNCIA NO ESTÀ EN EL PREU, SINÓ EN LA QUALITAT

EN VENDA EXPOSICIÓ
CONSULTAR PREU
i EQUIPAMENT 

Li canviem la seva vella banyera per un plat 
de dutxa antilliscant en menys de 48 hores
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El Tot Mataró referma el seu lideratge
La darrera onada de l'Enquesta General de Mitjans (EGM) confirma el 
setmanari com el més llegit a Catalunya amb 62.900 lectors

El Tot Mataró: Redacció

  El Tot Mataró i Maresme tanca 
el 2015 consolidat com el mitjà 
líder del Maresme i el setmanari 
gratuït més llegit de tot Catalunya. 
Els resultats de la darrera onada 

de l'EGM no deixen lloc a dubtes i 
atorguen al Tot una xifra de 62.900 
lectors. L'Enquesta General de 
Mitjans és actualment el referent 
en audiències dels diferents mit-
jans de comunicació i el seu siste-
ma d'enquestes és considerat com 

el més fi able. Els 62.900 lectors del 
Tot Mataró són clarament superi-
ors als que obté Capgròs, La Clau 
o Pànxing, per citar altres mitjans 
de la comarca del Maresme. Així, 
l'EGM estableix per a Capgròs una 
audiència de 51.300 lectors, a La 

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

El lideratge del Tot Mataró i 
Maresme arriba també a internet 
i és que el portal web d'aquest 

mitjà totmataro.cat també és el més llegit i consultat dels mitjans 
maresmencs. Segons les darreres dades de l'OJD Interactiva 
corresponents al mes de novembre, el Tot Mataró suma un total 
de 44.937 usuaris únics que van consultar 74.719 pàgines. 

Aquestes dades situen el Tot Mataró al nivell de tràfic d'internet 
d'altres capçaleres d'abast nacional. Capgròs suma 26.233 usuaris 
únics i 49.294 pàgines vistes.

totmataro.cat, 
també líder

totmataro.cat també és líder

Clau 35.000 i a Pànxing 21,6. El li-
deratge del Tot Mataró i Maresme 
no és sols en àmbit comarcal, ja 
que es manté com a setmanari 
gratuït líder també en l'àmbit de 
tot Catalunya, superant en 8.000 
lectors el segon, La Fura. Pel que 

fa a tot Catalunya sols hi ha un 
gratuït periòdic amb més lectors 
que el Tot, el 20 Minutos. 

Aquestes dades confi rmen que 
el setmanari gratuït degà de tot 
Catalunya manté el seu lideratge 
a les portes del seu 35è aniversari i 
després de canviar la seva maque-
ta amb motiu de l'edició número 
1.700, a principis de mes.

L'enquesta de referència
L'EGM o Enquesta General de 
Mitjans és un estudi multimèdia 
que analitza el comportament de 
la població respecte als diferents 
mitjans. Anualment, divideix la 
recerca en tres onades que abas-
ten un univers format per indivi-
dus de 14 o més anys. La mostra 
s'ajusta a criteris sociodemogràfi cs 
i està composta per uns 48.000 
individus.

11.000

Segons les dades de 
l'EGM el Tot Mataró 
supera en més d'11.000 
lectors a Capgròs

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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5 edicions d'OCA i plenament consolidada
L'Operació Cap d'Any arriba el dia 31 a la seva cinquena edició i es consolida 
com una opció de festa en la nit d'inici del 2016

Festes: Marta Gómez

  La revetlla popular de Cap d'Any 
arriba a la seva cinquena edició 
tot i celebrar els seus sis anys de 
vida. L'Operació Cap d'Any (OCA) 

va néixer precisament amb la vo-
luntat de tenir una revetlla popular 
que, en la primera i segona edi-
ció va ocupar l'espai de La Gàbia. 
Va ser la tercera edició la que ja 
no es va poder celebrar, en part 

sobretot pels successos ocorreguts 
al Madrid Arena i la legislació de 
l'espai. La següent edició es va fer 
a Capgrossos i des de l'any passat 
a la Plaça de Santa Anna, un indret 
que sembla més que consolidat. La 

Ciutat
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Per primera vegada en aquesta edició s'ha inclòs una novetat: 
el cartell de la festa. Per escollir la imatge d'aquest cartell es va 
organitzar un concurs públic obert a la ciutat que va determinar, 
entre totes les propostes, que Cristina Pagès en fos la guanyadora. 
És la primera edició del concurs que es preveu repetir cada any.

Concurs públic 
del cartell

Detall del cartell de l'Oca 2016

revetlla popular a la Plaça de Santa 
Anna compta amb la col·laboració 
de l'Ajuntament que treballa estre-
tament amb l'entitat de l'OCA i ha 
col·locat la celebració de l'última 
nit de l'any al programa d'actes de 
Nadal així com la carpa que cobrirà 
bona part de la Plaça. 

Canvi generacional

El nucli organitzatiu de l'entitat 
que va començar tirant endavant 
la iniciativa es va marcar l'objec-
tiu aquest any d'introduir el relleu 
generacional que s'hauria d'aca-
bar d'efectuar en l'edició de l'any 
vinent. El president de l'entitat, 
Cugat Comas, veu el relleu com a 
un pas endavant: "El 80 per cent 
de les persones que organitzen 
l'OCA aquest any són noves als  
seus càrrecs i això és positiu per 
l'evolució de la festa". 

De fet, la festa "és només de 
6 hores però hi ha molta feina i, 
sobretot, molta responsabilitat" 

assegura Comas que explica que 
en les últimes setmanes cal opti-
mar tots els preparatius, acabar 
de sumar voluntaris, formar-los 
i tenir enllestida la festa que do-
narà el tret de sortida al nou any. 

Una festa que, tot i ser tan jove, 
ja aplega a milers de persones: 

mataronins però també mares-
mencs i, fi ns i tot persones arri-
bades més enllà de la comarca. 

Una vegada més des de l'or-
ganització es demana el consum 
responsable d'alcohol i civisme 
entre els assistents per acabar 
de consolidar la revetlla popular.

Cugat Comas

"És una festa de només 6 
hores però implica molta 
feina i, sobretot, molta 
responsabilitat"

núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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 Nadal és temps de molts elements únics que sols veiem una 
vegada a l’any. Les festes, situades a cavall de les acaballes d’un 
any i les beceroles del següent, són dies en què de forma excep-
cional ens encomanem a artificis, màgies i rituals. Cap altre dia 
com la nit de Reis els nens obren els ulls i somriuen com ho fan 
al pas dels Reis Mags ni en cap altra cita del calendari un tronc 
benèvol adquireix la importància que, amb la família al voltant, 
tots donem al Tió.  Però el Nadal, si és important –que ho és, que 
ho ha de ser– també és per tot allò que no té res d’excepcional 
ni d’accent propi però que desemboca en aquests dies. No hem 
d’entendre les festes com un parèntesi que separa dues setmanes 
de la resta d’any sinó que hem de saber donar-li impuls i estima 
a tot allò que és corrent, del dia a dia, amb motiu dels dies que el 
calendari tinta del mateix vermell que les ponsèties.

El Tot Mataró i els seus lectors no alteren per aquestes festes una 
relació prolífica, de més de tres dècades, de puntualitat setmanal 
inalterable faci fred o calor. Però com les famílies que s’engalanen 
de forma especial al voltant de la taula parada, dates com les que 
ara comencen han de servir per afermar encara més la relació 
entre els uns i els altres, que la informació i els serveis compar-
tits reforcen dia a dia.

Al cap i a la fi el temps ens fa grans i les coses milloren i empit-
joren cíclicament, però de la mateixa manera que cada 24 de 
desembre iniciem un llarg etcètera de tradicions, sense les quals 
no podríem viure, cada any per aquestes dates l’estima que ens 
tenim ens fa desitjar-vos, a tots vosaltres que ens llegiu, un enun-
ciat senzill i sincer: 

Molt bon Nadal!

Tot 1 especial nadal felicitació.indd   2 22/12/15   18:41
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El Tió de Can Xammar
Que caga per Sant Esteve

 El Tió és un dels elements sense el qual seria impossible de conce-
bre el Nadal a Catalunya i, a més del que fan les famílies a casa i que 
acostuma a “cagar” detalls pels més petits i els torrons i neules que 
es menjaran a taula, també proliferen els tions monumentals. Per 
exemple, el Tió solidari que la Unió de Botiguers va organitzar diu-
menge passat a la Riera, a l’alçada del Xurrero, i que va tenir molt èxit.

El darrer d’aquests tions populars serà el de Can Xammar. El dia 26, 
Sant Esteve, hi haurà cantada de nadales i versos a partir de les 8 del 
vespre amb un grup de músics de la ciutat liderats per Pau Benítez, 
glossador i músic mataroní. Serà just després d’haver cagat el tió, 
amb llaminadures per a tothom.

El Tió de Can Xam-
mar i les nadales són 

una una iniciativa 
conjunta amb els co-
merços de la zona de 
Can Xammar i El Tot 

Mataró i Maresme

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Tot 3 especial nadal tió.indd   2 22/12/15   18:36
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Objectiu: 25.000 patinadors
La pista de gel multiplicarà assistència

    La pista de gel del Parc Central espera rebre fi ns a 25.000 persones 
aquest Nadal. L’espai, patrocinat per Kinder, es va inaugurar el pas-
sat 12 de desembre i estarà obert fi ns al 10 de gener. Són 700 metres 
quadrats de gel sobre el qual patinar, en una carpa coberta de 1000 

El Tot Mataró és 
patrocinador de 

l’atracció

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Tot 5,6 especial nadal pista de gel.indd   2 22/12/15   17:24



metres quadrats, on durant tots els dies d’obertura 
també hi haurà espectacles infantils.

Bona valoració inicial

Els organitzadors valoren positivament les prime-
res dues setmanes d’obertura de l’espai, malgrat 
que esperen que l’afl uència augmenti durant les 
vacances escolars de Nadal. Per això preveuen que 
fi ns al 10 de gener hi passin prop de 25.000 perso-
nes, que també podran accedir a les activitats de 
FiraMàgic, la carpa amb deu atraccions i activitats 
infantils que completen la proposta de Bulevards 
de Mataró per a aquest Nadal.

Amb les vacances 
escolars, es preveu 

que la pista 
multipliqui 

l’assistència de 
famílies

Del 24 al 30 desembre de 2015
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15 anys escoltant el Nadal
Un acte genuí i íntim, cada 24 de desembre

  El Nadal pot ser desbordant i inclús estressant: organització d’àpats 
i reunions familiars, pensar i comprar obsequis, agendes plenes de 
compromisos, música a tots els carrers amb missatges ensucrats, etc. 
Però el Nadal és molt més que tot això.

A les 19h d’avui dia 24 
a la Plaça Santa Anna

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Tot 7,8 especial nadal escoltar.indd   2 22/12/15   17:26



I per recordar-ho, des de fa 15 anys, a les portes 
d’aquesta diada, cada 24 de desembre, a les 7 de 
la tarda, a la cèntrica Plaça Santa Anna de Mataró, 
cinc entitats – revista Valors, Fundació Carta de 
la Pau, Justícia i Pau Maresme, Grup Tercer Món 
Mataró, Acció Catòlica Obrera (ACO)- organitzen 
l’acte “10 Minuts de silenci per escoltar el Nadal”. 

L’acte és tan senzill com romandre 10 minuts en 
silenci i refl exió, per aprofundir en el sentit que 
tenen aquests dies tan especials.

La importància de la llar

Enguany, la lectura d’un manifest sobre la im-
portància de la llar – tema del darrer número de 
la revista Valors- i la relació que la casa té amb el 
silenci, obriran l’acte. Després, amb l’acompanya-
ment d’una espelma per afavorir la concentració, 
es faran els deu minuts de refl exió, durant els quals 
cada assistent buscarà el seu propi sentit del Nadal.

L’acte és tan senzill 
com romandre 10 mi-

nuts en silenci i 
refl exió, a més de la 

lectura d’un manifest

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Partidaris, clàssics al Clap
El grup actua per Sant Esteve

  Les tradicions han de seguir i Partidaris tornen a proposar una 
bona vetllada musical per Sant Esteve, aquesta vegada consolidant 
el format sextet amb nous arranjaments i noves interpretacions.

Les entrades valen 6 
euros anticipades

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Tot 9,10 especial nadal partidaris.indd   2 22/12/15   17:28



El grup maresmenc Partidaris celebra dissabte 
dia  26 de desembre el seu tradicional concert de 
Sant Esteve, amb més d’una dècada als escenaris, 
amb un concert on estrenaran noves versions  i 
repassaran alguns dels temes que els han acom-
panyat aquests anys. Justament, aquest concert 
serà molt especial, ja que Partidaris retorna als 
escenaris  després d’un parèntesi. És una  opor-
tunitat fantàstica per gaudir d’aquestes cançons 
que han marcat una època.

Energia i reivindicació

Energia, reivindicació i bones cançons són els 
elements claus de l’aposta del so de Partidaris. Un 
directe sòlid, que beu de l’essència de la música 

d’autor i la visió contemporània dels músics que 
formen el grup. Música i lletres es troben lligades 
per precisos arranjaments i una instrumentació de 
caire mediterrani, que confereix al conjunt un so 
intimista i acollidor. Amb versions d’autors tan co-
neguts com Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Pedro 
Guerra, Ovidi Montllor, Raimon, Ismael Serrano o 
Jorge Drexler. Cançons de sempre transportades 
de forma valenta i sense nostàlgia als nostres dies.

Durant aquests anys hi ha hagut diversos canvis 
en la composició del grup, però s’ha conservat 
sempre la idea original. Al llarg de la seva trajec-
tòria, Partidaris ha autoeditat diversos treballs i 
enregistraments en directe, destacant el seu DVD 
“en directe al Clap”.

Un altre clàssic 
musical del Nadal a 
Mataró, el Jisàs de 

Netzerit de Pau Riba, 
canvia aquest any de 
dia i de sala i es podrà 
veure el 8 de gener al 
Clap després de més 
de 10 anys a Privat

Del 24 al 30 desembre de 2015
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La Traca, al Ball del Gall
Música i ball per a la Nit de Nadal

 Després que l’any passat es recuperés aquest acte musical per a la nit 
–quasi la matinada– de Nadal a càrrec de La Coixinera, el testimoni del 
Ball del Gall recau aquest any en La Traca, que farà ballar qui vagi o passi 
per la Plaça de Santa Anna.

La Traca és un grup nascut a Mataró el 2009, creat per tres joves: en 
Roger Marfà a la gralla, en Pablo Sánchez al baix i l’Oriol Martínez a la 
bateria. El grup volia canviar a rock el so de cançons populars catalanes, 
tot i que en 2 anys s’ha fet gran, incorporant l’Eloi Campos a la guitarra i 
a Isal Triadó també a la guitarra, a més de començar a tocar ska. El total 
és una fusió de folk, rock i ska català; la mescla perfecta per a la gresca!

L’associació La Barram 
organitza aquest acte, 
que començarà a les 
0:30h a la Plaça de 

Santa Anna

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Nadales de coral
La Primavera per la Pau, a l’Ajuntament

 Les nadales són una altra tradició que es viu, en la major part de 
casos, en família i en la intimitat. Però també hi ha grups que es reu-
neixen per cantar-ne o, els escolars, n’aprenen a l’escola i en canten 
de valent durant aquests dies. No hi ha però cap altra cantada que 
soni com la que cada dia de Nadal, el 25 de desembre mateix, es fa 
davant de l’Ajuntament.

Allà, per delit de les moltes famílies que van i vénen per La Riera tot 
fent baixar el dinar, la Primavera per la Pau canta les nadales davant 
un públic badoc i encantat de sentir les cançons populars de nadal 
molt més afi nades que no pas com les cantem la resta.

El dia 25, a les 20h i 
davant l’Ajuntament, 

la coral Primavera per 
la Pau canta un ampli 
repertori de nadales, 
ampliant l’ambient 

nadalenc del dia

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Més d’un milió de ponsèties
La venda de la fl or nadalenca es recupera

   La ponsètia, coneguda popularment com la ‘fl or de Nadal’, torna 
a decorar les llars catalanes un any més. Els productors són optimis-
tes i esperen superar en vendes el milió de plantes de l’any passat. 
Segons expliquen els professionals, el canvi de l’IVA al tipus reduït, 
plantes més petites a preus més ajustats, i una certa recuperació de 
l’economia, ho fan possible. Un any més la de fulla vermella tornarà 
a ser la predominant i la majoria de ponsèties que es vendran pro-
venen de vivers de la comarca del Maresme. 

D’altra banda, les altes temperatures de la tardor han afavorit al 

Es percep una  
recuperació del sector 
de la planta i la fl or al 
Mercat de Vilassar de 

Mar

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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desenvolupament de la planta, que des del Mercat 
de Flor i Planta Ornamental de Catalunya qualifi -
quen de “molt bona qualitat”.

Els darrers dies l’activitat i el moviment de camions 
s’ha fet més evident als vivers i al Mercat de Flor i 
Planta, que comencen a notar un bon ritme de con-
sum de ponsèties per a aquest Nadal. “Va una mica 
més tard que altres anys”, explica Ramon Julià, un 
productor amb parada al mercat que veu com “les 
compres es traslladen més cap al desembre, que no 
pas a fi nals de novembre”, com passava altres anys.

Julià ho atribueix a la incertesa de la gent, que en 
l’actual escenari econòmic “complicat” espera 
fi ns a última hora per fer la despesa en decoració 
nadalenca. Per contra, la producció sí que ha anat 
com un rellotge aquest any, gràcies a les altes tem-
peratures de la tardor. “La producció va molt bé de 
dates”, assegura, i la qualitat és “molt bona”, segons 
detallen des del mateix Mercat.

La vermella és la reina

Amb tot, els productors esperen superar còmoda-
ment el milió de plantes venudes i aproximar-se a 

xifres de vendes d’anys anteriors. El darrer mes ha 
sortit ja del Mercat força gènere i el ritme de venda 
en relació al planter existent és l’adequat. La ma-
joria de plantes que es vendran són de la comarca 
del Maresme i pel que fa als colors, la ponsètia ver-
mella tornarà a ser la reina. Les gammes de colors 
cada vegada més àmplia quedarà “en segon terme”.

Certa recuperació del sector

Gairebé una dècada després, el sector de la fl or i 
planta ornamental comença a sentir certs símpto-
mes de recuperació. La sequera, la crisi econòmica 
i la modifi cació de l’IVA han castigat els darrers 
anys aquest mercat, que un any després que es 
tornés a posar l’IVA en el tipus reduït, i també su-
perats els mesos més durs de la crisi econòmica, 
vol tornar a revifar.

En l’ambient es respira aquest esperit positiu, ex-
plica Ramon Julià: “Sembla que això va de pujada 
i que anem a remuntar”. Tot i això, l’optimisme i 
les sensacions subjectives encara no es traslladen 
de manera fefaent al compte de resultats. “Encara 
no li veiem un valor comptable a la que analitzem 
al detall els resultats”, assegura aquest productor.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Més sopars de Nadal
El sector nota una recuperació de la tradició

   Les reserves de sopars d’empresa per les festes de Nadal es recu-
peren a bon ritme i augmenten en relació amb l’any passat, segons 
Pere Chias, president del gremi de Restauradors de Barcelona. Chias 
reconeix que el desembre de l’any passat els restaurants van ‘’comen-
çar a notar una millora’’ en la facturació del desembre però aquest 
any els resultats són millors. 

Tot i això, Chias assegura que ‘’seria molt agosarat dir que la crisi s’ha 
acabat’’ perquè si bé la macroeconomia ho apunta, la microecono-
mia, amb un nivell tan alt d’atur, indica que ‘’la crisi encara és aquí’’. 

La majoria d’empreses 
i grups demanen un 

menú tancat entre els 
25 i els 35 euros per 

persona

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Chias afi rma que després de la crisi el client ‘’rega-
teja’’ el preu o si més nou reclama un preu tancat 
entre 25 i 35 euros per cap. Pere Chias està satisfet 
pel ritme de reserves que s’observa aquests dies pre-
vis a les festes de Nadal i de Cap d’Any. El president 
del gremi de restauradors de Barcelona adverteix, 
però, que si bé les reserves augmenten en relació 
amb l’any passat, que va ser el primer amb una mi-
llora des de l’inici de la crisi, ara el problema que 
tenen els restauradors és ‘’l’estancament de preus’’.

El restaurador assenyala que en ciutats com 
Barcelona, on la competència és tan intensa entre 
establiments, els preus s’han estancat en relació 
amb l’any passat. Chias assegura que la franja mit-
jana de preus que exigeix el client està entre 25 i 35 
euros per comensal.

El llarg període de crisi ha canviat els hàbits tant de 
l’oferta com de la demanda. Ara, el client ha après 
a “regatejar’’ el preu o si més no en el moment de 
fer la reserva reclama un preu tancat per comensal, 
segons el president del gremi. Chias afegeix que 
el restaurador, l’oferta, s’ha hagut d’adaptar a les 
noves exigències del consumidor.

Per a Chias seria ‘’agosarat’’ dir que la crisi s’ha 
acabat. El restaurador explica que si bé les notí-
cies econòmiques de l’escenari macroeconòmic 
indiquen que la crisi s’ha superat, en el món de la 
microeconomia, que “és on viuen els restaurants’’, 

la crisi continua perquè encara hi ha un alt nivell 
d’atur. ‘’S’ha de ser realista i per superar la crisi s’ha 
de sortir d’aquest món amb gent amb tanta neces-
sitat’’, rebla. Chias afegeix que ‘’la crisi global del 
país no està vençuda, ni molt menys’’.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Circ de Nadal per a tots!
S’inicien els espectacles de Circ al Monumental 

   Torna el Circ de Nadal a la ciutat i ho fa amb molta força en aquestes 
festes de Nadal. El Teatre Monumental serà l’escenari dels tres espec-
tacles que combinen artistes de l’àmbit local i l nacional. L’objectiu 
és apropar el circ a tots els públics i fer-ho amb preus populars. Una 

Del 27 al 30 de 
desembre al 

Teatre Monumental 

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Tot 19,20 especial nadal circ.indd   2 22/12/15   17:54



direcció que, de moment ja ha quedat més que 
consolidada amb un model d’èxit molt marcat que 
ha permès la continuïtat fi ns al moment. 

 Tres espectacles

Són tres els espectacles que confi guren la pro-
gramació de la quarta edició del Circ de Nadal. 
S’encetarà el cicle el dia 27 al Teatre Monumental 
amb el prestigiós Pepe Viyuela que porta damunt 
de l’escenari mataroní “Encerrona” un espectacle 
excèntric. Un altre dels plats forts del festival serà 
“Iceberg”, l’última obra de clown de fama interna-
cional Leandre.

