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LA QUALITAT AL 

MILLOR PREU!Finançament a 18 mesos sense interessos!
Vingui a visitar la nostra nova exposició!

T· 93 757 72 73 · C/Del Carme, 103 - Mataró
 www.aluminismarpe.com · info@aluminismarpe.com 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

56.000€

ECONÓMICO
Ref. 12299 Z. AVDA. GATASSA: Piso asequi-
ble, perfectas condiciones cerca de servicios y 
colegios. Amplio salón comedor, ampliado con 
1 habitación. Cocina conserv. 2 habit (antes 
3) + despacho. Baño ampliado y actualizado. 
Suelos de gres cerámico. Asequible..

VENUT!

Ref. 12493
PERAMÀS. RDA. O’DONNELL

T 137.500€

99.950€

ZONA MARÍTIMA
Ref. 12505 CENTRE. JUNTO CASCO ANTI-
GUO: A un paso de la playa. Piso con buenas 
cualidades, bien distribuido y luminoso. Vistas 
despejadas.3 dormitorios, Salón soleado.Bal-
cón.Cocina en melanina. Atención al precio!!

193.000€

OCASIÓN PER PRECIO
Ref. 12511 Z. PARC CENTRAL: En bonita 
edifi cación con zona comunitaria y piscina. 
Buen piso de  85 m2  con vistas despejadas. 
Balcón amplias medidas. Salón comedor 
20m2.Cocina equipada en haya.3 dormito-
rios, 2 baños( uno suitte).Suelos parket.

267.500€

UNIFAMILIAR
Ref. 12496 LLAVANERES: En bonito con-
junto residencial con agradables zonas ajar-
dinadas y piscina. Estupenda casa  unifamiliar 
recientemente actualizada y muy exterior.4 
dormitorios, uno de ellos tipo estudio 35 m2 
con terracita/solarium. Salón grande con chi-
menea. Cocina equipada. Parking.  

(Entreguem 6.000€ a l’acte)
Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti a 
les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem processos i 
posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

 que s’adapti a 

(aturem processos i 

2P SU CASA.indd   2 17/5/16   19:34



Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

56.000€

ECONÓMICO
Ref. 12299 Z. AVDA. GATASSA: Piso asequi-
ble, perfectas condiciones cerca de servicios y 
colegios. Amplio salón comedor, ampliado con 
1 habitación. Cocina conserv. 2 habit (antes 
3) + despacho. Baño ampliado y actualizado. 
Suelos de gres cerámico. Asequible..

T

124.000€

REALMENTE IMPECABLE
Ref. 12195 SEMI CENTRE: Buena compra. 
Vivienda  90m2,alto y con ascensor. Refor-
mado recientemente . Bien orientado  y  muy 
soleado. Salón  20 m2.Cocina offi ce impeca-
ble.3 dormitorios( antes 4). Baño actualizado. 
Suelos gres.

T

197.000€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12504 CAMÍ SERRA: Atención!!. Vivien-
da 110 m2 en zona residencial  bien comunicada. 
1/2 altura. Distribución perfecta. 4 dorm. Salón 
30m2. 2 Balcones . Gran cocina 15 m2. 2 baños. 
Parking incluido. Vistas sobre zona verde. 

T

320.000€

VIVIENDA ÚNICA Y EXCLUSIVA
Ref. 12509 CENTRE: Atención!! Vivienda  170 
m2 + patio de 30 m2 y parking incl. Práctica-
mente nuevo, imagen impecable. Distribución 
perfecta (día/noche). 5 dormitorios dobl. Gran 
salón comedor 34 m2.Cocina de 16 m2.2 ba-
ños( 1 tipo siutte).Cuarto de aguas. Totalmente 
exterior, amplitud. Oportunidad excepcional.

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE
Ref. 12494 MOLINOS. JUNTO GRAN ZONA 
VERDE:  En zona tranquila. Bonito piso 90m2 
reformado de forma impecable. Destaca su  
imagen actual y calidad reforma. Distribución 
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada con terracita a nivel. Galería anexa. 
Habitac. dobles. Parquet. Parking opcional.