El Circ de Nadal també donarà la possibilitat de 
donar a conèixer pallassos locals com és el cas del 
mataroní Sabanni que, expressament per a aques-
ta ocasió, s’alia amb la companyia Circ Pistolet per 
interpretar “La Història del Circ”. 

Festival de referència

El festival ha agafat molta embranzida i s’ha 

convertit en un referent del món del circ en l’àmbit 
estatal, especialment per la presència del col·lectiu 
Cronopis a la ciutat de Mataró. De fet, aquest Circ 
de Nadal és una iniciativa de l’empresa mataronina 
Camaleònica Produccions que treballa per conver-
tir-lo en un esdeveniment circense de referència 
que permeti fi delitzar el públic existent però també 
crear-ne de nou.

El coordinador del festival, Quim Aragó, assegura 
que en uns moments en què hi ha pocs recursos 
econòmics, l’única manera de crear i fer créixer un 
festival a la ciutat és amb una entrada assequible 
i amb la implicació de l’administració local, la in-
dústria cultural i el petit comerç de la ciutat. “Volem 
que els mataronins se sentin seu el Circ de Nadal”, 
explicava el coordinador. 

Pressupost total 28.800 euros

L’esdeveniment compta amb un pressupost de 
28.800 euros, dels quals un 10 per cent prové del 
micromecenatge i un terç de l’administració local. 
Les entrades ja són a la venda pels tres espectacles.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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“Apropem la cultura”
Entrevistem Jordi Saban, del Circ de Nadal

  Quatre dies i tres espectacles molt diferents conformen el 
Circ de Nadal. Què hi podem trobar?

El dia 27 podrem veure a Pepe Viyuela, un pallasso contempora-
ni més conegut per la seva etapa televisiva a ‘Aída’, però reconegut 
internacionalment. Tant el 28 com el 29, la meva versió de pallasso 
compartirà escenari amb el circ Pistolet amb un espectacle familiar 
durant el qual repassem la història del circ amb diferents tècniques 
de circ i humor. I per tancar el festival, Leandre presentarà el seu 
darrer treball, ‘Iceberg’. 

El Circ de Nadal 
celebra aquest cicle 

al Teatre Monumental 
entre el 27 i el 30 de 

desembre

Ref.5040: Z. Cirera. Piso alto de 90m2, 
3 hab (antes 4), baño completo, cocina 
con galeria anexa, balcón a la calle, vent., 
aluminio, puertas xapelli, suelos gres. 
vista a mar y montaña. Buen precio por 
zona y dimensiones. 79.900€

Ref. 5072: Z. Cerdañola. Piso de 2 hab 
(antes 3), cocina conservada, baño con-
servado, exterior.
PRECIO ECONÓMICO. 59.900€

Ref.5071: Z. Frances Macià. Edifi cio 
con ascensor, 4 habitaciones, cocina 
reformada, galería, 2 baños, amplio 
comedor con salida a balcón. Vista a 
mar y montaña. 148.000€

C/ Miquel Biada nº85, bajo izq. Mataró
www.mundicasamataro.com
T. 937 986 339 · F. 937 574 343
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Quina és l’essència del festival?
L’essència del festival és poder portar el circ a totes 
les butxaques i per a tots els públics. Que ningú es 
quedi sense poder anar-hi perquè les entrades són 
cares o perquè cap dels espectacles és del seu inte-
rès. Hi ha espectacles de caire familiar, n’hi ha que 
estan encarats al públic adult, com en Pepe Viyuela. 
Volem apropar la cultura a tothom a preus assequi-
bles i amb una programació variada. 

D’on va sorgir la idea d’un cicle de circ?

Fa molt temps que en Quim Aragó, el coordinador 
del festival, ja pensava en crear un festival de circ a 
la ciutat. Mataró és una ciutat que col·labora molt 
amb el circ i buscàvem un moment per poder fer 
una programació estable de circ i va sorgir l’opor-
tunitat de fer-ho. 

El certamen arriba en un moment molt espe-
cial com és el Nadal. Per què aquestes dates?

Per Nadal, hi ha moltes grans ciutats que programen 
circ. Els circs s’engalanen aquests dies i mostren el 
que fan durant tot l’any. S’havia plantejat fer un cicle 
de circ a l’estiu, però ens va semblar que per Nadal 
no hi havia cap espectacle interessant que pogués 
atraure a un públic diferent del dels Pastorets, una 
proposta molt consolidada a la ciutat. 

Per què costa tant apostar pel circ en moltes 
ciutats?

Encara hi ha molta gent que pensa que el circ és un 
art menor i no se li dóna la cabuda que podria tenir 
a moltes ciutats. Hi ha molts ajuntaments que no 
s’atreveixen a programar circ i n’hi ha que no volen 
ni que actuem als carrers. En el fons fem això perquè 

ens il·lusiona i ens agrada i, a vegades, ens sap greu 
veure com el que fem encara està estigmatitzat. 

Tenim un concepte erroni del que és el circ 
contemporani?

El circ contemporani és el que es fa ara i és ple-
nament vigent. Encara se’ns associa a les famílies 
gitanes i itinerants.

Tot això és el que fa que el circ no ocupi el 
lloc que es mereix?

El circ es troba en el seu millor moment artístic 
perquè hi ha molt bons espectacles de circ. Però 
les difi cultats que es posen a nivell institucional 
fan que molta gent cregui que el circ està en un 
moment decrèpit. L’altre dia, a El món a RAC1, un 
tertulià deia que “ja no té cap sentit fer circ perquè 
la gent no el va a veure”. Jo animo a tothom a què 
vagi a un espectacle per comprovar amb els seus 
propis ulls com és el circ que es fa avui, perquè és 
sorprenent. 

Tu has tingut l’oportunitat de viatjar arreu 
del món i has portat el circ a llocs on l’accés 
a la cultura és complicat. 

Hi ha països en els quals el circ ni existeix. He es-
tat recentment a Colòmbia, en una expedició amb 
Pallassos sense Fronteres, i hem comprovat com hi 
ha poblacions de les zones rurals on la cultura ni tan 
sols arriba. Quan viatges a aquests països t’adones 
de la importància que té la cultura i que tothom hi 
pugui accedir. La cultura, a més a més, no és defi ci-
tària i s’ha demostrat que cada euro que s’inverteix 
en cultura crea llocs de treball i riquesa pel país.

Del 24 al 30 de desembre de 2015
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Pepe Viyuela, protagonista
El Circ de Nadal programa el reconegut actor

 El conegut actor Pepe Viyuela donarà el tret de sortida al Circ de 
Nada. L’espectacle, anomenat “Encerrona”,  és una refl exió de la 
quotidianitat des del punt de vista d’un pallasso. És el refl ex, explica, 
d’una “humanitat, limitada, vulnerable, però també senzilla i amable”. 

L’actor, pallasso, poeta i humorista, conegut recentment pel seu per-
sonatge de “Chema” a la sèrie de televisió “Aída”, aterrarà al Teatre 
Monumental el pròxim diumenge, dia 27, a les sis de la tarda i l’es-
pectacle que presenta és el resultat d’hores i hores de treball minuciós 
i constant. De fet, el personatge ha estat construït pas a pas amb les 
seves característiques i peripècies al llarg de diversos anys amb la 
directora de l’obra i el mateix actor.

El Pepe Viyuela, 
aterra al 

Teatre Monumental
el diumenge 27 
a les 18 hores 

a un preu
 de 10 euros

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

DIumenge

27 desembre

A les 20h // 
El Públic 
(c. d'en Xammar, 6. 
Mataró) // 
Preu: 10€. 

Aquest diumenge, El Públic 
proposa redescobrir el jazz 

més nadalenc en una vesprada 
de Dixieland amb un quintet de 
luxe en el marc de la New Orleans 
Christmas Party: Ivó Oller a la 
trompeta, Joan Masats al trom-
bó, Lluís Murillas a la guitarra, 
Queralt Camps al contrabaix i  
Josep "Pinyu" Martí  a la bateria. 
Una nit pensada es-
pecialment perquè 
els amants del jazz 
en gaudeixin a fons. 
Organitza El Públic 
de la mà de l'Associació Jazz 
Maresme.

NEW ORLEANS CHRISTMAS PARTY,
NADAL AL MILLOR RITME

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Cant de la Sibil·la
Dijous 24 desembre / 22:30h / 
Església de Santa Maria d'Arenys 
de Mar
Concert a càrrec del Cor l'Aixa amb 
la col·laboració de Vox·Art.

XXV Cicle de Concerts d'orgue
Dijous 24 desembre / 22:45h / 
Església Parroquial Sant Feliu 
(Cabrera de Mar).
"El Cant de la Sibil·la". A càrrec de  
Josep Ma. Gregori (altus), Guido Iotti 
(orgue) i Cor Parroquial Sant Feliu.

Ball del Gall
Dijous 24 desembre / 0.30h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)

Després de la tradicional Missa 
del Gall, el grup La Traca oferirà 
un ball a la plaça.

Cor Madrigalista
Divendres 25 desembre / 21h / 
Església de Sant Josep (Mataró)
El vespre del dia de Nadal, concert 
coral de cançons nadalenques.

Cantada de nadales 
Dissabte 26 desembre / 11:30h 
/ Ermita de Sant Sebastià (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Vine a l'Ermita a cantar nadales.

Concert de Nadal
Dissabte 26 desembre / 18:30h 
/ Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 4. Argentona).
Concert de la Coral Càntir d'Or.

Concert de Nadal de la Mostra
Dissabte 26 desembre / 19h / 
Ateneu Arenyenc (Arenys de Mar) 
/ Anticipada: 6€. Taquilla: 8€.
Concert de la Mostra de Música 
d'Arenys de Mar, a càrrec de 
Barroques, Conjunt Ictineu i ·091· 
(tribut a The Police). 

TEATRE I DANSA //

"Els Pastorets de Mataró"
Dies 26 i 27 desembre / Dissabte 
19h i diumenge 17h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea i 
llotges: 15€. Amfi teatre: 13€.
Espectacle musical de gran format 
amb més de 300 actors i actrius 
a l'escenari. Una part important 
de la tradició nadalenca catalana.  
Direcció: Marc Abril.

Guia cultural
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Els Pastorets d'Arenys de Mar
Dies 26 i 27 desembre / 19h / 
Casal de Joventut Seràfi ca (c. 
Josep Baralt, Arenys de Mar) / 
Preu: nens 6€ i adults 10€.
Tradicional espectacle nadalenc. 
Organitza: GACX-Seràfi cs.

Circ de Nadal de Mataró
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu espectacle: 10€.
Diumenge 27 desembre / 18h:
"Encerrona de Pepe Viyuela",  es-
pectacle refl exió d’un pallasso so-
bre la quotidianitat.
Dies 28 i 29 desembre / 18h: 
"La història del circ Sabanni & Circ 
Pistolet", recorregut històric farcit 
d’equilibris acrobàtics.
Dimecres 30 desembre / 18h: 
"Iceberg", un espectacle de clown 
per a tots els públics, de Leandre 
Ribera i Mireia Miracle.

Els Pastorets de La Tropa
Dies 26 i 27 desembre, 3 gener / 
19h / Ateneu Vilassanès (c. Sant 
Josep, 35. Vilassar de Mar) / 
Preu: 8€.
Adaptació teatral de "L’Adveniment 
de l’Infant Jesús", de Folch i Torres. 
A càrrec de La Tropa teatre i la 
col·laboració de l'Aula de Música. 

INFANTIL //

Titelles: 'La fl or romanial'
Diumenge 27 desembre / 12h /
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró) / Preu: 7€.
Sortim en Família. Espectacle a càr-
rec de la companyia Naip Titelles 
(recomanat a partir de 3 anys).

Parc de Nadal a Argentona 
Del 27 al 30 desembre / D'11 a 13 
i de 16 a 20h / Pavelló esportiu 

municipal (Argentona) / Entrada 
solidària (1 kg d'aliments). 
Adreçat a infants i joves (fi ns a 16 
anys), oferirà diverses activitats 
lúdiques i esportives.

Parc de Nadal a Llavaneres
Del 27 al 31 desembre / De 
10.30h a 14h i de 16.30h a 20h / 
Pavelló Municipal (Sant Andreu 
de Llavaneres) 
Preu 1/2 dia: 3€. Preu dia sencer: 
5€. Abonament: 16€.

Taller de Nadal: "Entre l'art i 
la màgia"
Dies 28, 29 i 30 desembre / 10h, 
11.30h, 17h i 18.30h / M|A|C Espai. 
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Preu: 3€. 
Taller adreçat a infants d’entre 5 
i 13 anys, vinculat a l'exposició "El 
desig de creure".

MÚSICA /

"Partidaris"
Dissabte 26 desembre / 20h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Tradicional vetllada musical de Sant 
Esteve amb el grup maresmenc 
Partidaris, amb un interessant re-
pertori de versions de cantautors. 

TEATRE /

Els Pastorets Musicals
Dies 25 i 27 desembre / 
Divendres 19h i diumenge 18h 
/ Centre Moral (Rbla. Francesc 
Macià, 57. Arenys de Munt.
Espectacle diferent que combina 
tradició amb música rock i pop.
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NADAL /

Pessebre Vivent d'Òrrius
Dies 26 i 27 desembre / 20h / 
Òrrius / Entrada: 4€. Infantil: 2€. 
Menors 3 anys: gratuït.
El pessebre vivent més gran de la 
comarca amb un quadre inicial, més 
23 quadres repartits entre el poble 
i un petit camí de bosc.

CAP D'ANY /

L'OCA, el Cap d'Any popular 
Dijous 31 desembre / 0:30h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)
5a edició festa popular de Cap 
d'Any, lliure, gratuïta, sense ànim 
de lucre, amb barra a preus po-
pulars i la música d'ara i sempre.

Diumenge 3 de gener d'11 a 14h / 
Rbla. Veral d'Ocata, Pl. de l'Era i 
Pl. Jeroni i Gelpí (Vilassar de Mar)
Activitats infantils.  

FESTES I FIRES //

42è Cros de Nadal de Laietània
Divendres 25 desembre / 12h / 
Sortida: des del Complex Esportiu 
del Centre Atlètic Laietània.
Cursa popular familiar de 2,5 km 
oberta a tothom. Cava i regals.

Tió, cantada nadales i versets!
Dissabte 26 desembre / 19:30h 
/ El Públic (c. d'en Xammar, 6. 
Mataró).
Com ja ve sent tradició, la tarda de 
Sant Esteve se celebra el Nadal a 
Can Xammar.

19è Pessebre vivent a la Cisa
Dies 26 i 27 desembre, 1, 2 i 3 de 
gener / 18 i 19h / Masia de La Cisa 
(Premià de Dalt)
Tradicional activitat nadalenca. 
Dues representacions cada dia. 

Fira del Col·leccionisme
Diumenge 27 desembre / 9h / 
Davant CC Calisay (Arenys de Mar)
Fira organitzada per l'Associació 
Col·leccionisme Llebeig.

Patges Reials a Llavaneres
Dilluns 28 desembre / 16h / Port 
Balís (Sant Andreu de Llavaneres)
16h al Port Balís: Arribada en vai-
xell dels Patges. 18h al Parc de Ca 
l'Alfaro, recollida cartes per Ses 
Majestats d'Orient. 

Carter Reial a Vilassar de Mar
Diumenge 27 desembre / 18h / 
Recorregut: pl. Vicenç Martí- Av. 
Montevideo- pl. de l'Ajuntament.
El Carter Reial de SM els Reis d'Ori-
ent vindrà a cavall a recollir les 
cartes dels infants.

ALTRES //

1a banyada de l'Any
Divendres 1 gener / 12h / Davant 
del Centre Natació Mataró.
Tradicional primera banyada de 
l'any a la platja de Mataró.

RUTES I VISITES //

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Diumenge 27 desembre / 12h / Ca 
l’Arenas. Centre d'Art (c. d’Argen-
tona, 64, Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

"Contes tel·lúrics"
Dimarts 29 desembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
L'hora del conte especial. Teatre 
de titelles a càrrec de Teia Moner.

L'Hora del conte: "Especial 
Cap d'Any"
Dimecres 30 desembre / 17.30h /
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
"L'Home dels Nassos", adaptació 
de la llegenda catalana.

"Un nadal màgic"
Dimecres 30 desembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte especial. 
Espectacle de contes a càrrec de 
Fes-t’ho Com Vulguis. 

Parc d’atraccions infantils de 
Nadal i Reis
Fins al 17 de gener / La Rambla 
de Mataró
De la Unió de Botiguers de Mataró.

Pista de Gel i Firamàgic
Fins al 10 de gener / Pasarel·la 
Firal del Parc Central
Pista de patinatge Kinder Ice (de 10 
a 22h), fi ra atraccions i animacions 
infantils (Laborables de 17 a 20h i 
festius d'11,30 a 14h i de 16 a 22h). 
Organitza: Bulevards de Mataró.

Nadal de Vilassar Comerç
Dies 24, 28, 29, 30 i 31 de de-
sembre, 2, 3, 4 i 5 de gener / C. 
Picasso (Vilassar de Mar)
Trenet de Nadal. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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 CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: dimecres 20 de gener, 
un dia a Sitges. • Sopar-Ball, penúl-
tim dissabte de mes, a les 20,30h. 
• Activitats: Tai-Txi (Dilluns i di-
mecres matí). Mandales (Dimarts 
tarda). Labors  i Patchwork (di-
lluns tarda). Exercicis de relaxa-
ció (Dimarts i divendres tarda). 
Petanca (cada tarda). Ping-pong i 
Informàtica (dmt. i div. matí). Bingo 
(Dijous tarda). 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Ball cada dimecres a les 16,30h, 
amb música seleccionada de CD, a 
la Sala del Bar. • Activitats: Pintura 
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back. Grup 
de Teatre Gatassa.

Casal gent gran Parc de Mataró. 
C. Corregiment, 28. Mataró. Tel: 
93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos: Puntes de coixí, modisteria, 
country, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i powerpo-
int. • Petanca i jocs de taula.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
• Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

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 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 de gent gran Jaume 
Terradas.
Carrer Argentona, 59. Mataró. 
Tel: 93.757.99.52. 
• Ball, diumenges de 17 a 20h al 
local Iris. • “Juguem tots”, cada 
dimecres a les 16h. 

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

"Col·lectiva Sant Lluc 15x15"
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 10 de gener. 
Exposició col·lectiva anual de so-
cis de l’Associació Sant Lluc pels 
volts de Nadal, amb tema i tèc-
nica lliures, però amb el mateix 
format obligatori.

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".
• "Centenari de la Federació 
Catalana d'Atletisme".

'El desig de creure'
Sala Exposicions Can Palauet 
(C. d’en Palau, 32. Mataró) / Fins 
al 28 febrer.
Treballs de: Lúa Coderch, Enric 
Farrés, Jordi Ferreiro, Christian 
Jankowski, Julia Montilla, Dani 
Montlleó i João Onofre.

'Res de mala llet'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 13 de gener.
Fotografi es de Lluís Rugama.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró). 
Fins al 8 de gener:
• 'El bitllet daurat. Roald Dahl 100 
anys'.
Fins al 15 gener:
• "Dinosaures: Braquiosaure, 
Triceratops, Estegosaure i Rex".

Pessebres i diorames
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Fins al 10 de gener.
Horaris: Divendres de 17:30 a 
20:30h, Dissabtes, diumenges i 
festius de 11 a 14h i de 18 a 21h.

'El punt sublimat'
Can Marfà (Mataró) / Fins al 31 
de gener.
La col·lecció d'art de la Fundació 
Jaume Vilaseca.

'Racons'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 22 de gener (de 18 a 21h).
III Exposició col·lectiva de fotogra-
fi a del Grup Foto Havana. 

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

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

'Íntim'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) l Fins al 21 de 
gener.
Exposició d'Albert Alís.

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

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.

Original, Espai d'Artesans
(Pl. A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar). 
Fins l’11 de gener: "Naturalesa i 
Ceràmica" de Marina Laquidain.
Fins el 16 de gener: “Natura ador-
mida” d’Albert Fontanet. 

'Mataró, capital del gènere de 
punt'
Can Marfà (Mataró) l Exposició 
permanent. 
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Apunts
psicològics Sèniors

Envelliment actiu

L’anomenada actual crisi ha dei-
xat de ser-ho, per passar a ser la 
conseqüència lògica normal d’un 
sistema capitalista obsolet, que 
en lloc de crear solucions, genera 
problemes. Plantar cara a la situa-
ció negativa generada, és la millor 
medicina per aconseguir un enve-
lliment actiu, que faci possible re-
tardar la seva entrada en situacions 
de discapacitat i dependència, que 
sigui com sigui cal evitar, essent 
possible aconseguir-ho entenent 
la vida com un repte que s’acaba 
amb la mort. En aquests moments 
difícils de transició, d’una societat 
que no funciona, cap a una de nova 
que ningú sap del tot com serà, no 
ens podem permetre acceptar re-
signadament el deteriorament de 
l’actual societat. No podem mirar 
cap a un altre costat i no afrontar 
la realitat, sinó trobar força i con-
vicció dins de nosaltres, per tal 
d’actuar amb realisme però tam-
bé, i això és tant o més important, 
amb una actitud creativa i positiva.

Els sèniors són un important i 
nombrós col·lectiu, ple de la rique-
sa i la saviesa dels anys, però poc 
poderós dins de la societat. Què 
poden fer els sèniors per plantar 
cara a unes seqüeles negatives que 
estan portant a una situació límit, 
cada vegada més difícil d’assumir? 
Què dir més enllà de la constatació 
dels problemes i les dificultats? La 
veritat és que si seguim molt més 
temps sense fer res, les coses em-
pitjoraran encara més. Recuperar 
la il·lusió pròpia d’un envelliment 
actiu és l’aposta del Consell Sènior 
per evitar ser del tot vells el màxim 
temps possible.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

 Nadal savi

Un altre any. Un altre Nadal. 
Una altra festa. Família? Solitud? 
Separacions? Lluites? Guerres? Pau 
controlada? Alegria o pena? Morts? 
Un món absurd?

Nadal, la nit més llarga. Ens re-
corda que de la foscor neix allò 
nou i que un període de descans 
i renovació és essencial en el cicle 
de la vida. L’hivern és una època de 
recolliment, de quietud, d’abraçar 
la foscor. I així es pot veure que en 
el buit i en la mort hi ha la llavor 
del renaixement. En la comprensió 
cíclica de la vida i de la mort, com-
prendrem que en la desintegració 
i en la descomposició es germina 
la Renovació, la Saviesa i la Visió. 

L’hivern és el moment de la in-
trospecció. Les energies reposen 
dins la Terra. És temps per al des-
cans i per a la connexió amb allò 
més profund en nosaltres. El lloc 
on les visions creatives es gesten, 
Es cultivarà el do del silenci i de 
l’escolta. El ritual de pas és la mort 
i els temps són la transició, la pèr-
dua i l’envelliment A partir d’ara, 
a poc a poc, la llum retorna i els 
dies són cada vegada més llargs. És 
una època per retrobar i expressar 
la nostra pròpia identitat.