T

158.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12502 VIA EUROPA: Finca de recien-
te construcción, zona comunitaria y piscina. 
Buen piso 74m2 perfectamente distribuido sin 
pasillos. 2 dorm.  dobles con armarios empo-
trados. Salón comedor indep. Cocina amplia. 
Pequeño patio a nivel + galería. Baño perfecto 
estado. Calefacción.

T

260.000€

TODO UN PRIVILEGIO
Ref. 12478 PARC CENTRAL.  Atención! La 
mejor ocasión del momento. 8º piso perfecta-
mente orientado frente Parc Central. Vistas úni-
cas. Exterior 100%. Bien orientado y mejor dis-
tribuido.4 dorm. Amplio sala de estar. Balcón/
terraza. Cocina prácticamente nueva. Suelos de 
parquet. Parking incluido. 

T

Ref. 12189: Rda. Pintor Estrany. Pe-
queño loca para negocio familiar o 
guardar coche y buen almacén. 45m2 + 
35m2 de altillo. 5 mts. de altura.

46.000€
Ref. 12234: Cerdanyola Norte. Local 
diáfano, 2 persianas a calle. 90m2. Baño. 
Cualquier negocio, incluso pequeño su-
permercado. Muchas posibilidades.

56.000€
Ref. 12498: Rda. Sant Oleguer. Buen 
local 70m2 + altillo  de 50m2. zona bien 
comunicada. Sin columnas y en perfec-
tas condiciones. Precio excepcional!!  

57.000€

Ref. 12493
PERAMÀS. RDA. O’DONNELL

99.950€

ZONA MARÍTIMA
Ref. 12505 CENTRE. JUNTO CASCO ANTI-
GUO: A un paso de la playa. Piso con buenas 
cualidades, bien distribuido y luminoso. Vistas 
despejadas.3 dormitorios, Salón soleado.Bal-
cón.Cocina en melanina. Atención al precio!!

T

193.000€

OCASIÓN PER PRECIO
Ref. 12511 Z. PARC CENTRAL: En bonita 
edifi cación con zona comunitaria y piscina. 
Buen piso de  85 m2  con vistas despejadas. 
Balcón amplias medidas. Salón comedor 
20m2.Cocina equipada en haya.3 dormito-
rios, 2 baños( uno suitte).Suelos parket.

T

77.500€

INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA:  2º piso 
asequible y reformado . Sea propietario y pa-
gue menos que un alquiler.  Distribución muy 
acertada sobre 70m2. 3 dormitorios (act 2). 
Salón comedor ampliado. Cocina totalmente 
actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet. 

T

267.500€

UNIFAMILIAR
Ref. 12496 LLAVANERES: En bonito con-
junto residencial con agradables zonas ajar-
dinadas y piscina. Estupenda casa  unifamiliar 
recientemente actualizada y muy exterior.4 
dormitorios, uno de ellos tipo estudio 35 m2 
con terracita/solarium. Salón grande con chi-
menea. Cocina equipada. Parking.  

T
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Amida reforma el teu 
habitatge amb personal 

qualifi cat, que pertany 
a l’empresa i amb un 

sol interlocutor, sense 
intermediaris. Que la teva 

reforma sigui més còmoda, 
pràctica i econòmica.

Si creus que tens el millor pressupost...

cuines, banys, reformes i rehabilitacions

posa’ns a prova!
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· Moble 90cm.
· 2 calaixos.
+ porta lavabo

esquerra.
· Mirall i llum.
· Calaixos i porta 
tancament 
amb fre.

· des de
320€

· Plats de dutxa.
· Carga mineral
d’última.
generació.

· des de
200€

· Mampara
d’alumini
vidre transpa-
rent.
des de:
228€

· Street Pack.
· Especial aseo
50x50x35cm.

· 2 calaixos
tancament 
amb fre.

· des de
140€

· Moble 60cm.
· 2 calaixos.
· Lavabo.
· Mirall i llum.
· Calaixos
tancament 
amb fre.

· des de
239€

HO FABRIQUEM 
A MIDA,

LI PORTEM A CASA 
I L´HI INSTAL·LEM.

NOVA EXPOSICIÓ DE BANY
20% dte. en mobiliari de bany, mampares i plats de dutxa.