Nadal savi ens porta a un silen-
ci interior vital, parlant i sobretot 
personal. I també a tenir en comp-
te:  No siguis fàcil a irritar-te, que la 
ira reposa a la falda del foll. 

O agafem el pensament de 
Vincent Van Gogh (1853-1890): 
Com més hi penso, més m’adono 
que no hi ha res més artístic que 
estimar els altres.

Bon Nadal Savi!!!

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

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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REINES D'EUROPA
L'equip femení sub 17 del CH Mataró es 
proclama campió d'Europa
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Oriol Feliu
Tècnic del CH Mataró Fem.

Opinió Agenda

Staff

Àlex Gomà
Periodista

Aquest èxit europeu us ajudarà a la lliga després d'un 
inici de campionat complicat d'Ok Lliga Femenina? 
"Nosaltres vam viatjar a Mieres amb l'objectiu de 
fer un stage de pretemporada del primer equip, tot 
i que hi havia tres jugadores que per edat no podien 

competir,  i venien tres jugadores més de la base. I 
al final tornem amb aquest títol europeu que ens 
donarà molta confiança de cara a l'any vinent".
Un cop més es demostra que el vostre és un projecte 
a llarg termini i que apunta alt, oi? "Està clar que 
si ara fa tres anys, quan vam començar, ja ho vam 
dir, i si ara hem quedat campiones d'Europa sub-17 
sense tres jugadores del sènior, vol dir que el 70% 
del primer equip té menys de 17 anys."

Aquest cap de setmana hem viscut 
unes eleccions curioses, ja que per 
primera vegada en molt de temps 
no tothom ha guanyat. Alguns 
polítics han intentat dir que sí, 
que ells eren els guanyadors, però 
pocs eren creïbles davant de la 
seva claca i la majoria no sabien 
dissimular la decepció. 

Esperem que, com passa molts 
cops a l’esport, ara aquests po-
lítics sàpiguen aprendre de les 
derrotes. Com li va passar per 
exemple al Barça que estrenava 
l’any perdent a Anoeta (1-0, tam-
poc era cap drama) i ja semblava 
que el projecte s’ensorrava, Messi 
no reia, Luis Enrique havia de 
plegar... El mateix Barça que ha 
tancat aquest any 2015 amb cinc 
copes al sarró i proclamant-se 
campió del món! 

I és que cada tipus d’esport té 
les seves gràcies. 

En esports d’equip queda clar 
que qui té més punts al marcador 
guanya. Tot i que de vegades, el 
qui perd aprofita més la derrota 

que el vencedor. Si som oberts de 
ment, d’una derrota se’n poden 
treure moltes conclusions posi-
tives: detectar aquells errors que 
en un dia més crucial ens serviran 
per guanyar, pensar en aquells 
petits detalls o idees per canviar 
dinàmiques que faran l’equip més 
fort, trobar aquell punt de motiva-
ció extra necessari... 

En esports individuals, la grà-
cia és que l’esportista competeix 
contra els altres, però sobretot 
contra un mateix. Superar la mar-
ca personal, la millor marca de 
l’any, baixar d’aquell temps que 
un s’ha posat entre cella i cella. 
Per això cal constància, i aconse-
guir-la –cosa realment complica-
da– és l’èxit en si mateix. Els resul-
tats ja sortiran “sols”. 

Esperem que, sigui aprenent 
dels errors o sigui amb constància, 
sapiguem encarar el nou any mi-
llorant el què hem fet aquest 2015. 
Ja siguem polítics, esportistes o 
simplement, persones. 

A l’esport no tothom guanya 
Sense autocrítica i constància no hi ha resultats 

El Personatge

CASA
ATLETISME Cros                        
CROS DE NADAL
Divendres 25 | 12h | Al Centre Atlètic Laietània

NATACIÓ Cursa Popular
COPA NADAL
Divendres | 25h | Al CN Mataró
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Aquest èxit europeu us ajudarà a la lliga després d'un 
inici de campionat complicat d'Ok Lliga Femenina? 
"Nosaltres vam viatjar a Mieres amb l'objectiu de 
fer un stage de pretemporada del primer equip, tot 
i que hi havia tres jugadores que per edat no podien 

competir,  i venien tres jugadores més de la base. I 
al final tornem amb aquest títol europeu que ens 
donarà molta confiança de cara a l'any vinent".
Un cop més es demostra que el vostre és un projecte 
a llarg termini i que apunta alt, oi? "
si ara fa tres anys, quan vam començar, ja ho vam 
dir, i si ara hem quedat campiones d'Europa sub-17 
sense tres jugadores del sènior, vol dir que el 70% 
del primer equip té menys de 17 anys."

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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El femení sub 17 del CH 
Mataró es penja la corona 
europea a Mieres

El Club Hoquei Mataró torna a fer 
història i afegeix un nou títol con-
tinental, aquest cop de l’equip fe-
mení sub 17 que el passat cap de 
setmana va proclamar-se campió 
d’Europa a la localitat asturiana 
de Mieres, després de superar, a 
la fi nal a tres, l’equip lleidatà del 
Bell Lloc Vilasana 2-1 i empatar a 
0 amb l’equip portuguès del Stuart 
Massamá.

Segona edició del torneig
La localitat de Mieres va acollir la 
setmana passada la segona edició 
de la Copa d’Europa Femenina sub 
17 de clubs. Aquesta competició és 
una de les grans apostes del Comitè 

Europeu d’Hoquei Patins i de la 
Federació Espanyola de Patinatge 
que volen desenvolupar l’hoquei 
patins femení a nivell continental. 
Després de la primera edició on no-
més van participar tres equips es-
panyols i tres equips portuguesos, 
aquesta segona edició ha comptat 
amb la participació de 9 equips de 
cinc nacionalitats dieferents.

Els equips participants van 
ser l’equip amfi trió del Cuencas 
Mineras, el Bell Lloc Vilassana 
(Lleida), vigent campió d’Espanya, 
el CH MATARÓ, subcampió d’Espa-
nya, els equips portuguesos Stuart 
Massamá i Juventude Salesiana, 
l’equip francès de l’Ille de France, 
el conjunt anglès RHC Of England 
i l’equip suís del Swiss Future. El 

Foto de tota la plantilla amb les medalles de campiones d'Europa. | FOTO CH MATARÓ

Campiones d'Europa sub 17

CH Mataró va passar a la fi nal a 
3 després de superar a la primera 
fase 2-0 el Swiss Future i 5-0 el 
Juventude Salesiana de Portugal.

A la fi nal a 3 el conjunt mataroní 
va superar 2-1 el Vilasana venjant-se 
d’aquesta manera de la derrota 
soferta a la fi nal estatal, i després 
va empatar a 0 gols amb l’equip 
portuguès del Massamá.

Les mataronines, per aconseguir 
proclamar-se campiones, neces-
sitaven que l’equip portuguès no 
aconseguís la victòria contra les 
catalanes, ja que s’havien imposat 
en la tanda de penals de desempat. 
Finalment el Vilasana va superar 
per un clar 4-1 a les portugueses 
donant el campionat a les noies 
entrenades per l’Oriol Feliu. 

PLANTILLA
Ari Escalas (Portera) 
Paula Lladó (Portera)
Ona Castellví 
Laura Manzanares
Carla Fontdeglòria
Júlia Canal
Marta Soler
Adriana Chiva
Aida Anton
Oriol Feliu (tècnic)
Albert Larrea (tècnic) El triomf davant el Bell LLoc VIlasana va ser clau. | FOTO LUÍS VELASCO

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI PATINS
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1a ESTATAL                  
MASCULINA

Els mataronins pateixen amb 
el darrer classificat, però re-
solen en els darrers minuts 

Victòria balsàmica pel Mis Ibérica 
Mataró, que en les darreres set-
manes havia perdut el rumb i ja 
encadenava cinc derrotes de forma 
consecutiva. 

Els homes entrenats per Joan 
Carles Vadillo –sancionat per aquest 
partit, com Marc Povedano, neces-
sitaven guanyar abans del descans 
nadalenc, i sabien que a la pista 
del cuer no podien fallar, però el 
Mieres es va resistir i fi ns als darrers 
instants els mataronins van haver 

de lluitar per no perdre punts a la 
pista asturiana.

Surten del descens
Jornada 11 (19 desembre)
Tordera - Vilanova.....................................5-4
Santa Maria - FC Barcelona B ................3-6
Arenys Munt - Manlleu .............................6-6
Sant Feliu - Girona ....................................3-4
Palafrugell - Rivas ..................................... 3-2
Mieres - CH MATARÓ ................................. 5-7
Alcobendas - Sant Cugat ........................ 3-2

Classificació
FC Barcelona B i Alcobendas 24; Manlleu 
19; Girona 18; Sant Cugat i Arenys de 
Munt; Sant Feliu 16; Tordera i Palafrugell 
14; MIS IBÉRICA CH MATARÓ 12; Rivas 
i Vilanova 9; Santa Maria del Pilar 4; 
MIeres 2.

Després de la victòria a terres asturia-
nes els mataronins acaben el 2015 fora 
dels llocs de descens. Hem de destacar 
la gran temporada que està fent l'Arenys 
que és sisè a molts pocs punts de dis-
tància dels llocs d'ascens a Ok LLiga.

Aturada nadalenca
Ara la competició s'aturarà fins el cap 
de setmana del 16 i 17 de gener quan el 
CH Mataró visiti la pista del Palafrugell, 
un equip que té dos punts més que els 
mataronins.  

Reaccionen a la pista del cuer

Eric Florenza va fer 2 gols. | ARXIU 5  MIERES

7  CH MATARÓ

MIS IBÉRICA:  Sergi Grané, Oriol Pu-
jol, Èric Florenza (2), Pablo Fernández 
(2) i Èric Serra (1) equip inicial; Marçal 
Oliana (2) i Oriol Lladó.

MARCADOR: 10’ FERNÁNDEZ (0-1); 11’ 
FLORENZA (0-2); 29’ Carmona (1-2); 
32’ OLIANA (1-3); 33’ Carmona (2-3); 
38’ FERNÁNDEZ (2-4); 39’ Quintanal 
(3-4); 43’ Carmona de penal (4-4); 44’ 
OLIANA (4-5); 45’ Quintanal (5-5); 49’ 
FLORENZA (5-6); 50’ SERRA (5-7).

FUTSALGuanyen el derbi 
maresmenc

3a DIVISIÓ                           
ESTATAL             

Jornada 12 (19 desembre)
Pineda - Penya Johan .............................. 4-2
Ràpid - Vilassar Mar ................................. 4-2
Arrels - Lloret .............................................11-4
Arenys Munt - FUTSAL MATARÓ .............3-5
Centelles - Cerdanyola ............................. 1-5
Montsant - Parets .....................................3-4
Sant Joan - Sagarra .................................5-4
Lliçà d'Amunt - Premià de Mar ...............7-3

Classificació
Cerdanyola 34; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ 
i Centelles 26; Lliçà d'Amunt 24; Premià 
Mar 21; Penya Johan i Montsant 19; Sant 
Joan Vilassar 17; Vilassar de Mar i PIneda 
16; Arrels 15; Arenys Munt 13; Sagarra 
12; Parets 10; Ràpid Santa Coloma 7; 
LLoret 4. 

3  ARENYS DE MUNT

5  FUTSAL ALIANÇA

FUTSAL:  Paquito Parés, Cristian Se-
villa, Marc Caballeria (1), Eric Izquierdo, 
Carlos Villarin (1), Cristian Villarin, 
Marcel Catà (1), Raul Pulido, Pol Novo, 
Miki Rodríguez (1), Javier Cano. .

Els mataronins acaben l'any 
en segona posició 

Nova victòria del Futsal Aliança 
Mataró que encadena set jornades 
de lliga sense perdre i que ha gua-
nyat sis dels darrers set partits que 
ha jugat. Els mataronins des del 24 
d'octubre que van caure a davant 
el líder que no perden cap partit.

El Futsal va fer un partit molt 
seriós a la complicada pista de 
l'Arenys de Munt. Carlos Villarin 
va fer el 0-1, però l'exjugador del 
Futsal Joan Jové va fer l'empat. 
Abans del descans Marc Caballeria 
va fer l'1 a 2. 

A la represa novament Carlos 
i després Catà van posar l'1 a 4. 
L'Arenys va escurçar diferències, 
però Miki va fer el cinquè que va dei-
xar sense opcions als locals. Després 
d'aquesta victòria els mataronins 
acaben el 2015 en segona posició i 
amb opcions reals d'ascens a 2a B.

el Esporttot HOQUEI PATINS
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36 JOVENTUT H. MATARÓ

27 H. ESPLUGUES

JOVENTUT MATARÓ: Oriol Mas (10 
aturades) i Pol Gavañach (6 aturades) 
porters; Marc Martínez (5), Bernat 
Muñoz (2), Oriol Vaqué (3), Berenguer 
Chiva (1), Pepo Juàrez (5), Jan Bonamu-
sa (6), Dani Aguilera (3), Marc Castilla 
(1), Roc Segarra (5), Àlex Bosch (3, 2 de 
p.), Toni Busquets, David Pedragosa (2). 

PARCIALS CADA 5': 2-3, 4-4, 8-7, 10-8, 
14-9, 17-9 descans; 20-10, 23-16, 27-20, 
28-21, 31-23, 36-27.  

30 VILAMAJOR

26 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Arge-
lich porteres; Cristina Arteaga, Cristina 
Moreno, Isa Latorre, Laura Gallego, Aina 
Rossell, Tinna Falconi, Roser Villalba, Ire-
ne Hernàndez, Judith Pérez, Laia Nonell, 
Saray Romero, Sandra Cariteu.

1A ESTATAL
MASCULINA

La defensa pressionant dels 
visitants va deslluir el final  

El JH Mataró va aconseguir la seva 
segona victòria consecutiva der-
rotant de forma clara l'Esplugues, 
després d'un partit força estrany, 
en el qual la superioritat local va 
ser evident i es va manifestar al 
marcador fi nal amb una diferèn-
cia de nou gols, que hagués pogut 
ser superior.

A l'inici del partit el Joventut va 
semblar excessivament confi at i els 
espluguencs es van avançar (2-4). 
Però quan la defensa va començar a 
funcionar i Oriol Mas aturava, es va 
córrer el contraatac i es va capgirar 
el marcador (8-7) i en el tram fi nal 
de la primera part l'equip visitant 
va jugar molt precipitat i l'equip 
local va marxar als vestidors amb 
8 gols d'avantatge (17-9). 

A la represa, quan es van veure 

L'equip mataroní dominava al 
descans

El femení del Joventut va perdre a la 
pista del Vilamajor un partit que se 
sabia complicat, però el Joventut va 
encarar bé i dominaven al descans. 
Després l'equip local, amb més ban-
queta, ajudades pel públic, i afavori-
des per les exclusions, van capgirar 
el marcador.

molt per sota (20-9), els visitants  
van intentar descontrolar el partit, 
i ho van aconseguir, amb una de-
fensa pressionant que va provocar 
moltes pèrdues de l'equip local, 
algunes d'elles acompanyades de 
decisions molt equivocades dels 
col·legiats, però de tota manera 
l'intercanvi de gols tampoc els va 
servir de gran cosa.

Continuen cinquens 
13a jornada 
Palautordera - Gavà .........................28-25
JOV. MATARÓ - Esplugues................36-27
OAR Gràcia - Sesrovires ...................19-23
Sant Cugat - Montcada ....................28-22
Lleida Pardinyes - Granollers B ......31-38
Mar. Zaragoza - Sant Quirze ...........23-37
S.Bonanova- S.Martí Adrianenc .... 27-33
Sant Joan Despí - Sarrià  .................28-31

Classificació 

Sant Quirze i Sarrià 23; S. Martí 
Adrianenc 22; Granollers 21; JOVENTUT 
MATARÓ 18; Maristes Zaragoza 12; 
Montcada 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.

Aturada fins al 9 de 
gener
14a jornada (9 gener)
GAVÀ - JH MATARÓ

Perden un lloc
13a jornada
Vilamajor - JH MATARÓ ................... 30-26
Igualada- Vilanova Camí .................20-23
 OAR Gràcia B - Lleida Pardinyes ...28-26
Tortosa- Ascó ...................................... 14-13
Canovelles - Sesrovires ....................17-29
Cardedeu - Sant Vicenç ....................17-28
Sant Quirze- - Gavà .............................17-16

Classificació
Sant Vicenç 23; Sesrovires 21; Cano-
velles i Vilamajor 17; Sant Quirze 16; 
Cardedeu i OAR Gràcia B 14; Gavà 9; 
Gavà 11; JH MATARÓ 10; Ascó i Tortosa 
8; Vilanova Camí 6; Igualada 4; Lleida 
Pardinyes 3.
14a jornada (9 gener)
Tortosa - JH MATARÓ

ALTRES RESULTATS
2a Cat.: Súria- JHM B 31-19; 3a Prefer.: 
JHM Atlètic - Montgrí 28-23; Juvenil 
mas: Gavà- JHM 16-26; Castelldefels- 
JHM B 36-37; Cadet mas: La Roca B- 
JHM 31-29; Infantil mas: Voramar- JHM 
26-33; Cadet fem: JHM- Martorell 19-8; 
Infantil fem: S.Vicenç JHM 18-14.

Bon partit en pista complicada

Marc Martínez va fer 5 gols. |  ANNA ALUART

Guanyen amb comoditat un 
partit força descontrolat  

Lliga Cat.Fem.

www.eltotesport.com |  P. 5HANDBOL

portada ete 1408.indd   5 22/12/15   18:18



54 CBS BARÇA

61  PLATGES MATARÓ

PLATGES: Maria Cordon (4), Teresa 
Gómez, Esther Murat (4), Carolina del 
Santo (15), Sheila Dixon (10) cinc inicial; 
Sara Fernández (8), Laia Rubio (3), 
Rania Hurtado (15), Sandra López (2)..

MARCADOR: 21-13, 35-29, 46-40, 54-61.

69 SOL GIRONÈS BISBAL

76 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ: Iker Guallar (5), Santi Serra-
tacó (12), Jordi Costa (11), Nacho Ariño 
(14) i David Romero (19) cinc inicial; 
Martin Aguirrezabala (8), Sergi Ventura 
(1), Rafa Prats (6), Ferran Tardio, Amen 
Osayande, Traver.

MARCADOR: 19-25, 41-48, 56-52, 69-76.

63  CC BADALONA

77  MATARÓ PARC BOET

BOET: Quim Franch (16), Marc Forcada 
(4), Carles Gómez, David Viñas, Marc 
Rubio (9) cinc inicial; Carles Canals (4), 
Marc Hermoso (4), Marc Arnau (9), Oau 
Ruzafa (12), Sergi Homs (19).

MARCADOR: 10-17, 29-36, 45-57, 63-77.

COPA
CATALUNYA F.

Les grogues donen la sorpre-
sa a la pista del fins ara líder

El Platges de Mataró va donar la 
sorpresa de la jornada guanyant 
a la pista del fi ns ara líder de la 
categoria, el CBS Barça, un equip 
que fi ns ara només havia patit dues 
derrotes. Les mataronines van anar 
de menys a més, i tot i que van 
anar perdent bona part del partit, 
mai van defallir i fi nalment es van 
emportar la victòria.
     En el primer quart el Barça 
va ser molt superior i es va im-
posar 21-13. En el darrer quart el 
Platges va demostrar que podia 
plantar cara al líder i que no li po-
saria les coses fàcils i al descans 
només perdia 35-29. En el tercer 
quart la igualtat fou màxima (11-
11) i d'aquesta manera s’arribava 
al darrer quart amb tot obert. En 
el darrer període el Platges va fer 
tota una exhibició i amb un parcial 
de 8 a 21 es va emportar el triomf.

COPA CAT.MASC.  | Després d'una 
bona primera part que va acabar 
41-48, a la represa el Mataró es va 
col·lapsar en atac i els locals, amb 
un parcial de 15-2, van capgirar el 
marcador. A manca de quatre mi-
nuts el resultat era de 66-65 i va 
ser quan l'ofi ci i la qualitat mata-
ronina van decantar el partit amb 
un parcial de 3 a 10.

COPA CAT.MASC.  | Diumenge pas-
sat el Mataró Parc Boet va gua-
nyar 63-77 a la complicada pista 
del Círcol Catòlic de Badalona i 
acaba l’any en posicions de fases 
d’ascens a Lliga EBA. Després d’un 
inici complicat de lliga on l’equip va 
patir moltes baixes per lesió, en els 
darrers partits l’equip s’ha refet i 
ha recuperat la seva millor versió.

Canvi de líder
13a jornada (20 desembre)
Sant Nicolau - Granollers ............... 64-57
ARENYS - Vilanova ........................... 66-42
Sant Fruitós - Gramenet ................. 46-63
Geieg - Valls ....................................... 64-52
CBS Barça - PLATGES MATARÓ ......  54-61

Classificació 
Geieg 24; Barça 23; Valls 22; Granollers 
21; PLATGES MATARÓ 20; ARENYS i 
Gramenet 19; Sant Fruitós i Vilanova 16; 
Sant Nicolau 15.

El Platges de Mataró es manté en 
cinquena posició i ara està a només una 
victòria del quart classificat, el Grano-
llers, que aquesta jornada va perdre a 
la pista del cuer. Per dalt el Geieg és el 
nou líder en solitari. Ara la competició 
s'atura fins al cap de setmana del 9 i 10 
de gener. 

El Mataró Feimat 
diu adéu a la Copa 
Federació
13a jornada (20 desembre)
Sant Josep - Sedis  ........................... 71-48
Cerdanyola - Sant Cugat ................. 51-66
Alpicat - Artés ...................................65-80
Sant Adrià - Granollers ................... 79-65
La Bisbal - MATARÓ FEIMAT ............69-76
Minguella - Castellar ...................... 97-105
Terrassa - Vic ..................................... 58-65
CC Badalona-MATARÓ PARC BOET .63-77

Classificació
Sant Josep 26; Sant Adrià 24; MATARÓ 
FEIMAT 23; MATARÓ PARC BOET, Vic i 
Cerdanyola 21; Artés i Sant Cugat 20; 
CC Badalona, Granollers i Alpicat 18; La 
Bisbal i Castellar 17; Minguella, Terrassa 
i Sedis 16.

El Mataró Feimat va fer els deures i 
va guanyar a terres gironines, però 
l'endemà el Sant Adrià tampoc va fallar 
i va guanyar a casa. L'equip del Besòs 
manté la segona plaça i jugarà la Copa 
Federació els dies 2 i 3 de gener junta-
ment amb el Sant Josep i els altres dos 
primers classificats de l'altre grup. 

El Platges de Mataró guanya a la 
pista del Barça

Sheila Dixon va fer 10 punts. | ARXIU

Copa Catalunya M.