(Promoció vàlida fi ns al 31/05/16)

www.amidacocinas.com 
EXPOSICIÓ: Rda. Països Catalans, 39 pis (Can Soleret)
Sortida c-32 Mataró Parc · T. 93 799 99 95 · M. 638 256 724
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 i de 17 a 20h.
Dissabtes de 10 a 14h.
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PÀRQUING GRATUÏT
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 ciutat
Dissabte, festa del Nan d'en 
Santi + 35 anys del Tot

 ciutat
Especial Aniversari: les notícies 
d'aquests 35 anys

 reportatge
Com es fa el Tot Mataró? Seguim 
tot el procés de la revista

 esport
La Sirena planta cara al poderós 
Sabadell

 cultura
Els Capgrossos sumen la torre 
de 8 i el 5 de 8 a Gràcia

 perfil
Tomás Giménez, 
l'ànima del Tot

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1724

del 20 al 26 de 
maig de 2016

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
Fax: 93 755 41 06
www.totmataro.cat
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

Ofi cina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M.  Fernanda Marañón. 
Redacció: Mireia Biel, Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Marta Gómez.  
Fotografi a: Daniel Ferrer | Coordinador:  Àlex Gomà

DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS

Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres

EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista. 

I a Granollers EL TOT GRANOLLERS I VALLÈS ORIENTAL c/ Roger de Flor, 71 3r Telf. 93 879 59 03 - Fax 93 879 59 10 

30.000
exemplars setmanals
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Edita: EL TOT MATARÓ S.L. 
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Administració: Maria Carme Rodríguez

Amb la col·laboració de: 

PEFC/14-38-00127
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Carmen Guisado, de qui sempre va rebre un suport in-
condicional, ja no són entre nosaltres. Però tant el Tot 
com Mataró segueixen fent. El Tot i Mataró són els dos 
ingredients que conformen el nom d'aquesta relació 
entre ciutat i mitjà.

Aquesta setmana hem volgut fer una revista especial. 
De col·leccionista. Amb el punt melancòlic que sem-
pre tenen els aniversaris. I comptant amb els nostres 
clients, que sempre han estat al nostre costat. Volem 
mirar enrere i veure què ha passat al nostre voltant 
durant aquests 35 anys durant els quals, fi dels i puntu-
als, revista i ciutadans hem compartit la cita setmanal. 
Celebrem aquesta relació feliç i fructífera entre una de 
les capçaleres més antigues del país i la ciutat que li 
dóna nom i confi ança divendres a divendres.

Mirem enrere, doncs. I celebrem els 35 anys vostres i 
nostres. Aquests 35 anys de Tot i de tots.

Editorial: Tot Mataró

 Mataró està d'aniversari perquè el Tot fa anys. I ho 
volem celebrar com cal celebrar aquestes efemèrides. 
Amb la família i amb una bona festa. Aquest dimecres, 
dia 12, va fer 35 anys exactes que els mataronins es van 
trobar amb una revista de mida reduïda que podien llegir 
de forma gratuïta. Set lustres després la cita setmanal 
no només s'ha consolidat. S'ha institucionalitzat. Vam 
passar del dissabte al divendres igual que les famílies 
canvien els hàbits amb l'edat. Però seguim allà mateix. 
On estem ara. A les mans dels nostres lectors que han 
convertit el Tot en el setmanari gratuït més antic i més 
llegit de Catalunya.

En aquests 35 anys han passat moltes coses i les hem vist 
de tots colors. El fundador d'aquesta revista, Fernando 
Rodríguez  –emprenedor fi ns a la medul·la, dècades 
abans que la paraula es posés de moda– i la seva dona 

35 anys del Tot i de tots

Davant de tot

Davant de tot 1724.indd   1 18/5/16   11:45



MATARÓ
Av. Maresme,201 (Davant estació)
Tel. 93 790 81 64

www.compremor.com

Més de 40 anys oferint un servei discret i de confiança
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JOIES · MONEDES · RELLOTGES
PLATA · DIAMANTS · LINGOTS

MARQUES EXCLUSIVES

valoracions privades

Comprem marques exclusives 
i també gamma mitja. 

Pagaments a l'alça i al moment. 
Som experts en la indústria rellotgera.