Victòria in extremis Mostren la millor versió

el Esporttot BÀSQUET
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DE DICIEMBRE
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DE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBREDE DICIEMBRE35% DE DESCUENTO EN INODOROS

VICTORIA:
Asiento y tapa bis. Inox
+ taza  + tanque completo

THE GAP:
Asiento y tapa bis. Inox
+ taza + tanque completo

MERIDIAN COMPACTO:
Asiento y tapa bis. Inox
+ taza compac + tanque completo

109,98€* 162,96€* 226,98€*
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A la Festa dels Atletes va 
haver-hi connexió via skype 
amb els dos guanyadors

El passat dissabte dia 12 de desem-
bre es van atorgar els premis anuals 
que reparteix el C.A. Laietània, als 
seus millors atletes de la tempora-
da anterior en el decurs de la 63a 
Festa dels Atletes, que passarà a 
la història per ser la primera en 
atorgar els Mèrits tant masculí com 
femení, en unes connexions via 
skype, ja que Jesús Angel García i 
Beatriz Indurain, els dos premiats, 
es trobaven, per diferents motius, a 
molts quilòmetres de distància del 
complex del C.A.Laietània. Ambdós 
es van endur el Discòbol per pri-
mera vegada. Els altres premiats 

Jesús Angel Garcia Bragado i Bea Indurain               
reben els trofeus al Mèrit del CA Laietània

Foto dels dos premiats. | ARXIU

amb els premis Superació en les 
diferents categories van ser: ale-
vins: Maria Pujol Solà i Nil Llorens; 
infantils: Aina Rabadan i Isaac 
Ballesteros; cadets: Alba Rodríguez 
i Aleix Aznar; juvenils: Emma Palà i 

Bernat Tarragó; júniors: Irene Betriu 
i Ayoube Sighiouri; promesa: Carla 
Moreno i Àlex Estivill, veterans: 
Maria Àngels Noell i Salvador Vilà 
I els Trofeus Barcelona'92: Martina 
Ballesteros i Joan Planas. 

el Esporttot ATLETISME
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Abans i després de festes 
es juga la primera fase de la 
competició catalana del mà-
xim nivell

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró ha començat a jugar la pri-
mera fase de la Copa Catalunya, la 
competició catalana de waterpolo 
del màxim nivell, una competició 
que en les darreres temporades 
s'havia jugat a l'inici de la tempo-
rada, abans no comencés la Divisió 
d'Honor estatal. Però aquest any 
a causa de la celebració de l'Eu-
ropeu, el pròxim mes de gener, la 
competició estatal va començar 
abans i això ha obligat a canviar 
les dates de celebració de la com-
petició catalana. 

De moment dues victòries i una 
derrota
La primera fase té un calendari 
que ocupa tres dies abans de fes-
tes (17, 19 i 22 de desembre) i dos 
dies després (7 i 9 de gener), però 
ja s'han canviat algunes dates i el 

Quadis va avançar el partit del 9 
de gener contra el CE Mediterrani, i 
que es va jugar a la piscina coberta 
del centre el passat dia 15 de de-
sembre, acabant amb victòria de 
l'equip mataroní per 16-10.

El dia 17 de desembre l'equip de 
Beto Fernàndez es va desplaçar a 
Barcelona per jugar a les instal-
lacions del CN Catalunya i en aques-
ta ocasió va perdre per 13-12, des-
prés d'un partit molt igualat amb 
parcials de 4-5, 3-3, 3-2 i 3-2. 

En el darrer partit jugat, el Quadis 
va guanyar a Molins de Rei (equip 
de 1a Divisió Estatal) per 7-13, amb 
parcial de 2-5, 1-3, 3-3, 1-2.

S'ha de dir que el Quadis ha jugat 
aquests tres partits amb tots els 
jugadors de casa, inclosos quatre 
jugadors de la base, algun fi ns i tot 
en edat cadet, que són Raül Loste, 
Marc Mora, Lluc Bertran i Xavier 
Casabella.

Els altres rivals del grup són Sant 
Feliu, que aquest dimarts ens hau-
rà visitat, i Barceloneta (al qual es 
visitarà el dia 7 de gener). 

El Quadis juga la Copa 
Catalunya

Pol Barbena, un dels joves valors del CN Mataró. | ARXIU

Gran actuació de la nedadora 
del CN Mataró a Campionat 
de Catalunya Open

El passat cap de setmana el 
CN Mataró va participar en els 
Campionats de Catalunya Open 
"Circuit Català de Terrassa" a les 
instal·lacions del CN Terrassa. El 
CN Mataró s'hi va presentar amb 30 
nedadors absoluts, júniors i alguns 
d'infantils. En tècnics del CNM van 
plantejar aquest campionat amb 
fi nalitat preparatòria per a altres 
competicions del futur com la Copa 
d'Espanya Absoluta i els Campionats 
d'Espanya Júnior i Infantil. 

L'esportista més destacat del 
CN Mataró fou Berta Cantó, la ne-
dadora mataronina va aconseguir 
dos subcampionats de Catalunya. 
Cantó va acabar segona en els 50 
metres braça (33.17) i segona en els 
100 metres braça ( 1:12.57).

Bronze d'Hèctor Ruiz
L'altre nedador del CN Mataró 
que va aconseguir metall va ser 
el fondista Hèctor Ruiz que va 
aconseguir el bronze en els 1500 
lliures (15:49.92). A la classifi cació 
fi nal per equips el Centre Natació 
Mataró va acabar en cinquena po-
sició a molt poca distància del ter-
cer classifi cat.

Berta Cantó en el podi |CN MATARÓ

Dos subcampionats              
de Berta Cantó

www.eltotesport.com |  P. 8WATERPOLO-NATACIÓ
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Urbano va fer el gol local. | FOTO ANNA ALUART

1  C.E. MATARÓ 

2  MARTINENC

C.E. MATARÓ EF:  Pol Andiñach, 
Willy, Kiku Parcerisas, Isma Aguilar, 
Abel Moreno (Javi Bustos), Parri (Marc 
Ariño), Fiti, Aitor, Ousman (Cristian), 
Rodri, Sergi Urbano (Uri).

GOLS: 20' SERGI URBANO (0-1); 35' 
Edgar (1-1); 73' Kilian (1-2).

PRIMERA
CATALANA

El Mataró acaba l'any amb 
dues derrotes seguides  

El CE Mataró tancava l'any rebent 
el Martinenc, un històric del futbol 
català, i va perdre el partit, rebent 
la segona derrota a camp propi i 
encadenant dues derrotes conse-
cutives, després d'haver estat vuit 
setmanes sense perdre. 

Va ser un partit força igualat amb 
molta lluita el centre del camp amb 
l'equip local intentant construir 
futbol, però trobant-se al davant 
un equip que li va fer la feina molt 
difícil. Això va portar a un partit 
amb poques ocasions de gol i on 
l'equip que va tenir més sort es va 
emportar els tres punts.

El Mataró es va avançar amb un 
gol de Sergi Urbano als 20' quan 
va aprofi tar una errada rival, per 
marcar el primer gol. Però l'equip 
visitant va continuar treballant amb 
molta intensitat i va empatar de 
falta directa abans del descans.
A la segona part la tònica va con-
tinuar igual, amb molta lluita el 
centre del camp, amb les defenses 
controlant bé i amb molt poques 
ocasions de gol, fi ns que a falta 
d'una mica més d'un quart d'ho-
ra per al fi nal, en un moment en 
què l'equip local acabava de fer un 
canvi i estava recomponent línies, 

un atac vertical dels martinencs va 
acabar amb el segon gol, en la que 
va ser l'única ocasió de gol de què 
van disposar en tota la segona part.
Fins al fi nal el Mataró ho va inten-
tar, posant molts davanters al camp 
i penjant pilotes, però tampoc va 
acabar de tenir cap situació molt 
clara com per tombar el resultat. 
En la més clara, una centrada d'Uri, 
la van estar a punt de rematar dos 
jugadors però el porter visitant es 
va avançar desviant la pilota.

El  cap de la taula està 
molt igualat
15a jornada (20 desembre)
Andorra - Farners ................................... 2-1
Lloret - Tona ............................................ 1-2
Avià - Abadessenc.................................2-0
Mollet - Horta .........................................0-0
VILASSAR MAR - Manresa .................... 3-3
Vic - La Jonquera .................................... 1-1
Sants - Molletense ................................. 2-1
L'Escala - Girona B .................................. 1-1
CE MATARÓ - Martinenc ........................ 1-2

Classificació
Horta 28; VILASSAR MAR, Avià, Tona, 
Mollet, Martinenc 27; Manresa 26; La 
Jonquera 24;  Andorra 23; CE MATARÓ 
i Vic 20; Sants 19; L'Escala 18; Lloret 17; 
Girona B 16; Farners 13; Abadessenc 7; 
Molletense 5.
Com es pot veure tenim set equips a dalt 
de tot separats per només dos punts, i 
el CE Mataró ara està en zona tranquil·la 
al centre de la taula a 8 punts de dalt i a 
només 4 de la zona de perill.

Ara descans per Festes

Com en totes les competicions ara la 1a 
Catalana s'atura fins al proper 10 de ge-
ner en què el Mataró visitarà el Girona B.

Manresa - CE MATARÓ ...............................0-1
L'equip groc-i-negre va guanyar amb 
un gol d'Óscar Castellano. Van jugar: 
Dani Pérez, Cordon, Cervera, Cubedo, 
Domínguez, Castellano, Vallès, Sañarich, 
Castrillo, Carreras, San Martín (després 
Gladiador, Sylla, Gisbert i Calero).
El Mataró és novè amb 22 punts la ma-
teixa puntuació que el 7è, i per sobre hi 
ha quatre equips B que no poden pujar.
El pròxim dia 9 de gener el CE Mataró 
rebrà el Sabadell que és el 6è classificat.

Un gran cap de setmana
Ha estat aquest un gran cap de setmana 
per a la base del club groc-i-negre, ja 
que, a part de la victòria del juvenil A, 
s'han donat aquests resultats:
Juvenil pref.: CEM B 2-1 Europa
Cadet Div. Honor: Cornellà 1-2 CEM; Cadet 
Pref.: CEM B 3-0 Ripollès
Infantil Div. Honor: Vilanova 0-3 CEM; In-
fantil 1a: CEM B 3-3 Palautordera; Infantil 
1a: CEM C 1-0 Cerdanyola Vallès

El CE Mataró s'avança però un 
Martinenc més efectiu remunta

Mal fi nal d'any. | FOTO ANNA ALUART

Ll.Nacional.Juv.

el Esporttot FUTBOL
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10 UD CIRERA

5  TECNOFUTBOL

CIRERA: Toni Rodríguez, Deivid (Ibu 
53'), Remo, Agus Campos, Carlos 
Gómez, Toni Redondo, Àngel Vega, Pau 
Hernàndez (Othman 53'), Cristian, Aleix 
Tarrés "Peque" (Juan Pablo Pineda 81'), 
Izar (Rafa Auñón 21')

GOLS: 12' PEQUE (1-0); 18' ANGEL(2-0); 
19' PEQUE (3-0); 25' ANGEL (4-0); 36' 
ANGEL (5-0); 43'  AGUS (6-0); 44' ANGEL 
(7-0); 45' Corboba (7-1); 53' Pozzo (7-2); 
55' REMO (8-2); 65' Felix  (8-3); 70' Felix 
(8-4); 73' Luis (8-5); 88' OHTMAN (9-5); 
89' JUAN PABLO (10-5).

0  GRAMENET

1  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Alvero, 
Issac (Diego, 75’), Hassan, Navarro, Ito 
(Palanco, 89’), Koke, Musta (Tavero, 
87’), J. Albert, Manolo, Joel (Pompido, 
75’) i Paco.

GOLS: 76’ POMPIDO (0-1).

2  CF LLOREDA

1  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Dani, Llop, Masero (Aitor 
Moreno, 70’), Artero, Delfin (Cristian, 
46’), Camara, Sergio Cobo, Israel 
Martínez, Sergio Gutiérrez (Carmona, 
46’), Oumar, Muñoz.

GOLS:  26’ Lorenzo (1-0), 89’ ISAREL 
MARTÍNEZ (1-1), 89’ Alberto (2-1).

SEGONA
CATALANA

Després de 4 empats seguits, 
els mataronins es van retro-
bar amb la victòria

El Cirera va aconseguir un triomf 
descomunal davant el Tecnofutbol, 
el penúltim classifi cat de 2a 
Catalana, ja que va guanyar per 
un tempteig tan poc habitual com 
és un 10-5, i curiosament coincidint 
en la mateixa jornada que el Real 
Madrid li va clavar 10 gols al Rayo, 
això sí, el Cirera ho va fer en igualtat 
de jugadors, ja que tots dos equips 
van veure com els expulsaven dos 
jugadors en els darrers deu minuts.

Nova victòria de la Mataronesa 
que va guanyar 0-1 al camp de la 
Gramenet, un rival directe per la 
permanència. Amb aquesta victò-
ria, el conjunt arlequinat ja porta 
tres jornades seguides guanyant 
i s’allunya dels llocs de descens. 

Els mataronins acaben aquest 
2015 amb 20 punts i en novena 
posició.

La Llàntia no aixeca cap i aquest 
passat cap de setmana va perdre 
en el darrer minut. Els locals es van 
avançar a la primera part, però els 
mataronins no es van rendir i van 
aconseguir el gol de l’empat en el 
89’. Però a la jugada següent el 
Lloreda va fer el defi nitiu 2-1 que 
deixava glaçat al conjunt mataroní.

La Mataronesa escala
15a jornada (20 desembre)
Canyelles - Baró de Viver .................... 2-1
CIRERA - Tecnofutbol ......................... 10-5
Europa B - Montcada .....................suspès
Gramenet - MATARONESA.....................0-1
Martinenc B - Fundació Hermes ........1-0
Lloreda - LA LlÀNTIA ............................. 2-1
San Juan Montcada - Guineueta .......6-1
Llefià - Carmelo ..................................... 2-2
SANT POL - PREMIÀ MAR......................0-0

Classificació 
San Juan Montcada i PREMIÀ MAR 33; 
LLefià 28; SANT POL, Europa B i Funda-
ció Hermes 27; Carmelo 23; Lloreda i 
MATARONESA 20; Guineueta 19; Besòs 
Baró de Viver i Gramenet 18; CIRERA 17; 
Martinenc B 13; LA LLÀNTIA i Canyelles 
12; Tecnofutbol 11; Montcada 10.

La mala notícia és que després de la 
darrera derrota La Llàntia ha caigut 
en llocs de descens. Ara la competició 
s'atura i no tornarà fins al cap de 
setmana del 9 i 10 de gener. 

15a jornada (20 desembre)
Alella - Fundació Grama ......................0-6
Argentona - La Florida ......................... 2-1
Cabrils - Vilassar Dalt ..........................0-0
Empenta - Turó Peira ........................... 2-3
Premià Dalt - Llavaneres ...................... 1-1
LIVERPOOL - Districte 030 ................... 3-1
Singuerlín - Cabrera .............................0-2
Pineda - Arenys de Mar .......................3-4
PLA D'EN BEOT - Canyelles B ............... 3-1

Classificació
Argentona 39; Fundació Grama 34; 
Llavaneres 32; Cabrera 28; Districte 
030 27; Cabrils 25; Premià Dalt 24; Vi-
lassar Dalt 23; La Florida 20; PLA D'EN 
BOET 19; Arenys de Mar i Turó Peira 18; 
Singuerlín 15; LIVERPOOL i Empenta 14; 
Pineda 12; Canyelles B 11; Alella 9.

Nou triomf del Pla d'en Boet que aga-
fa distància amb el descens i victòria 
balsàmica del Liverpool que surt de la 
zona descens.

Descomunal victòria de la UD 
Cirera a casa

Es retroben amb el triomf. | FOTO A. ALUART

3a Catalana

www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL
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La cursa que arriba a la seva 
42a edició cada cop té més 
participants

Com cada 25 de desembre dia de 
Nadal, el Centre Atlètic Laietània 
organitza el seu Cros de Nadal 
que enguany arriba a la seva 42a 
edició. Una cursa que serà molt 
especial aquest any, ja que el CA 
Laietània està celebrant el seu 90è 
aniversari. 

  Un cop més la cursa està ober-
ta a tothom i és sense límit d'edat. 
Tots els participants rebran una 
sorpresa i una ampolla de cava. A 
més a més se sortejarà una espatlla 
de pernil entre tots els participants 
que arribin a meta.

Cartell de la prova |CA LAIETÀNIA

La prova començarà a les 12 
hores a les instaŀ lacions del 
CN Mataró

Dissabte dia 25 de desembre, tots 
els amants de la natació tenen una 
cita amb la 65a edició de la Copa 
Nadal del CN Mataró, una prova de 
caràcter popular oberta a tothom. 

La competició començarà a les 
12h del migdia i els nedadors i ne-
dadores nedaran des de 25 metres 
fi ns a 100 metres depenent de la 
categoria en què competeixin.  Si 
vols emocions fortes, aquesta és la 
teva prova, ja que aquest dia només 
els més valents es llancen a l'aigua 
que està a una temperatura que 
fa tremolar només de mirar-los.

Cartell de la prova |CN MATARÓ

Dissabte 65a edició               
de la Copa Nadal

Premi merescut per Sandra 
Núñez i Marina Trigo

Dissabte passat la Federació 
Catalana de Patinatge va orga-
nitzar, a La Seu d'Urgell, la Gala 
dels Campions, on hi participen 
els millors patinadors d'arreu de 
Catalunya. A la cita van partici-
par dues patinadores del Club 
Patinatge Artístic Mataró, Sandra 

Núñez que hi va participar com a 
campiona de Catalunya infantil i 
Marina Trigo que mesos abans s'ha-
via proclamat campió de Catalunya 
en categoria benjamí. 

També dissabte passat el 
Patinatge Artístic Mataró va or-
ganitzar el seu tradicional Festival 
de Nadal i la presentació ofi cial del 
club on van participar més de 200 
patinadors i patinadores. 

El mataroní té un paper des-
tacat amb el combinat estatal

La setmana passada el mataroní 
Eduardo Calle, jugador cadet del 
FC Barcelona d'handbol, va debu-
tar amb la selecció espanyola sub 
16 disputant el torneig internacio-
nal d'Avilés.

Espanya es va emportar el tí-
tol després de superar 34-26 el 
CD Bosco, 33-17 la selecció astu-
riana juvenil, 30-29 la selecció de 
Portugal i 36-26 a França, la vigent 
campiona d'Europa. Eduardo Calle 
amb un total de 17 gols va ser el 
segon màxim golejador de l'equip.

Eduardo Calle                               
debuta amb Espanya

Eduardo Calle amb el Trofeu |CEDIDA

Nova edició del Cros          
de Nadal del CAL

Dues patinadores mataronines                     
participen a la Gala dels Campions

el Esporttot POLIESPORTIU

portada ete 1408.indd   11 22/12/15   18:24



1P ALU FACTORY 1679.pdf   1   9/6/15   19:31



Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius 
Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris definitius

Carlitos y Snoopy  12:10  16:00  18:05  20:00

 [En català] 12:30  17:00  19:00

Navidades ¿Bien o en familia?  12:15  16:00  19:10

Palmeras en la nieve   

 12:00  16:10  18:30  20:10  21:45  23:30  00:35

The walk - El desafío  12:15  16:00  19:25  22:00  01:00

Star Wars 

 12:00  12:15  16:00  16:30  17:00  17:30  18:10  18:30  19:00  19:45  

 20:30  21:00  22:00  22:35  23:30  00:00  00:30  01:00         

 [En català] 12:30  21:30 

Sufragistas 16:10  21:15  23:30

El puente de los espías 12:15  21:30  00:30

Krampus, maldita Navidad 01:00

8 apellidos catalanes  11:15  16:45  20:15  22:30  00:45 

El viaje de Arlo  12:15  15:50  18:00

Hotel Transilvania 2  12:15

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2)  22:10           

Spectre  [dll.-dm.] 19:00

Truman  12:15

Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                             
El dia de Nadal no es projectarà la sessió de les 16:00h. 

Palmeras en la nieve  16:00  19:40  22:05

Carlitos y Snoopy  16:00  18:00  19:00

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

The walk - El desafío  16:00  20:30  22:45

Star Wars 17:40  20:10  22:40 

Invisibles 20:00  22:00

Papá o mamá 16:00  18:00

La novia 16:00  18:00

Un paseo por el bosque  20:00  22:15

Barcelona nit d'hivern 16:00  18:00

El puente de los espías  22:40

El viaje de Arlo  18:15

Ocho apellidos catalanes  16:00  20:40 

Truman  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., diu. i festius

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció - ACN

  L'actriu Rosa Maria Sardà re-
brà el Premi Gaudí d'honor 2016, 
màxim reconeixement del cinema 
català, pel "caràcter i personalitat 
amb què ha dotat les seves inter-
pretacions al llarg d'una fructífera 
trajectòria combinant pantalla i 
escenari". Sardà acaba d'estrenar 
la pel·lícula 'Ocho apellidos cata-
lanes' d'Emilio Martínez-Lázaro, 
seqüela de la comèdia 'Ocho ape-
llidos vascos'; i en teatre, va in-
augurar en el mes de setembre la 
temporada del Teatre Lliure de 

Sardà serà el Gaudí d'honor 2016
L'actiu rebrà el guardó el 31 de gener a Barcelona

Barcelona amb l'obra Crec en un 
sol Déu, sota la direcció de Lluís 
Pasqual. L'entrega tindrà lloc el 
31 de gener a l’Auditori-Fòrum 
de Barcelona.

Anteriorment, han estat distin-
gits amb el Premi Gaudí d’Honor-
Miquel Porter el recentment de-
saparegut Jaime Camino (2009), 
Josep Maria Forn (2010), Jordi 
Dauder (2011), Pere Portabella 
(2012), Montserrat Carulla (2013), 
Julieta Serrano (2014) i Ventura 
Pons (2015).

Sardà va presentar  les gales dels 
Premis Goya de 1994, 1998 i 2002.

Rosa Maria Sardà, en una imatge d'arxiu

Pregunta de la setmana
Qui és l'autor dels dibuixos de 
Snoopy?

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

Resposta del núm. 1701
‘Escondidos en Brujas’

Guanyadors:
Maria Elena Abel Ambroj,      
Eugènia Misse Borrell.

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. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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Cinemes Les estrenes núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015

El desafío

Basada en les memòries escrites per 
Philippe Petit, un funambulista francès 
que el 1974, guiat pel seu mentor del 
Papa Rudy, es va proposar un repte mai 
realitzat: caminar sobre el cable que se-
parava les Torres Bessones. 
Direcció: Robert Zemeckis
Intèrprets: Joseph Gordon-Levitt, Ben 
Kingsley, Charlotte Le Bonr.
124min

Carlitos y Snoopy

L'Snoopy s'embarca en una gran missió 
on solcarà el cel com as de l'aviació per 
enfrontar-se al seu enemic, el Baró Roig. 
Mentrestant, el seu millor amic Carlitos 
Brown, que pateix d'inseguretat però és 
perseverant, viurà també una aventura 
èpica i heroica. 
Direcció: Steve Martino
Animació
93min

Macbeth

La història d'un guerrer i líder, afectat 
per la guerra i amb la voluntat de re-
construir la relació amb la seva esposa, 
és una de les tragèdies més importants 
de la literatura. Adaptació de l'obra de 
William Shakespeare.
Direcció: Justin Kurzel
Intèrprets: Michael Fassbender, Marion 
Cotillard, David Thewlis
113min

Navidad: ¿bien o en familia?

Quan quatre generacions del clan dels 
Cooper s'ajunten la nit de Nadal, una 
sèrie d'inesperats visitants i successos 
estranys donaran un tomb a la nit i els 
farà redescobrir els seus llaços familiars 
i l'esperit del Nadal. 
Direcció: Jessie Nelson
Intèrprets: Alan Arkin, John Goodman, 
Ed Helms, Diane Keaton
107min

El secreto de Amila

L'Amila és una nena de 9 anys que va 
néixer amb problemes de salut, i última-
ment té marejos i mal de cap. Al costat 
dels seus amics Fede i Mai, rep sessions 
de teràpia a causa de la malaltia dels 
ossos de vidre, però amb l'ajuda de tots 
els amics serà més amè i divertit passar 
els dies allà. 
Direcció:  Gorka Vázquez 
Animació

Palmeras en la nieve

És el 1953 i en Kilian abandona la mun-
tanya d'Osca per iniciar, al costat del seu 
germà, el viatge cap a Fernando Poo, 
una terra llunyana i exòtica a Guinea 
Equatorial, antiga colònia espanyola. 
Direcció: Fernando González Molina
Intèrprets: Mario Casas, Adriana Ugarte, 
Macarena García
163min
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Els resultats de les generals del 20 de desembre a Mataró Ajuntament 

En Comú Podem guanya de sobres
La formació s'endú el 24 per cent dels vots de les eleccions generals a Mataró mentre 
Democràcia i Llibertat, el PSC i el PP perden suports

Eleccions: Marta Gómez

  A la ciutat de Mataró, igual 
que a la resta de Catalunya, vic-
tòria còmoda d'En Comú Podem 
a les eleccions generals de diu-
menge passat. El partit de Pablo 
Iglesias va sumar 13.581 vots - el 
que significa el 24,2 per cent del 
total dels vots. La nova forma-
ció lidera bona part del territori 
català i es posiciona com a ter-
cera força en l’àmbit espanyol. 
Seguidament d’En Comú Podem 
se situen a Mataró els socialistes 
del PSC amb 4.000 vots menys, 
seguits de Ciutadans, Esquerra 

Republicana, Democràcia i 
Llibertat, Partit Popular, Unió 
Democràtica, PACMA i Recortes 
Zero. En aquestes eleccions al 
Congrés dels Diputats qui ha per-
dut més vots a Mataró ha estat 
Convergència i Unió que aquest 
20D, amb la nova nomenclatura de 
Democràcia i Llibertat sumada a 
Unió Democràtica, ha perdut 7.656 
vots respecte als comicis del 2011.

ERC puja
Qui també puja en nombre absolut 
de vots és Esquerra Republicana 
amb 4.700 vots més, PACMA amb 
350 vots més i Recortes Zero amb 

200 vots més. Els partits que, per 
altra banda, perden suport mata-
roní són el Partit dels Socialistes 
que perden 5.000 vots i el Partit 
Popular que baixen 6.532 papere-
tes amb el seu nom respecte a les 
eleccions al Congrés de fa 4 anys. 

El PP perd la majoria absoluta
En l'àmbit espanyol, el Partit 
Popular ha guanyat les eleccions 
amb 123 escons, 63 menys que fa 
quatre anys, seguit del PSOE, que 
ha perdut 20 escons respecte dels 
110 que va aconseguir el 2011. 
Els mals resultats dels dos partits 
tradicionals espanyols es deu a la 
irrupció de forces emergents com 
la suma de Podemos, En Comú 
Podem, Compromís i En Marea, 
que ascendeixen a 69 diputats o el 
partit d'Albert Rivera, Ciutadans, 
que serà quarta força al Congrés 
amb 40 escons. Les pròximes set-
manes es preveuen decisives, ja 
que les sumes per aconseguir la 
majoria absoluta obliguen els par-
tits a pactar.

Destacats són també els resul-
tats dels partits nacionalistes ca-
talans. ERC serà la cinquena força 
al Congrés amb nou diputats, que 
se sumen als 8 de Democràcia i 
Llibertat.

CiutatCiutat núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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El tió, un dels protagonistes de Nadal  Anna Aluart 

Amb l'arribada del mes de desembre sembla que 
tant comerços com associacions i empreses són més 
visibles que mai. De fet, segurament estem davant 
d'una de les èpoques de l'any que s'organitzen més 
activitats: tions solidaris, fi res de pessebres i orna-
ments, pistes de gel, etcètera. I això, sempre i quan 
no parlem de la venda de loteria i participacions, 
polvorons, bombons i infi nitat de propostes més. 

El Nadal és, sens dubte, un dels moments de l'any que 
generalment la gent es gasta més diners. El comerç 
ho agraeix, les butxaques del mes de gener potser no 
tant. Sigui com sigui l'inici de la campanya de Nadal 
l'acostuma a marcar el mateix comerç, tot i que hi 
ha altres senyals que també ens ho evidencien: la 
Fira de pessebres i ornaments de Mataró, l'encesa 
dels llums de Nadal, la instal·lació com a novetat 
d'enguany de la pista de gel o la inauguració de l'ex-
posició de pessebres i diorames. Tot plegat ens fa 
pensar que arriba el Nadal i que Mataró es vesteix 
de gala per rebre, el dia 5 de gener a la nit, els tres 
Reis Mags d'Orient carregats de regals per a uns i 
carbó per a uns altres.    

La campanya de Nadal de la ciutat és 
segurament un dels moments més es-
perats de l'any, sobretot per als més 
petits. La ciutat es transforma amb 

llums, colors, activitats i diferents propostes 
per gaudir d'uns dies de vacances i dies festius. 

Aquest any Mataró proposa novetats com la Pista 
de Gel instal·lada al Parc Central o la transmissió 
en directe de la Cavalcada de Reis de la ciutat. 
També inclou alguns entrebancs com l'encesa 
dels llums que ha anat amb una setmana de 
retard respecte del que estava previst o la ma-
teixa pista de gel inaugurada també amb retard. 
També hi ha celebracions com el trasllat de la 
seu dels Pessebristes o la consolidació de la re-
vetlla popular de Cap d'Any i la Fira de Pessebres 
i Ornaments de la Plaça de Santa Anna. En el 
reportatge d'aquesta setmana repassem tots 
aquests elements i descobrim quina és la seva 
situació actual. 

Tot preparat pel
Nadal 2015REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Anna Aluart

La campanya de Nadal a la ciutat inclou 
novetats, entrebancs i celebracions
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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



Fireta de Nadal

Segurament si hi ha un fet que ens inicia la cam-
panya de Nadal a Mataró és la instal·lació de la 
Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal a la plaça 
de Santa Anna, el que més popularment es coneix 

com a "Fireta de Nadal". Una vegada més és el 
lloc ideal per a trobar tot el que cal per a decorar 
la casa, les fi gures i complements del pessebre, 
molsa, ponsèties, neules, torrons i tot tipus de 
llums. Hem de recordar que és la segona fi ra de 
Nadal més popular i concorreguda de Catalunya.

Patinar sobre gel 10 anys després

Es va anunciar a bombo i platerets. La històrica pista 
de gel a la ciutat tornava a instal·lar-se, aquesta vega-
da al Parc Central. Estava tot a punt el dia de la seva 
estrena, menys la mateixa pista de gel, que encara 
s'estava construint. La gran aposta de Bulevards de 
Mataró, capdavanters en la iniciativa, havia d'obrir 
les seves portes el 4 de desembre, tot i que, fi nalment 
ho va fer una setmana més tard.

La mítica pista de gel de la ciutat torna 10 anys des-
prés amb un format molt més gran. Es tracta d'una 
pista de gel de 720 metres quadrats i patrocinada 
per l'empresa Kinder que ha sufragat bona part 
dels costos econòmics de la infraestructura. Des de 
Bulevards de Mataró creuen que calia apostar per 
una nova activitat d'oci dins de les festes de Nadal 
a la ciutat, sobretot després de la retirada de la fi ra 
dels 'hippies'.  Estarà oberta fi ns al dia 10 de gener.

Els Pessebristes estrenen seu

La tradicional exposició de pessebres i diorames de 
Mataró aquest any s'ha hagut d'instal·lar a la nova seu 
de l'Associació de Pessebristes de Mataró, al carrer 
Alarcón, 27, el que era l'antic parvulari de Menéndez 
i Pelayo. Els Pessebristes se situaven a l'Antiga Presó 
conjuntament amb altres entitats i associacions, 
però la delicadesa de l'estat d'aquest equipament 
els va obligar a sortir d'allà poc després de l'estiu. 

El nou equipament, ja inaugurat per part de l'Ajun-
tament, mostra l'exposició de pessebres i diorames 
que cada any l'Associació ofereix a la ciutat. Per co-
municar el canvi d'ubicació, des de l'Ajuntament s'ha 
engegat una campanya de comunicació i per part dels 
Pessebristes s'han organitzat diferents tallers pràc-
tics, conferències i xerrades per a atreure  i situar a 
tots aquellls que cada any els visitaven a la Presó. 
L'exposició també estarà oberta fi ns al 10 de gener.

Reportatge
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 Anna Aluart 

Llums de Nadal

Un acord entre l'Ajuntament de Mataró, el Gremi 
d'Hostaleria i Unió de Botiguers (UdB) ha permès 
que més comerciants s'involucressin en el paga-
ment dels llums de Nadal. De fet, amb l'encesa dels 
llums de Nadal en el principals carrers de la ciutat 
és, cada any, símbol inequívoc de l'inici de la cam-
panya nadalenca. 

L'encesa ofi cial estava programada per a l'última 
setmana de novembre fent-la coincidir -com ha es-
tat en les darreres edicions- amb l'inici de la Fireta 
de Nadal de la Plaça de Santa Anna. Aquest any 
però, la col·locació dels llums ha retardat l'encesa 
una setmana, tot i que en principi no té res a veure 
amb l'estalvi econòmic ni amb desavinences entre 
l'Ajuntament, el Gremi i UdB. 

5 anys d'OCA popular

 Ha costat molts esforços poder aconseguir una re-
vetlla popular de Cap d'Any a la ciutat de Mataró. 
Per tancar el 2015, però, la ciutat ja podrà dir que ha 
celebrat la seva cinquena edició de l'Operació Cap 
d'Any (OCA). De fet, són sis anys i cinc revetlles, una 
d'elles es va haver de suspendre. Recordem que l'OCA 
va començar a la gàbia, va passar per la seu dels 
Capgrossos i ara s'instal·la a la Plaça de Santa Anna.

La pista de gel es va 
inaugurar una set-
mana més tard per 
problemes amb la 
instal·lació

Cavalcada de Reis per TV3

Una de les novetats d'aquestes festes de Nadal, sens 
dubte serà la Cavalcada de Reis. De fet, la Cavalcada 
no serà nova sinó que serà retransmesa en directe per 
la televisió pública catalana, TV3. Cada any, aques-
ta cadena escull una de les cavalcades del territori 
català per a retransmetre-la en directe, i en aquesta 
ocasió ho serà la ciutat de Mataró. 

La notícia va arribar per fonts properes al Tot Mataró 
i ho va confi rmar poc després Antoni Blanch, director 
de la cavalcada, i per l'Ajuntament, que ho va incloure 
en el programa d'activitats de Nadal. Segons expli-
quen aquestes fonts, el fet de ser retransmesa per 
TV3 la cavalcada no ha modifi cat res. De fet, Blanch 
ja havia anunciat al mes d'octubre, abans de conèixer 
la notícia, una línia continuista amb el que havia fet 
en els dos anys anteriors. El conte de somnis per a 
petits i grans tornarà a ser, doncs, l'eix central de la 
nit més màgica i esperada de l'any. 

núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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El mapa escolar, guia de planificació de centres, és el motiu de debat Anna Aluart 

Units contra el mapa escolar del govern
ICV, ERC, Volem i la CUP consideren la proposta feta per PSC i CiU “una falta 
de respecte” vers els grups polítics municipals

Educació: Marta Gómez

  Els grups d’ICV-EUiA, ERC-MES, 
VoleMataró i la CUP presenten un 
comunicat conjunt en contra de 
les informacions sobre les propos-
tes del govern respecte del mapa 
escolar. Els grups asseguren que 
“han quedat perplexos i indig-
nats” per “les propostes del go-
vern municipal pel mapa escolar 
del curs vinent”. Consideren que 
és “una falta de respecte envers 
els grups polítics municipals que 
han estat presentant propostes 
que no s’han tingut en compte 
ni tan sols per ser respostes en 

algun sentit” i també “envers la 
comunitat educativa, que tampoc 
ha vist recollits els acords que es 
van aprovar en el darrer Consell 
Escolar Municipal que va tenir lloc 
el passat 9 de desembre”.

Els quatre grups municipals ex-
pliquen en el comunicat que tots 
ells “havien presentat opcions dife-
rents de les presentades pel regidor 
de cara a establir criteris que no 
tinguessin només en compte els 
aspectes quantitatius sinó també 
aspectes qualitatius que perme-
tessin de manera progressiva el 
retorn a condicions educatives 
anteriors a la crisi”.

Mesures proposades
Pel que fa a l’escolarització dels 
alumnes de P3, els partits al·leguen 
que “es va presentar la proposta 
de mantenir els grups actuals i 
poder així iniciar una reducció 
progressiva d’alumnes per aula, 
que permetés, en un termini de 
3-4 cursos escolars, arribar als 20 
alumnes per aula”. La proposta 
municipal era la de reduir grups 
mantenint les ràtios de 25 alum-
nes per aula.

Dos instituts  previstos
Les formacions que ara es quei-
xen també critiquen la gestió de 
l’alumnat de 1r d’ESO que assegu-
ren que “experimenta un creixe-
ment important i conegut”. Diuen 
que en governs anteriors ja s’ha-
vien planifi cat dos instituts a la 
ciutat i que, “malgrat saber amb 
seguretat que enguany caldria fer 
front a aquest increment d’alum-
nes” no es van “moure els fi ls ad-
ministratius necessaris perquè la 
construcció d’aquests dos edifi cis 
es comencés a materialitzar”.  De 
la mateixa manera critiquen que 
el govern hagi mencionat el con-
cepte “Institut-escola” que, asse-
guren, “que ni hi és ni de moment 
se l’espera”.
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Som globals. Som locals

El primer Setmanari de Catalunya | El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme

El món gira molt ràpid. La teva ciutat també. 
Llegint i compartint el Tot Mataró fas possible un mitjà 

local, independent i gratuït. Gràcies!



Anna Aluart 

Pressupost de 13,7 milions pel TCM 
Els comptes de la Fundació contemplen la congelació dels preus de les matrícules i 
l'augment dels sous dels treballadors

TecnoCampus: Redacció

   El patronat de la Fundació 
Tecnocampus aprovava dijous 
passat el pressupost pel 2016 que 

augmenta amb un total d’un 11 per 
cent, situant-se amb 13,7 milions 
d’euros. En un comunicat als mit-
jans, la Fundació Tecnocampus 
preveu estabilitzar el nombre 

d’estudiants de cara al pròxim 
curs 2016-2017 que permetria 
reforçar la qualitat dels estudis, 
la reducció d’alumnes per clas-
se o la creació de noves places 

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA
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Els preus de les matrícules dels graus que paguen els estudiants 
de Tecnocampus es mantindran de cara al curs vinent, mentre les 
beques pròpies augmenten de 176.425 euros a 255.809 euros. És 
una mesura que creuen que ajudarà en l’accés dels estudiants que 
tinguin difi cultats econòmiques a qualsevol estudi. Per altra banda, 
els sous dels treballadors de Tecnocampus augmentaran en un 1 
per cent el 2016.

Preus estables i 
augment de sous

El TecnoCampus

Anna Aluart de personal. D’aquesta manera 
creuen que l’enfocament estra-
tègic dels anys vinents privilegia 
la internacionalització del cam-
pus i l’orientació professional i 
el foment de l’emprenedoria dels 
estudiants.

Sobre la taula la Fundació con-
templa la possibilitat de posar en 
marxa nous estudis i invertir en la 
construcció d’un nou espai per 
a aules i laboratoris de l’Escola 
Superior de Ciències de la Salut, 
que podria pujar uns 1,3 milions 
d’euros. Pel que fa al curs vinent 
també es preveu que les aporta-
cions públiques que arriben a la 
Fundació directament  per part 
de l’Ajuntament de Mataró es re-
tornin directament als crèdits as-
sumits per fi nançar el complex.

Debut de Dolors Guillen
La nova presidenta del 
Tecnocampus, Dolors Guillen, 
es va estrenar també en la reu-
nió del patronat celebrada el di-
jous passat. 

núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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Toni Caparrós, en una imatge d'arxiu amb la selecció espanyola Cedida 

buscar és divertit, trobar pot ser millor!

portalmataro, el cercador d’El Tot Mataróportalmataro, el cercador d’El Tot Mataróportalmataro, el cercador d’El Tot Mataró

  L’equip Memphis Grizzlies 
de l'NBA, en el qual juga el ca-
talà Marc Gasol, ha fi txat Toni 
Caparrós, professor del Grau en 
Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport (CAFE) que s'imparteix 
a l'Escola Superior de Ciències de 
la Salut del TecnoCampus, com a 
sports science advisor, és a dir, com 
a consultor extern de la franquí-
cia de l'NBA encarregat de dirigir 
la preparació física dels jugadors 
per treure’n el màxim rendiment 
i prevenir lesions. 

Toni Caparrós és preparador 
físic de la selecció espanyola de 
bàsquet, amb la qual l’estiu pas-
sat va aconseguir la medalla d’or 

Els Memphis 
Grizzlies fitxen 
un professor 
del TCM

Toni Caparrós serà 
consultor extern de l'equip

de l’Eurobasket, i fi ns al 2014 va 
treballar al Barça.

Seguirà de docent
El seu fi txatge a l'NBA li permetrà 
continuar amb la seva tasca de 

docent com a professor associat 
al TecnoCampus i amb la coordi-
nació del pràcticum dels alumnes 
del Grau en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport de l’Escola Superior 
de les Ciències de la Salut. | Redacció

amb Empenta
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Als pisos de lloguer els canvia la retenció el 2016  Anna Aluart 

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-1408 CENTRO, Bajo seminuevo amueblado, electrodomésticos, trastero incluido..................500€ T.I.
REF. A-1136 Z. ESTACION, Piso  2 hab., cocina independiente, 1 baño,  exterior..................................550€ T.I.
REF. A-4296 ROCABLANCA, Seminuevo 3 hab., 2 baños, cocina office, amueblado..........................650€ 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-4297 Z. CERDANYOLA,   Finca seminueva, 2 hab, cocina americana , pk incluido...................650€ T.I.
REF. A-1441 1ªLINEA DE MAR, Dúplex amuebl. diseño 1 hab. espectaculares vistas a mar.............600€ T.I.

Opinió: Gestoria Luis

 Amb l’any nou entraran en vigor 
modifi cacions en les lleis fi scals i 
en especial en els tipus de retenció 
d’algunes rendes. O almenys això 
és el que està previst. Mai podem 
estar del tot segurs, doncs és habi-
tual que ens canviïn les lleis d’avui 

Repassem les modificacions en les retencions que 
entren en vigor a partir de l'1 de gener

per demà i sense avisar. A més a 
més, i després dels resultats de 
les eleccions generals es fa molt 
complicat preveure si les lleis tin-
dran certa durada o pel contrari es 
derogaran en pocs mesos.

Ara com ara, però, el que la llei 
de l’IRPF diu és que a partir del dia 

A partir de l’1 de gener de 2016 
la retenció dels lloguers al 19%

1 de gener la retenció de les rendes 
de lloguers passarà al 19% en lloc 
del 19,5% que s’aplicava des del 
juliol passat. En general podem dir 
que en totes les rendes en què des 
del mes de juliol passat s’aplicava 
el tipus del 19,5% ara serà d’un 
19%. Com dèiem, s’aplicarà als llo-
guers, però també als rendiments 
del capital mobiliari, com les as-
segurances d’estalvi, els comptes 
corrents, els dividends o l’arrenda-
ment de béns mobles o els guanys 
patrimonials com la transmissió 
d’accions i participacions.

També els administradors de 
societats que facturin menys de 
cent mil euros se’ls aplicarà el 19% 
de retenció. En el cas de societats 
d’un volum d’ingressos superi-
ors als cent mil euros, el tipus de 
retenció a partir de l’1 de gener 
serà del 35%.

Per tant, tothom que tingui un 
lloguer amb obligació de practi-
car retenció ho haurà de tenir en 
compte a l’hora de girar el rebut 
del mes de gener al banc.
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COMPRA · VENDA

VENDEMOS TODO TIPO de maquina-
ria de hostelería. Interesados llamar 
692.097.826 
VENDO MAMPARA BAÑO. Color blan-
ca, nueva, 1,45m. Para bañera, 60€. 
626.529.009
COMPRAMOS MAQUINARIA de hoste-
lería de ocasión. Interesados/as 
654.311.506 /666.452.600 

COMPRA · VENDA IMMOBILIÀRIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edifi cable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción de-
mostrada. Pago inmediato contado. Su 
Casa 93.757.12.82 
ÚLTIMAS 6  PLAZAS de parking a la ven-
ta. C/Nuria 37. A 11.000€. Zona con 
difi cultad para encontrar aparcamiento. 
93.741.60.30 Ext.14 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe pe-
tit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
Z. C/MAJOR. Piso segundo, 85m2. 4h. co-
cina con salida a galería, amplio salón 
comedor con salida a balcón, baño con 
ducha, 75.000€. 626.529.009 
C/BURRIAC. Piso de 86m2. amplio salón 
comedor con vistas panorámicas, 3h. 
baño y aseo, cocina de origen, balcón, 
buen piso, 90.000€. 626.529.009 
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82   

TRASPASSOS - LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. 
Opcions de compra. 607.444.232 
SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037 
SE ALQUILA HABITACIÓN 650.919.205
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519

TRASPASSOS - LLOGUERS

PL. CATALUNYA. Bajo de 2h. comedor, co-
cina abierta, baño, bien situado, 480€. 
651.862.517
C/MAJOR. Local de 65m2. ideal cualquier 
actividad, 295€. 626.529.009
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO HABITACIÓN  señor/a. 
611.454.139 
SE TRASPASA BAR Mataró. 673.597.634 

TREBALL

BUSCO PELUQUERA CON experi-
encia, jornada entera. 619.454.803 
Llavaneres
CHICA BUSCA TRABAJO cuidando 
personas mayores. 602.346.833 
P E L U Q U E R A  D O M I C I L I O 
635.854.463 
BUSCO TRABAJO CANGURO o cuida-
dora de personas mayores limpieza 
por horas 663.524.452 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Sólo 
mañanas por horas. 602.320.739 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños. 655.092.552 /602.301.160 
BUSCO TRABAJO CANGURO o cuida-
dora de personas mayores limpieza 
por horas 663.524.452
MANITAS. PEQUEÑOS ARREGLOS del 
hogar. 690.383.079

CLASSES 

PROFESSOR-TRADUCTOR FA classes 
particulars d’anglès i francès. Tots 
nivells. 676.993.675.