TAXEM TENINT 
EN COMPTE LA JOIA

valoració global

Amb refineria pròpia i sense intermediaris podem 
garantir el millor valor del mercat.

Peces antigues, noves o trencades. Demani preu 
per la seva joia sense compromís.

LA MILLOR TAXACIÓ

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

valoracions a l’alça

Taxació a càrrec de gemmòlegs 
professionals, comprem diamants de 

totes les talles, formes i pureses.
També som especialistes en diamants 

de més de 4 quirats.

LA MILLOR TAXACIÓ
transparència – garantia – seguretat

DE REGAL 
30€*
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UN VOT CRUCIAL
Mataró escull aquest diumenge l’Alcalde que ha de 
dirigir la ciutat i treure-la de la crisi
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 Foto antiga Les portades

 El Tot Mataró no va néixer fi ns al 
1981, però molt abans, el seu funda-
dor, Fernando Rodríguez, ja havia 
estat vinculat a les arts gràfi ques 
durant molts anys. La fotografi a 
d’aquesta setmana, cedida per Mari 
Carme Rodríguez, és feta a l’Argenti-
na el 1954, on Rodríguez es va instal-
lar amb la seva mare i el seu germà 
Antonio, després de la guerra i on 
va muntar una impremta amb el 
seu germà  Antonio i un altre soci, 
i que van batejar amb el nom de 
'Talleres Gráfi cos Hispania'.

Una vida lligada a les arts gràfiques

Però molt abans, amb 14 anys, 
Rodríguez ja havia entrat en con-
tacte amb el món de les arts gràfi -
ques, fent d’aprenent a la imprem-
ta de l’Hotel Ritz de Barcelona, on 
imprimia, entre altres, els menús 
del restaurant. Quan va tornar a 
Catalunya, ho va fer a Mataró, on 
ell i la seva família es van instal·lar. 
Primer va regentar una botiga de 
mobles i després va muntar una 
altra impremta, l'any 1975. Un ne-
goci que va mantenir fi ns a la fun-
dació del Tot Mataró, l'any 1981. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: M.Carme Rodríguez

Foto antiga 1724.indd   1 18/5/16   21:36





compten amb una atmosfera se-
lecta, amb marques de dissenya-
dors nacionals emergents i d'alta 
qualitat. 

  En una època on les modes són 
efímeres i hi ha una creixent de-
manda en moda exclusiva i per-
sonalitzable, a Andayra Boutique 

Un espai on la passió per la moda és sinònim de classe, 
caràcter i versatilitat

Andayra, sent la moda d'una 
forma diferent

Versatilitat
Un dels trets característics d'An-
dayra Boutique és la versatilitat 
en totes les seves col·leccions, per 
adaptar-se tant a esdeveniments 
importants com al dia a dia. Colors 
i estampats fàcils de combinar i 
alguns d'ells atemporals.

Caràcter
Les col·leccions que pots trobar a la 
boutique no et deixaran indiferent. 
Novetats com les camises  "Twist", 
una peça que crea dues versions 
de si mateixa, podent posar-se tant 
del dret com del revés, bolsos de 
materials que fi ns ara no t'havies 
plantejat, i vestits que no hauràs 
de planxar mai, són només algu-
nes de les sorpreses que ens tenen 
preparades i que podrem viure a 
partir del 27 de maig a les 17h. 

Ciutat
 
Publireportatge núm. 1724 del 20 al 26 de maig del 2016
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www.totmataro.cat/ciutat

David Bote
Alcalde de Mataró

Ramon Grau
President de l'AMIC

L
a revista El Tot Mataró celebra 35 anys. 
Al llarg de tots aquests anys la revista ens 
ha explicat què passava al costat de casa, al 

carrer de sota, al barri de més amunt, a les entitats 
veïnals, als equips i clubs de la ciutat, a la veïna... 
ens ha fet conèixer què succeïa al nostre entorn 
perquè tot això que passa a Mataró només es pot 
veure refl ectit en els mitjans de comunicació de 
proximitat i de qualitat.

  Tenir aquest ull que tot ho veu, als polítics ens 
va molt bé. No ens escapem de la vostra mirada, a 
través dels mitjans de comunicació arribem als ciu-
tadans i també per ells sabem com batega la ciutat.