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 

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MANITAS. PEQUEÑOS ARREGLOS del 
hogar. 690.383.079 
QUIROMASAJISTA TITULADA. 
645.881.262 
MASAJE ORIENTAL. 688.009.231 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. 
Repara tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
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 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

núm. 1703 del 24 al 30 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

PALETA ECONÒMIC. Experiència. 
653.796.506 

TAROT

TAROT MARESME. 806.533.128
TAROT MATARÓ. 666.639.976

VARIS

GRUP TEATRE amb 8 anys en ac-
tiu. Busquem director/a voluntari. 
Assagem dimarts i dijous de 19:00 
a 19:30. 620.239.967 /655.950.777
REIS A DOMICILI. 647.562.878

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
BESOS FOGOSOS 652.441.468 
NOVEDAD TRAVESTI FEMENINA sen-
sual 656.464.173 
ANDREA. 100 PECHO natural. 
657.112.237 
ANA BESUCONA SENSUAL cariñosa 
688.255.419 
UNA MARAVILLOSA ESCORTS rusa, 
elegante, sensual, sábado-domingo 
Calella, salidas por Maresme, lunes-
viernes Barcelona. 722.595.521 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
MASSATGISTA SENSUAL GUAPÍSIMA. 
Mataró 667.955.000 
BELKIS. SIMPÁTICA, RELLENITA, 
culona, besucona. Experta en cu-
bana. Buenas tetas. Consoladores. 
604.186.615 
NOVEDAD!! 3 CHICAS muy jugueto-
nas. Ardientes. 602.812.108 
SALIDAS DOMICILIO. Chica particular. 
628.643.536 
TRAVESTI 24h. 687.772.895 
SALIDAS DOMICILIO. Chica particular. 
628.643.536 
ESPAÑOLA PARTICULAR. Piso discre-
to. De 11 a 20h. 616.405.358
CHICA 24 AÑOS. Árabe. En Mataró. 
Masajista erótica. 24h. 693.951.994
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

tota l’actualitat  
de Mataró  
a Facebook!

facebook.com/totmatarofacebook.com/totmataro

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

Econòmics

 EL TOT NOU 1703.indd   10 22/12/15   19:32



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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Aquests dies estaràs, cosa estranya en 

tu, un pèl nostàlgic. Recordes alguna 

persona de la teva infantesa i la trobes 

a faltar. De tota manera et passarà 

per alt ràpid i gaudiràs de la festa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

No dónes l’abast. Aquests dies tens 

l’agenda ben plena. Si no estaves 

massa bé anímicament, ara et pots 

recuperar gràcies al contacte amb la 

família i els amics. Moments divertits.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Aquest Nadal t’has proposat que-

dar-te a casa i et ve de gust regalar-te 

nous elements decoratius per a la 

llar. Estaràs molt imaginatiu i creatiu 

i si tens festa, voldràs dormir molt.

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

A la feina algú et llançarà una flo-

reta. Sembla que pots haver lligat. 

Tu decideixes si t’interessa. Si tens 

problemes per desconnectar de les 

preocupacions, viatjar t’anirà bé.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Vols donar una sorpresa a una perso-

na especial. La teva paciència, a prova 

de bomba, es pot veure al límit amb 

els nens. Respira a fons i no perdis els 

papers. Millora de l’economia.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Ningú més que tu, sap què vols en 

aquesta vida. Si més no, saps el què 

no vols, que ja és molt. Una mica 

preocupat per la salut d’un familiar. 

Possible escapada romàntica a la neu.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Instint a flor de pell i molta sensibilitat 

en aquests dies. Activitats familiars 

que et poden emocionar amb alguna 

absència dolorosa. Divisió entre el 

que sents i el que penses.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Darrerament estàs una mica misteri-

ós. Estàs preparant alguna cosa i vols 

mantenir-ho en secret fins que sigui 

el moment de comunicar-ho als altres. 

Desplaçaments per motius laborals.

Bessons (21/5 al 21/6)

Una persona del passat, pot tornar 

per desitjar-te bones festes i farà 

trontollar el teu món. Utilitza el seny 

i el teu important intel·lecte. No et 

deixis portar pel que no et convé.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Bon moment per consolidar una re-

lació sentimental. Dies de passió i 

diversió. Despeses dirigides als fills, si 

en tens, o bé al sector d’oci. Aprofita 

per desconnectar de la feina.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et ve de gust estar sol i fer activitats 

al teu aire. Estàs sentint algunes emo-

cions difícils que et lliguen al passat. 

Ara és bon moment per passar pàgina 

i superar el que sigui.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Algunes obligacions professionals 

et restaran temps d’esbarjo aquests 

dies però sembla que seràs compen-

sat econòmicament. Possible viatge 

amb la parella.... o ben acompanyat.

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

Quatre eleccions, quatre guanyadors 
En Comú Podem s'imposa a les generals a Mataró després de les victòries d'ERC a les 
europees, el PSC a les municipals i Junts pel Sí a les catalanes

Opinió: Joan Salicrú

  Mataró ha tancat aquest diu-
menge el llarg cicle electoral 
després d’haver vist guanyar a 
Esquerra a les europees, el PSC 
a les municipals, Junts pel Sí a les 
catalanes i ara En Comú Podem a 
les generals espanyoles. Una cir-
cumstància que parla de l’elastici-
tat política dels mataronins i que, 
de les grans ciutats catalanes de 
l’àrea de Barcelona, només es re-
peteix a Terrassa i Sabadell -ni tan 
sols a Granollers, amb qui tradici-
onalment es fan comparances en 
comportament electoral, ja que a 
la capital del Vallès Oriental va ser 
CiU qui va vèncer a les europees-.

Més participació
Aquest diumenge, amb tres punts 
més de participació respecte al 
2011, Mataró ha tornat a ser ex-
pressió de la multiplicitat d’ofer-
tes i demandes de la política ca-
talana; sense cap comportament 

electoral diferenciat del conjunt de 
la mitjana del país, però igual de 
sorprenent, com a mínim.

Així, si fa tres mesos Junts pel 
Sí va guanyar còmodament les 
eleccions a la capital del Maresme, 
en aquesta ocasió la suma d’ERC 
i Democràcia i Llibertat -la nova 
marca electoral de CDC- no ha ar-
ribat a les 16.000 paperetes, mentre 
que llavors van ser 23.000.

En canvi, En comú Podem -que 
el 27S va quedar ni més ni menys 
que en cinquena posició a Mataró 
sota la fórmula Catalunya Sí que 
es Pot- ha guanyat amb comoditat 
les eleccions. El 27S van ser 5.900 
els mataronins que van votar a 
aquesta formació i en aquesta oca-
sió s’han quasi triplicat, arribant 
a 14.778, gairebé el 25% dels vots 
totals emesos.

La segona posició, com a la resta 
de la província de Barcelona, ha 
estat per als socialistes, amb 10.891 
vots i dos punts més respecte de 
la mitjana catalana (fi ns i tot amb 

un registre una mica millor que a 
altres ciutats tradicionalment soci-
alistes com Terrassa o Granollers), 
mentre que la tercera plaça -com 
en altres ciutats metropolitanes- 
ha estat per a Ciutadans, que s’ha 
demostrat incapaç de repetir ni 
de lluny la força del 27S, quan va 
avançar els socialistes.

Els millors resultats d'ERC
Esquerra, que ha obtingut els mi-
llors resultats de la història a la 
ciutat des de la represa democrà-
tica amb 8.512 vots, ha quedat 
en la quarta plaça, seguida de la 
nova CDC -Democràcia i Llibertat, 
sense Unió-, que ha aconseguit el 
suport de 7.823 electors, uns resul-
tats una mica per sota de la resta 
de ciutats de la primera i segona 
corona metropolitanes.

Finalment el PP ha quedat sisè 
amb 7.271 vots, de forma que els 
partits partidaris de la unitat d’Es-
panya, amb diferents matisos, 
han aconseguit 27.441 sufragis, 

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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 Aluart set mil més que els estrictament 
independentistes.

Elasticitat política
Amb aquests resultats i després del 
cicle electoral, Mataró es confi rma 
com una de les ciutats política-
ment més interessants del país: en 
un any i mig els mataronins han 
donat suport a quatre formacions 
polítiques diferents, demostrant 
que la política s’ha dessacralitzat 
defi nitivament i que no tenen por 
a expressar-se de forma diferent 

"És francament inviable 
que els resultats suposin 
que el govern 
municipal busqui 
col·laboració amb les 
formacions que formen 
part d'En Comú Podem"

en funció de quin sigui l’objecte 
de la votació.

A nivell municipal, malgrat 
que sobre el paper sembla que 
aquests resultats podrien convi-
dar el govern municipal a buscar 
una més forta col·laboració amb 

les formacions polítiques relaci-
onades amb En Comú Podem, 
precisament el fet que n’hi hagi 
dues -ICV-EUiA i voleMataró- i 
els problemes interns d’aquests 
darrers, ho fa francament inviable.

www.lariera48.cat

Distribució dels vots a les eleccions generals del 20 de desembre per barris.
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Més autobusos a primera i darrera hora
L’Ajuntament recupera 46 de les 66 expedicions de Mataró Bus en dies feiners que 
s’havien suprimit l'any 2013 

Transport: Marta Gómez

   Les 8 línies d’autobús que cir-
culen per Mataró ampliaran els 
seus horaris a partir del mes de 
gener. Així ho ha fet saber l’Ajunta-
ment que assegura que d’aquesta 
manera es recuperen 46 de les 66 
expedicions que s’havien suprimit 
l’any 2013. Aquests canvis perme-
tran iniciar les expedicions abans 
d’hora al matí per garantir les ar-
ribades a l’Hospital abans de les 
6h del matí i allargar el servei en 
dies feiners més enllà de les 22h del 
vespre millorant així la connexió 
amb els trens de Rodalies Renfe. 

Aquestes modifi cacions d’horari 
es faran només i de moment els 
dies feiners.

La recuperació de les 46 expe-
dicions posa una medalla al nou 
govern que ha vist la demanda po-
pular per la recuperació d’aquests 

horaris. L’Ajuntament assegura 
que la recuperació del dèfi cit i dels 
viatgers de pagament en els dar-
rers exercicis fan possible ara la 
millora prevista. L’increment de 
les expedicions tenen un cost de 
284.622,95 euros anuals.

Línia 1: Farà la seva última expedició a les 22.35h des de l’estació, el que significa una hora i mitja 
després del que està fent ara. En sentit contrari l’última expedició des de l’Hospital sortirà a les 
22.04h i arribarà a l’estació a les 22.31h, mitja hora més tard del que ho fa en aquests moments.

Línia 2:  Es posarà en servei al matí a les 5.29h i arribarà a l’Hospital a les 5.55h. L’últim autobús 
que sortirà des de l’estació a les 22.31h i arribarà a l’Hospital a les 22.49h. En el sentit contrari del 
recorregut l’última expedició des de l’Hospital sortirà a les 22.15h i arribarà a l’estació a les 22.44h.

Línia 3: Sortirà des de l’estació per última vegada a les 22.35h i arribarà a l’Hospital a les 23.02. Des 
de l’Hospital, en canvi, sortirà a les 22.07h i arribarà a l’estació a les 22.31h.

Línia 4: Farà la seva última sortida nocturna des de l’estació a partir de les 22.13h, dues hores més 
tard que en aquests moments. Arribarà a l’Hospital a les 22.44h. L'última sortida des de l’Hospital, 
en canvi, serà a les 21.47 i arribarà a les 22.08 des de l’estació.

Línia 5: Es posarà en servei al matí a les 5.56h des de l’Hospital i a les 6.18h des de l’estació. A la nit 
l’última expedició sortirà des de l’estació a les 22.30h i arribarà a l’Hospital a les 22.45h

Línia 6: Augmentarà amb dues noves expedicions que sortiran des de la carretera de Mata a les 
21.10h i a les 21.24h. Des de la parada de l’institut Català de la Salut també sortiran dues noves 
expedicions cada dia, una a les 21h i l’altre a les 21.41h.

Línia 7: Allarga el servei i fa arribar l’últim autobús a la Plaça de les Tereses a les 21.27h i al Parc de 
Cerdanyola a les 21.35h. A més, també amplia el servei els dissabtes al vespre.

Línia 8: Sortirà per última vegada des de l’estació a les 22.09h, una hora més tard que ara, i acabarà 
al carrer Galícia a les 22.44h. En sentit contrari, el darrer autobús des del carrer Galícia sortirà a les 
22.08h i arribarà a l’estació a les 22.26h.

Modificacions en les línies Modificacions en les línies 
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Un moment de la jornada

El servei de menjador escolar, al centre de la polèmica

Cedida 

 Cedida 

i organitzatius. El Departament re-
corda que la FaPaC i altres agents 
de la comunitat educativa han 
estat al corrent i degudament in-
formats pel procediment que vol 
donar les garanties jurídiques de 
tots els centres per facilitar-los 
la gestió del servei de menjador.

Denúncia de la FaPaC
La FaPaC denunciava que el nou 
sistema de licitació pública que 
es posa en marxa al Maresme i 
Vallès Oriental i que afecta uns 
200 centres educatius afavorirà 
la concentració i adjudicació del 
servei de menjador en mans de 
les grans empreses del sector de 
l’alimentació i atempta contra la 
capacitat que tenen les AMPA per 
continuar duent a terme la gestió 
del servei. Per aquest motiu, i des-
prés que una seixantena d’AMPA 
haguessin mostrat la seva indigna-
ció, la FaPaC va decidir impugnar 
l’acord i denunciar-lo davant de 
totes les instàncies possibles fi ns 
que el Departament el paralitzi i 
el derogui, cosa que de moment 
no ha succeït. | Marta Gómez

  El Departament d’Ensenya-
ment  ha respost a la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares de 
Catalunya (FaPaC) davant la de-
núncia que aquests últims van pre-
sentar en contra de l’Acord Marc 
de serveis de menjador que asse-
guren que afecta uns 200 centres 
del Maresme i el Vallès Oriental. 
Ensenyament replica que l’acord 
s’ha tancat per homologar les em-
preses que poden oferir servei de 
menjador a les escoles però no 
adjudica el servei de menjador, 
sinó que només en garanteix cri-
teris des del punt de vista sanitari, 
organitzatiu i educatiu. Per aquest 
motiu, des del Departament es 
considera que tot tipus d’empre-
ses poden participar en un procés 
d’adjudicació que no el determi-
narà l’administració.

Ensenyament considera que el 
procediment és transparent i té 
totes les garanties de contractació 
pública. Un comitè amb mem-
bres de la comunitat educativa i 
experts en nutrició valoraran les 
propostes presentades pel que fa 
als àmbits nutricionals, pedagògics 

Les mares i pares denuncien que el servei de menjador 
recaigui en les grans empreses”

Foc creuat entre Ensenyament i 
FaPaC pels menjadors escolars

  La novena edició del Mapa de 
Tendències 2015 de TicSalut es 
va presentar la setmana passada 
al Tecnocampus. L'Alcalde David 
Bote, durant la presentació va re-
marcar la importància que té per 
a Mataró el fet que la ciutat tingui 
la seu de la Fundació TicSalut: “les 
dues fundacions tenen objectius 
comuns: apostar per la innovació 
i que sigui útil per a la societat”. 

El treball presentat, encarre-
gat pel Departament de Salut a 
la Fundació TicSalut, determina 
que la història clínica electròni-
ca s’ha consolidat als centres de 
salut catalans. 

Conclusions de l'estudi
Del treball en destaca el 85 per 
cent d’entitats que treballen en 
l’atenció primària i que ja dispo-
sen d’alertes d’informació dins de 
les estacions clíniques de treball, 
que és una de les principals eines 
amb què operen els professionals. 
Aquesta xifra augmenta en un 35 
per cent respecte del 2014 i té com 
a objectiu alertar d’interacció entre 
medicaments o duplicitats tera-
pèutiques. De la mateixa manera 
la història clínica electrònica con-
tinua creixent, tant en l’atenció 
continuada com en l’hospitalit-
zació domiciliària. | Redacció

Les alertes d'informació ja 
són d'ús majoritari

Millores generals en 
l'aplicació de les Tic a 
la Salut
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 La nova exposició d'Aluminis Iluro a Barcelona, en la que ja es pot veure el material de la marca a la capital catalana

Prepara’t per a una nova feina.
Cursos subvencionats per a aturats. Preinscripció.

Els cursos són subvencionats – o cofinançats – pel SOC i el Fons Social Europeu.

Jaume Balmes, 37-39 · 08301 - Mataró · Tel. 93 755 50 80 · info@mataroin.com 

. Gestió comptable i Auditoria
 Dates: 12/01/16 a 05/07/16
 Horari: 08:30 a 14:00
 
. Administració Serveis Internet
 Dates: 01/02/16 a 14/07/16
 Horari: 08:30 a 14:00
 
. Confecció i publicació de pàgines web
 Dates: 11/01/16 a 10/05/16
 Horari: 15:00 a 21:00

 
. Anglès gestió comercial
 Dates: 12/02/16 a 03/05/16
 Horari: 15:00 a 19:00

. Activitats administratives
  en relació amb el client
 Dates: 12/01/16 a 25/07/16
 Horari: 08:00 a 14:00

.Gestió administrativa i financera
 del comerç internacional
 Dates: 25/01/16 a 25/07/16
 Horari: de 08:30 a 14:00  o 15:00 a 20:30

PRÀCTIQUES
EN EMPRESES

la fusteria d'alumini, ha obert 
una nova exposició a Barcelona, 
concretament al carrer Rosselló, 
número 321.

 Aluminis Iluro, una de les em-
preses mataronines més impor-
tants en el món de la llar i la cons-
trucció, amb serveis integrals en 

La coneguda empresa dedicada al món de la fusteria i 
l'alumini amplia així el seu radi d'actuació

Aluminis Iluro obre una nova 
exposició a Barcelona

CiutatCiutat núm. 1703 del 24 al 30 de desembre de 2015
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L'expedició que el setembre passat va fer l'arranjament del refugi UEC Mataró 

Rentat de cara al "Refugi Mataró"
La UEC fa petites accions de millora a aquesta instal·lació a la Vall de Gerber 
amb motiu del seu 30è aniversari

Entitats: Cugat Comas

   La major part de mataronins se 
sorprendrien si, caminant a més de 
2.000 metres d'altitud, trobessin 
un refugi amb el nom de la seva 
ciutat situat en ple Parc Natural de 
Sant Maurici i Aigüestortes. Però 
és així. Els amants de l'alta mun-
tanya ho saben i de fet hi ha ex-
pedicionaris experts en el Pirineu 
que, probablement, no coneguin 
Mataró i sí el refugi que a la Vall de 
Gerber porta el nom de la capital 
del Maresme.

L’any 1985, per commemorar el 
50è aniversari de la fundació de 
la UEC de Mataró, l’entitat ma-
taronina va presentar a l’Assem-
blea General de la UEC un ambi-
ciós projecte de construcció d’un 

nou refugi-bivac a l’alta Vall de 
Gerber. El disseny d’aquest refugi 
metàl·lic era molt semblant al del 
Cinquantenari situat a Baborte, 
amb petites modifi cacions apor-
tades per l’experiència anterior. 
Es va fabricar en el taller Floriach 
de Mataró, i al principi d’agost de 
1985 va ser desmuntat per poder-lo 
traslladar en camió fi ns al Santuari 
de la Mare de Déu de les Ares i un 
cop allà, amb helicòpter fi ns al 
seu emplaçament defi nitiu. Un 
cop allà va ser muntat i acabat per 
membres de la UEC. El muntatge 
no va ser fàcil i va requerir l’esforç 
d’un bon grapat de socis que du-
rant uns quants dies d’aquell mes 
d’agost no van parar de treballar. 
Fins i tot van haver de superar les 
inclemències d’un sobtat canvi 

de temps que en ple estiu els va 
sorprendre amb una forta nevada. 
S'inaugurava el 15 de setembre 
d'aquell mateix any.

30è aniversari
Amb motiu del 30è aniversari del 
refugi, fa setmanes membres de 
la UEC Mataró van coordinar-se  
per fer petites accions de millora 
a l'estat actual del refugi. Bernat 
Ros, de la UEC, explica que "estava 
en molt bon estat de conservació 
però s'ha repintat, envernissat i ar-
reglat els elements mòbils". Vicenç 
Floriach, que el va fer, assegura 
que "és normal que hagi aguan-
tat bé el pas del temps perquè el 
ferro és resistent, el terra es va 
fer amb tauló d'avet per ser re-
sistent a la humitat i es va pintar 
gràcies a una pintura aportada per 
Euroquímica, especial per pintar 
vaixells". El refugi Mataró forma 
part dels refugis en alçada de la 
UEC, pensats sobretot per situa-
cions d'emergència.

El refugi Mataró, recentment 
adequat i restaurat, té capacitat 
per a un màxim de 16 persones i 
està equipat amb tot el necessari 
per aïllar-se de les inclemències. 
Els muntanyencs d'arreu saben 
que Mataró és nom de refugi.
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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€
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Cultura
www.totmataro.cat/ciutat

La cançó d'autor és protagonista
Disset concerts conformen una programació del cicle de Músiques Tranquil·les que 
s’obre a quatre espais: el Teatre Monumental, el Públic, el Cafè de Mar i la Sala Clap 

Música: Mireia Biel

 Els amants de la música d’autor tenen una 
cita aquest hivern amb l’onzè cicle de Músiques 
Tranquil·les, en una edició que combina els talents 
emergents amb els noms consolidats de l’escena 
musical catalana. El cicle porta prop d’una vintena 
de concerts que es viuran entre el gener i el març 
del 2016 en quatre espais diferents 
de la ciutat.

Disset concerts en quatre espais 
diferents de la ciutat. Aquesta és 
la logística de l’onzè Músiques 
Tranquil·les, que programa un ca-
lendari de concerts que tenen la 
cançó d’autor com a ingredient 
comú. Pels escenaris del Teatre 
Monumental, El Públic, la Sala Clap 
o el Cafè de Mar hi passaran noms consagrats del 
panorama musical català i propostes emergents. Així, 
Anna Roig, que encetarà el cicle, Cris Juanico o Roger 
Mas comparteixen cartell amb artistes que busquen 
fer-se un lloc entre els grans com Eva Fernández 
Lasting Groove o Núria Graham i Gemma Humet.

El regidor de Cultura, Joaquim Fernàndez, va pre-
sentar en roda de premsa les propostes, que es podran 
veure entre el gener i el març de 2016, acompanyat de 
la resta d’organitzadors. El responsable de Cultura a 
l’Ajuntament va afi rmar que “la programació musi-
cal a Mataró agafa embranzida i es presenta sempre 
amb una alta qualitat”.

17 concerts
En aquest sentit, el programador de la 
Casa de la Música, Pablo Redondo, va 
afi rmar que “les propostes per aquest 
2016 són excel·lents” i els tocs de música 
d’autor són “el resultat del que ofereix 
el mercat musical actual”. De fet, Elena 
Ponce, des del Cafè de Mar, considera 
que és “la llibertat per escollir les pro-

postes musicals que es volen oferir el que acaba 
conformant un cicle de qualitat ric i divers”. Al seu 
torn, Eloy Aymerich, d’El Públic, va fer valdre “la 
capacitat per fer un certamen com aquest, que és 
com una primavera musical enmig de l’hivern amb 
propostes minimalistes i acurades”.

Eloi Aymerich

"És com una 
primavera musical 
enmig de l'hivern amb 
propostes acurades i 
minimalistes

Els Sol i Menta, grup 
local emergent, 
seran protagonistes 
al Públic
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Els grans protagonistes del cicle
El Cicle de Músiques Tranquil·les combina noms consolidats i noms emergents

Música: Mireia Biel

El grup celebra 10 anys amb un 
nou disc que combina cançons 
en català i francès i que retrata 
l'essència d'una formació amb 
caràcter propi. 

Anna Roig

El Cafè de Mar aposta per 
les veus femenines i porta 
un dels directes potents del 
moment. Des d'una postura 
crítica, Tomás captiva.

Sílvia Tomàs

Després de trobar la fama a 
França, Mirabet triomfa als 
escenaris catalans amb una 
proposta desenfadada i enèr-
gica, que parla de la vida.

Ramon Mirabet

El ja consolidat cantautor pre-
senta un disc elaborat i cuidat 
fins a l'últim detall amb una 
posada en escena amb miralls 
que homenatja els cantautors.

Roger Mas

Acompanyada de Gemma 
Humet, són un dels fenòmens 
de la música en català. El pop  
en majúscules darrere de 'Bird 
Eyes' no deixa de sorprendre.

Núria Graham

Els mítics Glaucs tornen en 
acústic després d'una llarga 
pausa i es fan un lloc entre els 
espectacles de petit format 
per oferir un concert íntim.

Glaucs

Artista multidisciplinari, pre-
senta una proposta rupturista 
combinant el flamenc amb la 
performance, la improvisació, 
la cançó d'autor i la poesia.

Niño de Elche

Sortida de la Sant Andreu Jazz 
Band, Eva Fernàndez és un 
talent emergent del jazz que 
puja a l'escenari amb el també 
jove trio Lasting Groove.

Eva Fernàndez

Encarregat de posar la cirereta 
al cicle, Oliver ens transpor-
ta a un imaginari poètic amb 
'Pegasus', el seu tercer àlbum 
en solitari.

Joan M. Oliver
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El Basilisc, a Vilafranca

Josep Maria Flotats tornarà a Mataró amb 'Ser-ho o no'

Cedida 

Cedida 

d’Ettore Scola i Ruggero Maccari 
amb Clara Segura i Pablo Derqui 
al repartiment. 

Doblet de Flotats
El tercer espectacle de la tempora-
da és la proposta escènica sobre el 
llenguatge i el moviment del futbol 
a través de la dansa que signen 
Cesc Gelabert i Lídia Azzopardi 
que coreografi en algunes de les 
millors jugades del Futbol Club 
Barcelona. Un altre experiment 
que barreja la dansa, la música 
i el text és “Només són dones”, 
dirigit per Carme Portaceli i amb 
coreografi a de Sol Picó. Els dies 1 
i 2 d’abril a les 21 h serà el torn de 
veure la nova proposta teatral de 
Josep Maria Flotats, “Ser-ho o no”, 
escrita per Jean-Claude Grumberg. 
Flotats dirigeix i interpreta, jun-
tament amb Arnau Puig, aquesta 
comèdia. 

La temporada es clourà l’1 de 
maig amb un espectacle pen-
dent d’estrena, el “Don Joan” de 
Molière on David Selvas dirigeix 
Julio Manrique. | Redacció

  El dia 30 de gener començarà 
la nova temporada estable de te-
atre al Teatre Monumental amb 
alguns dels grans espectacles de 
la cartellera catalana. El títol d’en-
guany és “Històries de pel·lícula” 
per la relació que tenen totes les 
propostes amb el setè art. La pro-
gramació, que s’allargarà fi ns a l’1 
de maig, presenta 5 espectacles 
de teatre i 1 de dansa amb Clara 
Segura, Josep Maria Flotats, Julio 
Manrique, Cesc Gelabert i Andreu 
Benito, entre els protagonistes.

L’espectacle inicial serà una de 
les grans comèdies dels darrers 
anys, “Marits i mullers” basat en 
el guió de Woody Allen. Àlex Rigola 
dirigeix un repartiment format 
per Andreu Benito, Joan Carreras, 
Mònica Glaenzel, Sandra Monclús, 
Mar Ulldemolins i Lluís Villanueva, 
que exemplifi quen un relat cru i 
obscè de les relacions de parella.  
El 13 de febrer a les 21 h tornarà a 
Mataró un altre dels directors de 
referència del teatre català, Oriol 
Broggi, amb la versió teatral del 
fi lm “Una giornata particolare” 

Oriol Broggi, David Selvas i Cesc Gelabert comparteixen 
protagonisme amb la doble sessió de 'Ser-ho o no'

Josep Maria Flotats encapçala 
la temporada del Monumental

   La fi gura del Basilisc de Mataró 
va participar el passat cap de 
setmana en la XIXa edició de la 
Mostra de Bestiari Festiu de Ploma 
celebrada a Vilafranca del Penedès, 
emmarcada en la celebració de la 
centenària Fira del Gall. 

L’acte en què va participar el 
Basilisc es va centrar en fer una 
plantada conjunta amb altres fi -
gures com la del Gall Tomassot, la 
Gallina Ballarica, l’Àliga del barri 
de Sant Julià i el Mussolot del cam-
panar, el Trencalòs d’Alòs d’Isil, la 
Puput Diabòlica de Cerdanyola del 
Vallès i el Mussol de Castellterçol. 
L'acte va acabar a la popular Plaça 
de la Vila local.

Fira important
A més a més de la cercavila pel 
centre del municipi i la ballada de 
lluïment, hi havia altres activitats 
de la Fira del Gall com ara una 
fi ra que precisament mostra tot el 
procés d’aquest animal des de la 
criança del gall negre del Penedès 
fi ns a la seva degustació. Dins de 
la Fira del Gall hi havia el mercat 
d’aviram amb parades de criadors, 
una exposició-concurs de raça de 
gallina Penedesenca, l’espai gas-
tronòmic amb la Mostra de Cuina 
d’Aviram i Vins de la DO Penedès 
i una Fira d’Artesania. | Redacció

És convidat a la Mostra de 
Bestiari de Ploma

El Basilisc participa 
a la Fira del Gall de 
Vilafranca 
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Reflexió al voltant de la màgia i la il·lusió
‘El desig de creure’ planteja set conjunts d’obres al voltant de la necessitat de confiar 
en el pensament arran de la mataronina Magia Borrás

Art: Cugat Comas

 "Per què creiem en coses que 
canvien la realitat? Què rodeja la 
producció d'il·lusions? De quina 
manera les persones volem creure 
en l'Il·lusionisme o la prestidigita-
ció?". Aquestes són les preguntes 
que es feia Cèlia del Diego a les 
portes de la nova exposició que ha 
comissariat a Can Palauet: El desig 
de creure. L'exposició es divideix 
en set artistes contemporanis i sor-
prèn el qui la visita amb sengles 

plantejaments al voltant de tot 
aquest món inabastable. Aquesta 
exposició es complementa amb 
un recull d’articles de l’empresa 
d’origen mataroní Juguetes Borrás.
 Lúa Coderch, Enric Farrés, Jordi 
Ferreiro, Christian Jankowski, 
Julia Montilla, Dani Montlleó i 
Joâo Onofre són els artistes que 
refl exionen sobre el fet de veure 
i creure a través de peces i instal-
lacions que utilitzen recursos com 
la prestidigitació, l’endevinació, 
l’aparacionisme, la tecnologia o 

la ciència. Algunes de les peces 
han estat creades per a l’ocasió 
i d’altres arriben procedents de 
galeries internacionals. Dos dels 
artistes que formen part de l’ex-
posició han creat la seva peça a 
partir de trobades amb la família 
Borrás. El mataroní Dani Montlleó 
ha fet un greal retallable en al-
lusió a l’element que fan servir els 
mags i que forma part de la his-
tòrica caixa de màgia de Juguetes 
Borrás. Per la seva banda, Enric 
Farrés parteix del frare de Borrás 
per crear un prototipus similar que 
reacciona amb el temps climato-
lògic de l’espai expositiu i posa el 
focus en la mirada del personatge 
com a metàfora de la seva capta-
ció d’atenció.

Visites guiades especials
Durant el 2016 hi haurà tres sessi-
ons per aproximar el visitant a la 
mostra des de diferents punts de 
vista: des de l’antropologia amb 
l’antropòleg Manuel Delgado (16 
de gener), des de la màgia amb l’il-
lusionista Hausson (31 de gener) i 
des de l’espiritualitat amb la perio-
dista especialista en religió Eulàlia 
Tort (14 de febrer). També hi haurà 
un cicle de cinema associat.A en "Micki" se li mouen els ulls amb el sistema del frare meteorològic Amma Aluart 

CulturaCultura núm. 1.703 del 24 al 30 de desembre de 2015

Tot cultura expo.indd   1 21/12/15   19:54



Parlem de...

... Ricard Jordà

La Delegació del Maresme del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona presenta en la sala 
d’exposicions, i fins al 10 de ge-
ner de 2016, l’exposició Reculls 

de l’artista Ricard Jordà.
El sentit d’aquesta mostra -fruit 

de la iniciativa de l’Associació Sant 
Lluc per l’Art-, és oferir una visió 
retrospectiva i antològica dels 50 
anys d’activitat d’aquest artista 
mataroní. 

Els olis –que són el plat fort de 
l’exposició-, ajuden a donar una 
visió ràpida i clara del quefer de 
Ricard Jordà (Mataró, 1943). El poc 
és molt bo, el seu llenguatge irònic 

i al·legòric obre noves 
portes al surrealisme, 
al simbolisme.

 Quan en una expo-
sició podem gaudir del 
domini de la tècnica en 
majúscules i de con-
tinguts prenyats de 
missatges, crítiques i 
aportacions personals; 
no se li pot demanar 

més. O, si pot ser, que continuï 
essent Ricard Jordà.

La iconografia d’aquest pintor 
és genuïna, personal i intransferi-
ble. Ha definit i depurat el seu es-
til, allò que fa és seu. Aquest gest, 
aquesta passa l’agraeix l’especta-
dor, capaç d’endinsar-se i admirar  
la seva obra.

L’espai de l’exposició no fa justí-
cia a allò que s’hi podria o caldria 
veure. La selecció ha estat bona, el 
continent no és l’idoni. Hagués es-
tat coherent -i més amb mig segle 
de trajectòria i el nivell de l’artista-, 
de la implicació de les institucions 
i espais culturals municipals, per 
poder realitzar una mostra de pri-
mer ordre. De nou, no ha estat així.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG

Historiador de l'art i gestor cultural

 

us desitja
Bones Festes

MATARÓ
El Carreró, 9 - Pl. Ajuntament

/puntoblanco     @puntoblancocom     @puntoblanco
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Diumenge van estrenar-se Els Pastorets de Mataró a la Sala Cabanyes

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Anna 
Aluart 
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75.000€

CB6951-ZONA RDA O’DONNELL Pis 

de 3 habitacions, conservat per entrar a 

viure. Ascensor. Ideal inversió!

91.000€

CB13312-PLAZA. CATALUNYA. 

¡¡OPORTUNITAT!!  Pis reformat  2 

habit., parket, calefacció, portes, 

cuina, bany....  El millor per zona!!

CB12775-Z. DECATLHON. Opor-

tunitat , Pis +pk+traster. Finca 

seminova, 2 habitacions dobles, 

ascensor.  

127.500€92.000€

CB13257-Z. PL. BRISA. Pis tot re-

format molt maco, exterior amb sol 

i vistes, ideal inversió assegurada o 

parelles , 2 habitacions, ascensor..

75.000€

CB12945-CERDANYOLA NORD. Pis 

exterior de mitjana alçada, 4 habitacions, 

galeria tipus terrasseta. Molt bo! 

CB13222 -  Pis amb ascensor , alt amb 

vistes i molt de sol, cuina i bany refor-

mats, 3 habitacions, molt bona compra..

79.000€

87.000€

CB12754- PZA CATALUNYA. Planta 

baixa sense escales. 85m2, 3 habs 

( 2 dob), calefacció, alumini, cuina i 

bany conservats. Ocasió!!

99.000€

CB13176-ZONA D’ARA. Pis amb 

ascensor, vistes a mar i muntanya, 4 

hab., bany i lavabo, saló amb sortida 

a balcó terrasseta. molt bo.

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
14:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 RESUM SETMANAL
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 ENDERROCK
20:30 GAUDEIX LA FESTA
21:15 ENDERROCK
21:30 L’ENTREVISTA
22:15 AVENTURA’T
23:00 LA SETMANA
23:30 SET DIES
00:30 RELIGIONS
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 L’ENTREVISTA

Dilluns
07:00 PANTALLA OBERTA
08:00 L’ENTREVISTA
08:30 AVENTURA’T
09:00 GAUDEIX LA FESTA
09:30 LA SETMANA
10:15 L’ENTREVISTA
11:00 DE TEE A GRENN
11:30 CREURE AVUI
12:00 RESUM SETMANAL
13:15 GAUDEX LA FESTA
14:00 AL DIA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 FILMETS INFANTIL
17:00 PESSEBRE VIVENT
18:00 AVENTURA’T
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:30 AVENTURA’T
22:15 INFORM. 24H. MARESME
23:00 AVENTURA’T

Dissabte
07:00 GAUDEIX LA FESTA
07:30 CAMINANT x CATALUNYA
08:00 LA SETMANA
08:30 L’ENTREVISTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:15 RELIGIONS
11:00 GAUDEIX LA FESTA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 AVENTURA’T
15:00 GAUDEIX LA FESTA
15:30 AVENTURA’T
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:30 CREURE AVUI
17:00 112 EMERGÈNCIES
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 GALA “TRUCS I MÀGIA” DE 
 LA FUNDACIÓ MARESME
20:00 112 EMERGÈNCIES 
20:30 AVENTURA’T
21:15 ENDERROCK
21:30 CREURE AVUI
22:15 L’ENTREVISTA
23:00 CINEMA
 “SONETO NOCTURNO”
00:30 GAUDEIX LA FESTA
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
10:15 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 PANTALLA OBERTA
13:30 L’ENTREVISTA

07:30 RESUM SETMANAL
08:30 RELIGIONS
09:00 GAUDEIX LA FESTA
09:30 AVENTURA’T
10:15 INFORM. 24H. MARESME
11:00 CARNET ESPORTIU
11:30 L’ENTREVISTA
12:00 GAUDIEX LA FESTA
12:45 CARNET ESPORTIU
13:15 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 CONCURS NACIONAL DE 
 VESTITS DE PAPER
18:00 CARNET ESPORTIU
18:30 INFORM. 24H. MARESME
19:15 L’ENTREVISTA
19:30 112 EMERGÈNCIES
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:30 L’ENTREVISTA
22:15 INFORM. 24H. MARESME
23:00 PANTALLA OBERTA
00:30 INFORM. 24H. MARESME
01:00 CARNET ESPORTIU
01:30 AVENTURA’T
02:00 GAUDEIX LA FESTA

Dijous
07:00 RESUM SETMANAL
08:00 CAMINANT x CATALUNYA
08:30 AVENTURA’T
09:00 PANTALLA OBERTA
10:15 INFORM. 24H. MARESME
11:00 CARNET ESPORTIU
11:15 PANTALLA OBERTA
12:15 L’ENTREVISTA
12:45 CARNET ESPORTIU
13:15 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 DOSOS AMUNT. ELS 
 MILLORS MOMENTS

17:00 CONCERT NADAL LA ROCA
18:00 CARNET ESPORTIU
18:30 INFORM. 24H. MARESME
19:00 GAUDEIX LA FESTA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:15 INFORM. 24H. MARESME
23:00 ESPECIAL CAP D’ANY

Divendres
07:00 PANTALLA OBERTA
08:00 L’ENTREVISTA
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 AVENTURA’T
10:15 INFORM. 24H. MARESME
11:00 CARNET ESPORTIU
11:15 L’ENTREVISTA
11:45 GAUDEIX LA FESTA
12:15 AVENTURA’T
12:45 CARNET ESPORTIU
13:15 INFORM. 24H. MARESME
14:00 112 EMERGÈNCIES
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 AVENTURA’T
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 RELIGIONS
18:30 CREURE AVUI
19:00 RESUM SETMANAL
20:00 ENDERROCK
20:30 AVENTURA’T
21:15 112 EMERGÈNCIES
21:30 DE TEE A GRENN
22:15 GAUDEIX LA FESTA
23:00 CINEMA
 “SONETO NOCTURNO”
00:30 FILMETS GRAN RESERVA
02:30 CAMINANT x CATALUNYA

23:30 LA SETMANA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 LA SETMANA
01:30 PANTALLA OBERTA

Dimarts
07:00 CAMINANT x CATALUNYA
07:30 AVENTURA’T
08:00 GAUDEIX LA FESTA
08:30 RESUM SETMANAL
09:30 CAMINANT x CATALUNYA
10:15 INFORM. 24H. MARESME
11:00 CARNET ESPORTIU
11:30 GAUDEIX LA FESTA  
12:00 AVENTURA’T
12:45 CARNET ESPORTIU
13:15 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ORATORI NADAL BACH 
 ORQUESTRA TERRASSA
17:30 NADAL AMB SWING
18:00 112 EMERGÈNCIES
18:30 L’ENTREVISTA
19:00 AVENTURA’T
19:30 RELIGIONS
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:30 L’ENTREVISTA
22:15 INFORM. 24H. MARESME
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 ENDERROCK TV
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 GAUDEIX LA FESTA
01:30 112 EMERGÈNCIES
02:00 CAMINANT x CATALUNYA

Dimecres
07:00 L’ENTREVISTA
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Tram de la carretera B-502 entre Vilassar de Mar i Argentona La façana del CAP d'Arenys Cedida  Cedida 

Una remesa de maduixes del Maresme  Cedida 

 El tram de la B-502 entre Vilassar 
de Mar i Argentona és el de més 
risc d'accident de Catalunya, se-
gons l'estudi d'avaluació de carre-
teres EuroRAP que ha presentat el 
RACC aquest dimarts. I el segueix 
el de la BV-2041 de Gavà a Begues, 
que en l'EuroRAP anterior es tro-
bava en el primer lloc.

L'estudi presentat pel RACC 
també anomena el tram de l'N-
II que connecta Montgat i Mataró, 
ja que és un dels punts de la xar-
xa viària de Catalunya amb més 
concentració d'accidents –els que 
acumulen més sinistralitat per qui-
lòmetre-. En aquest cas s'avalua 
el nombre d'accidents i no el risc 

El tram de l'N-II que connecta Montgat i Mataró es troba 
entre els que concentren major nombre d'accidents

de patir-ne un, sobretot a causa 
de l'elevat trànsit que concentren 
vies com aquesta.

Cap víctima mortal
El director de la Fundació RACC, 
Miquel Nadal, va avisar que l'evo-
lució favorable en seguretat viària 
dels últims quinze anys "s'està es-
gotant" i ha cridat a treballar amb 
l'anomenada 'visió zero': cap acci-
dent ni víctima mortal a les carre-
teres. La disminució del risc d'ac-
cidents implica actuar sobre tres 
factors: infraestructura, conductor 
i vehicle. La xarxa analitzada per 
EuroRAP correspon al 52 per cent 
de quilòmetres de Catalunya. | ACN.

La carretera B-502, la de més 
risc d'accident de Catalunya

 El personal del CAP d'Arenys 
es manifestarà el pròxim 29 de 
desembre per mirar d’aturar la 
reducció de personal que ha pro-
posat l’Institut Català de la Salut 
en el servei d’urgències.

Els treballadors del CAP d'Arenys 
de Mar, amb el suport de l’Ajunta-
ment en bloc, han decidit iniciar un 
seguit de mobilitzacions per pro-
testar contra les decisions de l'ICS. 
Després d’anunciar la recollida de 
signatures i la moció presentada 
al ple de desembre, ara han fet 
pública la concentració prevista 
pel dia 29 de desembre al mateix 
CAP d’Arenys de Mar. Marga Sanz, 
infermera del CAP d’Arenys de 
Mar, espera rebre també el suport 
de la ciutadania perquè aquesta 
reestructuració no només afecta 
els professionals sinó també els 
usuaris.

Al mateix temps, s’han reunit 
també amb l’equip del Síndic de 
Greuges aquesta setmana. Marga 
Sanz diu que van donar tota la do-
cumentació  de la reestructuració 
acompanyada d’una carta  signada 
per l’alcalde, Estanis Fors, en què 
rebutgen la decisió presa per l’ICS 
i demanen que es reconsideri la si-
tuació. El Síndic es va comprome-
tre a estudiar el cas. |Ràdio Arenys

L'ICS vol reduir personal 
del servei d'urgències 

Els treballadors del 
CAP protesten per les 
retallades 

La maduixa del Maresme és al 
calendari de productes català

 Les maduixes del Maresme són 
un dels 12 "productes amb caràc-
ter català" escollits pels germans 
Roca per il·lustrar el calendari 2016 
editat per BBVA CA. Les madui-
xes són les protagonistes del mes 

d'abril junt amb la llegenda "Les 
condicions climàtiques i orogràfi -
ques del Maresme afavoreixen el 
conreu i la qualitat d'aquest fruit 
de color vermell intens, de sabor 
molt dolç".  |Redacció 

MaresmeMaresme núm. 1703 del 24 al 30 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

EXCELENTE OPORTUNIDAD!
REF. 12300 CENTRO/EIXAMPLE. 2º piso en pequeña comunidad 
de vecinos. Calle tranquila ,junto avenidas principales y centro de 
Mataró. Perfecto y bien distribuido, 85m2. 3 dorm. Salón comedor 
20m2. Cocina-offi ce de buenas dimensiones mobiliario roble. Ga-
lería 10 m2.C de baño con ducha. Una de las mejores ocasiones 
del momento por zona/cualidades y precio!