 
Des de sempre El Tot Mataró ha format part de la 

meva vida, recordo que quan era més jove l’agafava 
del piló d’una forneria de l’avinguda de la Gatassa 
quan tornava de jugar a futbol a Cerdanyola. Frisava 
per saber què havien fet aquell club o aquell altre i 
una vegada ja sabia quins eren els resultats espor-
tius feia una repassada a les notícies de la ciutat.

 
Han passat els anys i El Tot Mataró segueix es-

tant entre nosaltres fent ciutat. Segur que hi ha 
hagut moments complicats, de tirar endavant amb 
entrebancs, però heu arribat als 35 anys i us heu 
convertit en història, en un element més de l’ideari 
mataroní. No heu pensat mai quin és el gest més 
quotidià d’un divendres al matí? Ajupir-nos per 
agafar del piló els setmanaris gratuïts.

 
Desitjo que per molts anys puguem anar llegint a 

les vostres pàgines què passa al nostre entorn, que 
ens expliqueu el dia a dia de Mataró i els mataronins.

Salutació

Obertura 1-2 ciutat 1724.indd   2 18/5/16   19:18
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S
i una ciutat destaca en la història de la premsa 
gratuïta al nostre país, aquesta és sens dubte 
Mataró. Les iniciatives que van començar de 

la mà del TOT Mataró ara fa 35 anys, han estat un 
mirall i un referent per a tot el sector.  El TOT va sem-
brar una llavor que amb alguna capçalera més, s’ha 
estès per tot Catalunya fent de la premsa gratuïta de 
proximitat un model únic, singular, que representa 
com ningú la premsa de la gent. Celebrar 35 anys 
és una tasca gens senzilla i menys per a un mitjà de 
comunicació, un sector que viu després d’una crisi 
econòmica que ha sotragat tota activitat econòmica, 
una transformació tecnològica amb una rapidesa de 
vertigen. Però la recepta de perdurar en el temps, de 
superar les inclemències, la té el TOT: qualitat, rigor 
en tot el que fa, professionalitat, passió en la feina 
i sobretot vocació de servei a la seva comunitat. A 
banda, el TOT ha sabut reinventar-se, evolucionar i 
innovar i ara ja no és un referent tan sols en el paper, 
també ho és a la xarxa amb el diari digital totma-
taro.cat, i ha creat nous mitjans com la publicació 
interactiva d’esports Fosbury, tot un referent digital 
d’esports que no tenen massa altaveus. 

Des de l’ Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació ens sentim molt orgullosos i partícips 
dels èxits del TOT. Avui som 270 mitjans i bona part 
d’aquesta història d’èxit va començar a Mataró ara 
fa 35 anys. Moltes felicitats, companyes i companys, 
especialment a la família Rodríguez, amb la tercera 
generació integrada ja en el projecte. Felicitats als 
qui confi eu la promoció del vostre negoci en aquest 
mitjà i moltes felicitats als qui setmana rere setmana 
us heu fet vostra aquesta publicació. Aquesta ciu-
tat té molta sort de comptar amb el TOT Mataró. 
Per molts anys!

Ramon Grau
President de l'AMIC

Salutació
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Solucions per a la
teva tranquil·litat
Casa teva es mereix un tracte personalitzat… 
A Graupera trobaràs una empresa familiar 
amb un equip de tècnics professionals que 
t'ofereix solucions reals. 

www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!

Casa teva es mereix un tracte personalitzat… 

Servei tècnic oficial:

93 741 29 99
C. Melcior de Palau, 9
08302 Mataró

info@egraupera.com
www.egraupera.com

Una festa amb en Santi de protagonista
La Fundació El Maresme, els Capgrossos de Mataró i el Tot sumen esforços aquest 
dissabte amb vuit hores d'activitats a la Plaça de l'Ajuntament

Festes: Redacció

 Aquest dissabte Mataró fa 
festa. La Plaça de l'Ajuntament 
acull aquest dissabte una cele-
bració que suma sinergies entre 

diferents actors socials de la ciu-
tat. La Fundació El Maresme, els 
Capgrossos de Mataró i el Tot 
Mataró i Maresme programen vuit 
hores d'activitats, de les cinc de la 
tarda a l'una de la matinada, per 

celebrar l'estrena del Nan d'en 
Santi –l'emblema de la Fundació, 
el símbol de les persones amb dis-
capacitat– i els 35 anys del mitjà 
degà de la capital del Maresme. Hi 
haurà música, animació infantil, 
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17 h. Jocs infantils i Xocolatada.
18 h. Taller de canalla amb els Capgrossos de Mataró.
18.30 h. Presentació del Nan d'en Santi i estrena del 'Jo sóc com 
tu' 2016, dels Catarres.
19 h. Animació infantil amb 'La Tresca i la Verdesca'.
21 h. Havaneres i cremat amb 'Mestre d'Aixa' que celebra 30 anys.
23 h. Concert Jove amb 'Ignorantes' i PD Pernil.

Els horaris de la festa

jocs, xocolata, havaneres i cremat. 
Una mica de tot per a totes les 
edats i amb un bon motiu.

Nan aconseguit
El Nan d'en Santi, finançat per 
desenes de mecenes a través de 
Verkami, serà el gran protago-
nista d'una tarda pensada per als 
més petits. El passat dimarts la 
Fundació feia públic que s'havia 
assolit l'objectiu i que el Nan veu-
ria la llum aquest dissabte. Abans, 
però, a partir de les cinc, hi haurà 
jocs sobre la capacitat i la disca-
pacitat pensats per a la mainada, 
xocolatada per a tothom gentilesa 
de Nougat.

Els  Capgrossos de Mataró són 
uns aliats del Projecte Santi. La 
colla castellera local ha sortit a 
tots els videoclips dels 'Jo sóc com 
tu' i també volia ser a la festa de 
presentació del Nan. Per això faran 
un taller de canalla, pensat també 
pels més petits i algun pilar final 
per fer pinya amb el nou capgròs.

El moment més esperat
Quedarà la presentació de la 
nova figura, acompanyada de la 
Tribukada, el grup de batucada 
format per persones amb disca-
pacitat. Amb el gran protagonista 

sobre l'escenari, també assistirem 
a un dels moments més esperats 
de la tarda: l'estrena del 'Jo sóc 
com tu 2016'.

Per primera vegada podrem sen-
tir com sona la cançó que canten 
Els Catarres –que seran els grans 
protagonistes de les Dissantes 

d'aquest any– i el públic també 
podrà aprendre, per primer cop, 
els passos per ballar-la, a tall de 
flashmob. De cinc a dos quarts de 
nou l'activitat està pensada pel 
públic més familiar i l'animació 
infantil de La Tresca i la Verdesca 
servirà de gran final de festa.

núm. 1724 del 20 al 26 de maigl de 2016
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Unes abelles amb moltes ganes de gresca

La Tresca i la Verdesca són un dels grups d'animació infantil més importants del país i 
tancaran la part més familiar de la celebració

Festes: Redacció

  La tresca i la Verdesca és un 
grup de música per a nens i nenes 
i per a tota la família. Va oferir la 
seva primera actuació l’abril de 
1998. Aposten pels espectacles 
de creació i per un repertori amb 
cançons de composició pròpia i 
és d'aquells conjunts que gràcies 

al boca-orella s'han guanyat una 
gran repetició. 

A la festa del Tot de dissabte ens 
presentaran l'espectacle 'Zum'.  
Els tres membres del grup, vestits 
d’abelles, canten i toquen en direc-
te un ampli ventall d’instruments. 
L’acció passa fora de l’escenari, de 
manera que es fa protagonista la 
gent que assisteix a l’espectacle 

mitjançant la participació a través 
de la música.