T

87.500€

T

BUENA INVERSIÓN
REF. 11914 ARGENTONA (S.M. DEL CROSS). Buena oportunidad 
Vivienda 90 m2, exterior con ascensor. Perfectamente orientado 
frente plaza, horas de sol. 4 dorm. (2 dobles). Amplio salón come-
dor. Balcón/terracita. Cocina con buenas posibilidades. Galería. 
Baño completo + aseo. Fácil aparcamiento. Excelente compra.

86.000€

T

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

OCASIÓN  MUY ESPECIAL

178.000€
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Aquesta és la imatge que ofereix el nou portal web Un grup de ciclistesCedida 

 El web recull dades de factu-
ració des de l’any 2011 a partir 
dels fi txers digitals facilitats per 
les companyies subministradores 
d’aquests serveis, amb dades ge-
nerals i detallades de cadascuna 
de les instal·lacions.

Progressivament el web incor-
porarà més informació i s’anirà 
dotant a l’eina de majors funcio-
nalitats. L’objectiu és que aquest 
web esdevingui una eina útil per a 
la millora del medi ambient i per 
assolir els objectius municipals de 

 Besttrail organitza per primer 
cop la Christmas Bike, una pedala-
da no competitiva que ressegueix 
els corriols de Mataró i Argentona 
el dia de Sant Esteve. Una cursa 
exigent que espera unir esport i 
natura i que resseguirà el Parc 
Natural de la Serralada Litoral en 
dos recorreguts circulars: un curt 
de 15 quilòmetres i un de llarg de 
25. Organitzat amb Eurofi tness 
El Sorrall de Mataró, la proposta 
pretén convertir-se en un referent 
a les curses nadalenques. | Red.

L'objectiu és que el web esdevingui una eina útil per a 
aconseguir l'objectiu de reduir l'emissió de CO2

S'habiliten dos itineraris 
entre Mataró i Argentona

reducció de CO2 que estableix el 
PAES (Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible), compromís subscrit 
per l’Ajuntament a través del Pacte 
d’Alcaldes i que ha de servir tam-
bé per continuar sensibilitzant i 
conscienciant a la ciutadania per 
a l’adopció de nous models de 
consum i efi ciència.

Aquesta iniciativa s’emmarca 
en el projecte d’estalvi energètic 
impulsat fa temps per l’Ajunta-
ment per tal de millorar l’efi ci-
ència energètica municipal. | A.C

Neix un portal que recull dades 
de consum dels equipaments 

Besttrail proposa una 
pedalada el dia de 
Sant Esteve

Cedida 

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: JOSEP RIVAS COLL i DAVID LÓPEZ DÍAZ

Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 
                      1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
                      2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

BANNER INVERTIT:
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el 
banner invertit, fes clic sobre ell i copia l’adreça 
web i aquesta serà la resposta.

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

Ed. 1700: reformesnousol.com/Ed. 1701: delplatalpaladar.com

+

Ed. 1700: SORT    Ed. 1701: MATARÓ
• 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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Una imatge de la votació de diumenge passat 

Anna Aluart 

La formació assoleix el 21,19 per cent dels vots, per davant de Democràcia i 
Llibertat i En Comú Podem

ERC, força més votada a Argentona a 
les eleccions generals 

 Esquerra Republicana de 
Catalunya ha estat la força més 
votada a Argentona a les Eleccions 
Generals celebrades aquest diu-
menge 20 de desembre, obtenint 
el 21,19 per cent dels vots, en una 
jornada que ha assolit un 72,38 per 
cent de participació, tres punts per 
sobre que la registrada l'any 2011 
en les anteriors eleccions generals.

Escàs marge
ERC ha superat per un escàs mar-
ge a Democràcia i Llibertat i  a En 
Comú Podem, que ha estat la ter-
cera formació amb més suport al 
municipi, però no s'ha imposat 
com en el conjunt de Catalunya.  
Per darrere s'han situat Ciutadans, 
el PSC i el Partit Popular, tots ells 
per sobre del 10 per cent dels vots. 

Alta participació
La jornada electoral s'ha desen-
volupat amb total normalitat al 
municipi i, si bé en la primera 
meitat del dia la participació era 
més baixa que ara fa quatre anys, 
en la segona part ha remuntat fi ns 
a superar el llindar del 70 per cent. 
en la línia de participació, tam-
bé, a nivell català. | Redacció - AC

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat
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José Sánchez és Satanàs en algunes de les funcions d'Els Pastorets de Mataró  Anna Aluart 

José Sánchez
de Jonàs a Satanàs

 Mireia Biel

 “Jo presideixo el primer pensament tort de sa vida 
i de s’agonia l’última blasfèmia”. És la frase preferida 
de José Sánchez, o potser de Satanàs, personatge a 
qui interpreta en uns Pastorets de Mataró preparats 
per a llançar-se  al seu centenari el 2016, que gaudeix 
per segon any consecutiu i que li va arribar després 
de fer de Jonàs en diverses edicions. Així que de la 
nit al dia, igual que l’etern debat entre el Bé i el Mal, 
Sánchez es va endinsar en l’Estel de Natzaret i per 
conèixer de ben a prop la fi gura de Satanàs. 

“Satanàs és un àngel caigut que es despenja i a qui 
la maldat l’atrau”, explica l’actor que l’interpreta i 
que veu en ell “l’home viciós de poder que vol go-
vernar més que Déu i que vol evitar que el Messies 
vingui a redimir”. A Sánchez se l’havia vist fent de 
Jonàs, un paper còmic en el qual se sentia molt a 
gust. Però després de fer la ‘Bella Adormida’ fa dos 
anys, en Marc Abril li va proposar convertir-se en 
Satanàs. La veritat és que “no ha estat fàcil”, segons 
confessa, ja que “he hagut de treballar molt bé els 
textos i la dicció, però sobretot l’expressió corporal 
perquè es tracta d’un paper molt seriós”. Al fi nal, 
tanmateix, “la sensació de sentir-te l’amo de tot, 
com intenta fer ell, és bestial”. 

Avui fa de Satanàs, però la seva vinculació amb 
aquest relat tan nadalenc va començar fa temps. “Fa 
quinze anys que vaig arribar a Sala Cabanyes fent de 
pastoret”, recorda Sànchez, i des d’aleshores “cada cop 

que he pujat a l’escenari he necessitat més”. Avui vi-
cepresident d’aquest espai teatral mataroní, reconeix 
que “m’estimo tota la gent que en forma part per-
què són una altra família” perquè “són moltes hores 
d’assaig i feina i també és això el que converteix Sala 
Cabanyes en un referent del teatre amateur català”.

100 anys damunt l'escenari

“Tenim ganes d'ensenyar els Pastorets i tot el que 
ha passat damunt l'escenari", remarca Sánchez

Implicat a fons en la ciutat, Sánchez dirigeix els 
'Cors Alegres' i forma part de la direcció artística del 
Carnestoltes, entre altres. Però el 2016 es presenta 
especial a Sala Cabanyes perquè els Pastorets 
arribaran al centenari, una data que celebraran 
"amb moltes activitats sobre l'obra, però també 
amb ganes de repassar tot el que se'n deriva".

APUNTS

Defineix-te: Estic com un llum

Una pel·lícula: 'Los chicos del coro' de Christophe 

Barratier

Un viatge: Donosti

Un referent Pepe Rubianes

Un personatge: Satanàs

Un somni: Trepitjar el Liceu com a actor 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
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¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

€
158.000€

REF. 2416 ZONA VIA EU-
ROPA. EXCELENTE ÁTI-
CO. Con terraza de 90m2 
y pk incluido, totalmente ex-
terior muy luminoso, suelos 
de mármol, cocina office 
y galería anexa, 4 hab. 2 
dobles, 2 baños comple-
tos, calefacción, trastero en 
terraza, ascensor.

265.000€265.000€
C.E. en trámite

REF. 5064 ZONA CIRERA. 
Ático con terraza inde-
pendiente, 90m2, 4 hab 2 
dobles, 1 baño completo, 
cocina equipada, suelos 
de gres, muy luminoso y 
vistas a mar. OPORTUNI-
DAD ZONA Y PRECIO.

157.000€ REF. 4391 Z. ROCABLAN-
CA. OCASIÓN. Piso alto 
con ascensor totalmente 
reformado y amplias es-
tancias, salón de 28m2, 3 
hab. 2 dobles mas vesti-
dor, cocina office y galería, 
1baño completo  y trastero 
en  terrado comunitario,  
calefacción.

159.000€159.000€
C.E. en trámite

REF. 7055 LLANTIA.PISO 
ECONÓMICO. Piso muy  
bien conservado 100m2, 
4 hab. (3 dobles),   baño 
completo con bañera, 
cocina formica  con ga-
lería, 2 balcones exterio-
res, muy luminoso. zona 
tranquila y bien comuni-
cada.

81.000€81.000€
C.E. en trámite C.E. en trámite

REF. 1368 CENTRO. EX-
CLUSIVA 1er piso muy 
bien conservado, comu-
nidad  reducida y tranqui-
la, 2 hab. dobles, baño 
completo, cocina fórmica 
y galería anexa, balcón 
exterior. Terrado privado 
compartido con 1 vecino. 
OCASIÓN ZONA Y PRECIO.

86.000€

C.E. en trámite

REF. 2417 ZONA EIXAM-
PLE. Piso seminuevo con 
terraza de 35m2, de 2 ha-
bitaciones dobles, 2 baños 
con ducha, salón comedor 
con cocina de tipo america-
na, calefacción, ascensor, 
video portero. OCASIÓN.

204.000€204.000€
C.E. en trámite
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de gres, muy luminoso y 
vistas a mar. OPORTUNI-
DAD ZONA Y PRECIO.

Fel� 
Navidad!

REF. 2421 ZONA PLA D’EN BOET. GRAN OPORTUNODAD. Piso con pk incluido para reformar a su gusto, de 3 
habitaciones (2 dobles), un baño completo, cocina fórmica blanca, ascensor. Zona comunitaria pri-
vada con zona infantil.

Piso con pk incluido para reformar a su gusto, de 3 
habitaciones (2 dobles), un baño completo, cocina fórmica blanca, ascensor. Zona comunitaria pri-

T. 937 965 148

84.000€
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Serietat i eficàcia 

al millor preu

T 93 757 83 83
MATARÓ

C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB  www.finquescastella.com VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Molt 

Bon Nadal 

i 
Feliç 

2016!

Pis en exclusiva per als nostres 
clients de 55m², amb 2 habitacions, 
1 bany complet, cuina offi ce, saló 
menjador amb sortida a balcó, gale-
ria, galeria, ascensor, molt lluminós 
¡¡ideal inversors!!    87.300€

T1.50823 - MATARÓ. HAVANNA.

Pis de 75 m² de superfi cie, disposa 
de 3 habitacions, 1 Bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada 
amb sortida a galeria, balco-terras-
seta, tancaments alumini, terassa 
comunitaria ¡¡Pis molt assolellat!! 
Oportunitat!!!                    138.500€    

T1.50301 - MATARÓ. CENTRE.

Pis en perfecte estat, de 90m², amb 3 
habitacions, 2 banys complets, cuina 
offi ce de 12m², saló menjador amb 
balcó, galeria, calefacció, tanc alu-
mini, ascensor, pàrq, terrassa com. 
Pis molt lluminós i amb molt bones 
vistes al mar!!!                  197.300€

T1.50751- MATARÓ. CAMÍ SERRA.

Pis de 90 m² de superfi cie, disposa de 
3 habitacions, amb un bany complet, 
la cuina totalment equipada, amb 
sortida a galeria, amb balcó, amb 
calefaccio, amb ascensor i traster 
¡Pis tot exterior!! Amb vistes a mar i a 
muntanya!!!                         230.000€

Planta baixa de 90m² de superfi cie, 
de 3 hab. (abans 4), té 2 banys com-
plets, cuina offi ce, calefaccio, tanca-
ments alumini, ascensor, amb garat-
ge  i amb un traster inclòs ¡¡Fabulos 
jardi de 150 m²!!               243.530€

Preciosa casa de 280m², 4 habit. (2 
dobles), 3 banys (2 complets), cuina 
offi ce, galeria, balcó, terrassa, AA / 
CC, tacaments dde alumini, traster, 
garatge de 100m², ESTUDI de 30m² 
amb llar de foc!!!                       346.500€

T1.50320 - MATARÓ. CENTRE.

T1.50101 - MATARÓ. CAMÍ SERRA. 

T2.50145 - MATARÓ. VISTA ALEGRE. 
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES • HIPOTEQUES AL 100% • LLOGUERS EN 24 HORES

Cases i pisos de lloguer
T1.10227 Mataró. Rocafonda. Loft seminuevo de 35m², 
1 baño completo, salón comedor con cocina integrada, 
aa / cc, ventanas de aluminio, ascensor, parking opcio-
nal, piso muy luminoso!!!                                   375€/Mes

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

T1.01461 Òrrius. Piso de 90m²  3 habit., 1, baño, 1 aseo, 
cocina offi ce. Entar a vivir!!! Muy soleado!!!   500€/Mes

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

T1.01765 Mataró.Centre. 1er piso sin ascensor de 60m², 
2 habit., 1 baño completo, cocina, salón comedor, cale-
fac., carp. aluminio, economico !!!                       550€/Mes

T1.10260 Mataró. Cerdanyola. Piso de 75 m² 3 habit., 
1 baño, cocina offi ce, aa/cc, galeria, cierres de aluminio, 
ascensor y balcon de 8 m². Muy soleado!!!      550€/Mes

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

T1.10257 Mataró. Parc Central.  Piso de 50m², 1 hab. 
doble, baño completo, cocina equipada, salón comedor con 
salida terraza, puerta blindada, trastero ¡¡zona comunita-
ria con parque infantil y piscina!!!                        600€/Mes

T1.07206 Mataró. Centre. Piso de origen de 90m² consta 
de 4 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce reformada, cale-
facción, cierres de aluminio, galeria y balcón!! Bien con-
servado y soleado!!!                                                 650€/Mes

T1.10102 Caldes d’Estrac. Piso de 100m² sin amueblar, 4 
habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, calefacción, 
cierres de madera, lavadero, parking opcional, 2 terrazas 
de 15m². Muy soleado!!!!!                                         650€/Mes

T1.10246 Mataró. Havanna. Piso de 65m² con 2 habitacio-
nes dobles, 1 baño grande, cocina americana, bomba de 
calor, cierres de aluminio, ascensor y parking. Balcon de 4 
m². Piso muy soleado!!                                            650€/Mes

T1.10250 Premià de mar. Piso semi- reformado 90m², 3 
habit. (antes 4) 1 baño completo, cocina offi ce totalmen-
te equipada, salón comedor, balcón, galería, calefacción, 
vent. aluminio, ascensor, muy soleado!!!               650€/Mes

T1.09072 Mataró. Cerdanyola Nord. Planta baja de 50 m², 
seminueva con entrada independiente, 3 hab., Trastero, 
aa/cc, patio de 10 m². Pida informacion !!!        650€/Mes

T1.10204 Mataró. Centre. Tercer piso reformado con 
75m² de superfi cie, tiene 2 habitaciones, 1 baño comple-
to, cocina offi ce, salón comedor con salida a balcón, aa/
cc, galería, suelos de parquet, sin ascensor, totalmente 
amueblado y muy luminoso !!!                           680€/Mes

T1.10252 Mataró. Peramàs. Piso de 120m² de superfi -
cie, dispone de 4 habitaciones, 1 baño completo + 1 de 
servicio, cocina offi ce de 12m², salón comedor con salida 
a balcón, galería, ascensor, los techos con luces internos.
Piso muy soleado!!!                                                      700€/Mes

T1.10245 Mataró. Centro. Piso de 85 m² de superfi cie, 
consta de 3 habitaciones, 1 baño, cocina americana, aa/
cc, cierres de aluminio, puerta blindada y ascensor. Tiene 
muy buena situación!!!                                       750€/Mes

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

T1.10224 Mataró. Centre. Gran piso junto a la estación 
de 130m², 4 habitaciones (3 dobles), 2 baños completos, 
salón comedor amplio, galería, tiene 2 balcones, calefac-
ción, ventanas de aluminio, ascensor, todo amueblado. 
Piso para entrar a vivir!!!                                            800€/Mes

Truqui'ns : 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Piso bien conservado, 60m², 
1 habit., 1 Baño completo, 
cocina offi ce, salón come-
dor, terraza de 10m² con 
toldos, calefacción, suelos 
de parquet, ventanas alu-
minio, amueblado para en-
trar a vivir !!!       650€/Mes

T1.10253 - MATARÓ - HAVANA

Piso de 95m² consta de 4 
habitaciones, tiene 2 baños, 
cocina offi ce con salida a 
galería, calefacción, cierres 
de aluminio, balcón de 4 m² 
y ascensor. Piso muy amplio 
y soleado!!!          600€/Mes

T1.10241 - MATARÓ - CENTRO

Piso de 50m² de superfi cie, 
consta de 1 habitación, 1 
baño, la cocina americana, 
los cierres exteriores de alu-
minio, con bomba de calor/
frio, bonito balcón de 4m² 
y con una plaza de parking 
opcional!!             435€/Mes

T1.10236 - MATARÓ - V. EUROPA

Pis tot reformat de 100m², 
de superfície, consta de 4 
habitacions, 1 bany com-
plet, cuina offi ce, saló men-
jador amb sortida a balcó, 
galeria, aa/cc, tancaments 
exteriors d’alumini. Pis molt 
assolellat!!!         600€/Mes

T1.50762 - MATARÓ - EIXAMPLE

Piso de 65 m² con comedor 
amueblado, cocina offi ce 
con electrodomésticos, tie-
ne 2 habitac., Baño ada-
patado, cierres de aluminio, 
aa/cc, galería, terraza 15 m² 
y ascensor. Parking opcional 
Muy soleado!!!     650€/Mes

T1.10229 - ARENYS DE MAR

Piso céntrico de 110m2, 1 
habitac. señorial con vesti-
dor, 1 baño compl., Cocina 
offi ce equipada, salón com., 
Amplio, 2 salas tipo trastero 
o taller, , galería con lavado-
ra y secadora, 2 balcones, 
terraza, todo amueblado y 
muy soleado!!!    850€/Mes

T1.10059 - MATARÓ - CENTRO

2P CASTELLÀ (MODEL 2).indd   3 22/12/15   15:10



Judicials

MATARÓ - Històric R 16381

Gran pis de 4 habs, 2 banys, àmplia 
cuina i gran saló assolellat . C.E. T
147.260 €

MATARÓ - Centre R 16395

En edifi ci amb ascensor, lluminós pis 
de 2 habs totalment reformat. C.E. T 

92.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16310

Gran pis de 4 habs, 2 banys, àmplia 
cuina i gran saló assolellat. C.E. T

160.000 €

MATARÓ - Molins R 16330

Planta baixa cantonera i completament 
exterior de 2 habitacions. C.E. T
55.000 €

MATARÓ - Junt Via Europa

En exclusiva! Espectacular àtic amb te-
rrassa, 4 habs, parking i traster.  C.E. T

R 16401

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - Via Europa

Planta baixa, amb pati enjardinat 160m2, 
3 habs, parking i traster. C.E. T
219.000 €

R 15733
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SMATARÓ - Vista Alegre R 40233

Magnífi ca casa unifamil. 340m2, 
zona residencial pràctic. nova. C.E. T
299.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 16396

Ampli pis de 3 habitacions, cuina inde-
pendent i ampli saló. CE. T 

99.900 €

MATARÓ - Z. Cirera R 14943

Pis de 2 habitacions, cuina independen-
tment i saló amb balcó. C.E. T
116.000 €

MATARÓ - Llàntia R 16398

Gran pis de 120m2 seminou de 4 habita-
cions, gran cuina i  2 banys.  C.E. T
140.000 €

219.900 €

MATARÓ - Via Europa R 15998

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

MATARÓ - Via Europa

Magnífi c Àtic amb 2 terrasses a nivell, 
4 habs, i parking inclòs. C.E. T
289.000 €

R 16364
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

R 16106MATARÓ - Z. Via Europa

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
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S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82

LLOGUERS

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

MATARÓ - Centre R 22898

500€/mes

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

MATARÓ - Estació R 22945

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

MATARÓ - Cirera R 22924

525€/mes

525€/mes

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

MATARÓ - Molins R 22912

R 22947

MATARÓ - Eixample

650€/mes

550€/mes

790€/mes

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

R 22783

MATARÓ - Havana
Pis molt bonic, amb 2 habit., plaça 
d’aparc., 2 lavabos, balcó terrassa,  
totalment moblat i equipat d’electrodo-
mèstics.

Àtic duplex, saló amb llar de foc i terras-
sa, 5 habit., 2 balcons tipus terrasseta. 
Mobles opcionals.

MATARÓ - Z.Marítima R 22946

R 22773

MATARÓ - Parc Central

800€/mes

A la millor zona de Mataró, local de 
175m2 diàfan, actual 5 divisions, opc.
sortida de fums, lavabo, aire condic.

MATARÓ - Z. Via Europa

800€/mes

Traspàs de Restaurant a 1a línia de  
Parc Central a ple funcionament! Com  
a nou! Aforament de 80 persones.

R 16168

64.000€

Pis de 3 habitacions, saló amb balcó, cuina office i 2 banys complets.  
Amb vistes sobre la mateixa avinguda. Parking inclòs. C.E. T

OCASIÓ! 159.000€

Avda. Borbó, 17

2P URBENIA.indd   3 22/12/15   15:28



d%%%
Ara, a IKEA Badalona 
els últims costen 
menys.
Des del 27 de desembre fins al 21 de gener del 2016

DIUM
ENGE 27 DE DESEM

BRE

IKEA BADALONA 

OBERT

VAL PER: 5€ Exclusiu per a socis 
d’IKEA FAMILY

Si veus aquest anunci
estàs de sort! 

Data:

Codi postal:

Import tiquet:

©
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Cupó vàlid el dia 27 de desembre del 2015 per compres superiors a 50€ a la botiga d’IKEA Badalona. No bescanviable 
per diners. No acumulable amb altres ofertes o promocions. Només un cupó per dia i tiquet. No aplicable al Restaurant ni a la 
Botiga d’Alimentació Sueca.
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