Zum és l’evolució natural de 
l’espectacle d’animació amb què 
La Tresca va fer els primers passos. 
Preparem-nos per a un especta-
cle musical d’animació amb can-
çons i danses, amb un repertori de 
creació i composició pròpies que 
sempre tenen requesta. 
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Música festiva i delirant 'made in Mataró'

Ignorantes presenten el 'Ruta Party Show', el seu nou disc que transporta qui se 
l'escolta a l'ambient de Festa Major mentre PD Pernil tancarà la nit

Festes: Redacció 

  “Som un grup de ‘catxondeo’ 
però reivindiquem que se’ns pren-
gui en 'sèrio'”. Aquesta és la carta 
de presentació d'Ignorantes, un 
grup de Festa Major que es de-
sestacionalitza amb bon motiu. 
El grup, que sempre assegura que 
practica un "humor extrem" té un 

univers de referències ben pecu-
liar. Una mena de cosmos festiu i 
delirant que traslladen a concerts 
on hi cap des del reggae i el funk 
a ritmes tropicals o llatins de tota 
mena. Ignorantes és un còctel ex-
plosiu que aquest dissabte confon-
drà les dues festes locals i encara 
que estiguem de Fira es compor-
taran com si fossin Les Santes o 

qualsevol altra Festa Major.
Fa poques setmanes van entu-

siasmar el Clap presentant el seu 
nou disc 'Ruta Party Show' en el 
qual asseguren que han fet una 
passa endavant per fer de cada 
concert una festa irrepetible. 
Aquest dissabte a la nit, un nou 
capítol d'aquesta història plena 
d'humor i ritmes ballables.

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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"Fa 30 anys vam ser pioners en incorporar 
les veus femenines a les havaneres"
Parlem amb Mari Carme Rodríguez del Grup d'Havaneres Mestre d'Aixa que fa 30 anys

Música: Marta Gómez

  Com ha estat l'evolució de 
Mestre d'Aixa?
Des que el grup es va anomenar 
Mestre d'Aixa, l'estructura sempre 

ha estat la mateixa, -encara que 
hi ha hagut diversos canvis de 
components-, quatre veus: dues 
de femenines i dues de masculi-
nes, acompanyants per guitarra 
i acordió. 

La incorporació de la dona ha 
estat el vostre distintiu. 
Des que aquí es canten havane-
res qui ho feia eren els homes i a 
les tavernes. A mitjan segle XX es 
comencen a cantar en escenaris. 
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Quan Mestre d'Aixa va néixer va 
voler aportar un altre aire a les 
cantades i van començar a cantar 
a quatre veus, aportant un altre 
color i musicalitat a les actuaci-
ons. Nosaltres creiem que l'ha-
vanera cantada amb veus mix-
tes entren més fàcilment a tots 
els públics. 

Però durant molts anys hi ha 
hagut una certa recança a què 
les dones cantéssim havaneres. 
I tot i que originàriament havi-
en estat les dones qui les havien 
cantat a Cuba, quan aquí es van 
popularitzar, va ser de la mà dels 
homes. Nosaltres ja vam néixer 
amb les veus femenines incor-
porades i això no sempre ens ha 
beneficiat.

També incorporeu percussió.
Amb el pas dels anys hem anat in-
corporant la percussió a les nostres 
actuacions. Actualment hi incor-
porem la pandereta, els claves, els 
egs shekers... Volíem donar-li una 
sonoritat diferent a l'havanera i 
més modernitat. 

Hem de pensar que l'havanera 
era una cançó de taverna i al prin-
cipi s’acompanyava picant amb 
les mans a les taules. Era l'única 
percussió amb què comptaven.

Les havaneres encara són 
vigents?
En aquests 30 anys les havane-
res han canviat molt. Han passat 
de ser un cant de taverna a pujar 
dalt dels escenaris i amb músics 
més joves. Han evolucionat cap a 
la introducció de la part musical 
com a element molt important. 
I segueixen vigents gràcies, en 
part, a això.

Abans la música era un simple 
acompanyament a les veus i es 
feia només amb guitarra. Ara els 
instruments prenen molt de pro-
tagonisme i rellevància. Un bon 
guitarrista o un bon acordionista 
marquen la diferència i nosaltres, 
a Mestre d'Aixa, els tenim! 

Quin és el secret per a man-
tenir-les vives?
Hi ha una combinació entre fer el 
de sempre i ser diferent. La gent 
quan va a escoltar una cantada 
d’havaneres vol sentir les cançons 
que coneix, les de sempre. Si sem-
pre fos així, no evolucionaria. 

Hi ha molts compositors que han 
dedicat la seva vida a compondre 
havaneres i han donat un aire fresc 
i diferent a l’havanera. Tot i això 
no podem deixar de cantar els te-
mes més populars. De fet, fins que 

deixem de cantar havaneres hem 
de seguir cantant la 'Bella Lola' i 
'El meu avi'. Són les més populars 
i preferides del públic. I això que 
hi ha infinitat d'havaneres, molt 
poc conegudes, que són precioses.

Les havaneres s’associen a un 
públic molt concret.
És cert, tot i que les havaneres són 
per a totes les edats. Actualment 
estan arribant als més joves, només 
cal veure que hi ha molts grups 
d’havaneres on els cantants o mú-
sics són força joves. 

Segurament hi ha un prejudici a 
l'hora d'anar a escoltar havaneres. 
Tothom ho associa a la gent gran, 
però la música no té edat. Cal ve-
hicular-la cap a ells i creiem que 
estem en el bon camí. Nosaltres 
mateixos quan vam començar te-
níem entre 15 i 16 anys. 

Com ho celebrareu? 
Vam fer una gran celebració pels 
25 anys i hem pensat que per a 
aquest aniversari ens sumem a la 
festa dels 35 anys del Tot Mataró 
per a celebrar-ho. Serà un dia molt 
especial per a nosaltres, per una 
banda perquè cantem a casa i per 
l'altra perquè hi haurà una sor-
presa que ens fa especial il·lusió. 

núm. 1724 del 20 al 26 d'abril de 2016
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23/02/1981
Intent de cop 
d'Estat al Congrés

El Coronel Tejero va 
irrompre amb la Guàrdia 
Civil al Congrés per inten-
tar trencar la democràcia.

Neix el Tot Mataró, 
el setmanari degà
Fernando Rodríguez, 
fundador de la publicació

 Per la Fira de l'any 1981 els mataronins i les ma-
taronines de l'època assistien al naixement d'una 
publicació, impresa amb color a les portades i 
blanc i negre a l'interior, que com a gran novetat 
tenia el seu preu: era gratuïta. Fernando Rodrí-
guez, impulsor del Tot Mataró, aplicava a la seva 
ciutat d'acollida una idea quasi revolucionària.

Des de llavors, el Tot Mataró ha estat fi del a la cita 
setmanal amb els seus lectors en 1724 setmanes, 
singladura que el converteix en el mitjà de comu-
nicació més antic de la ciutat i el gratuït degà de 
Catalunya. 

Xevi Ribas, 
la col·lecció

 En Xevi Ribas és un 
d'aquells lectors fi dels 
a aquesta publicació 
des del primer dia. 
Guarda a casa seva 
l'arxiu amb totes les 
revistes i col·lecciona 
amb un carinyo 
especial els primers 
números que es van 
publicar.

núm. 1
Del 18 al 24 de maig 
de 1981

Curiosament el Tot 
Mataró no va sortir 
al carrer amb aquest 
nom, sinó que ho va 
fer, durant els primers 
mesos, com a 'Espais 
7', cosa que ben poca 
gent recorda.

1981
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13/06/1992
El Mundial de 
futbol del 1982

El Camp Nou va acollir la 
inauguració de la competi-
ció, molt recordada a casa 
nostra pel 'Naranjito'.

S'inaugura la piscina 
del CN Mataró
Coincidint amb el cinquantenari d'un dels 
clubs més importants de la ciutat

 El 1982 va ser de doble motiu de satisfacció 
per la important massa social del Centre Natació 
Mataró. Després d'acordar-ho amb l'Ajuntament i 
dels permisos pertinents, passaven mesos d'obres 
i veia la llum la nova instal·lació del Centre, al cos-
tat del Club Nàutic, al Passeig Marítim. La piscina 
multiplicava les instal·lacions del club que, des 
de llavors, es va catapultar com a entitat social-
esportiva i també a nivell d'elit.

L'altra celebració era la del cinquantenari del 
club, que s'havia fundat el 1932.

núm. 77

El Tot Mataró publica en la seva portada una 
imatge de la Casa Coll i Regàs, un dels actius 
culturals més importants de la ciutat, al carrer 
Argentona. El setmanari és a poques setmanes 
d'arribar als seus 100 primers números.

1982
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Manuel Mas, Alcalde
 El govern socialista resultant de la històrica 

victòria per majoria absoluta d'aquest mateix 
any va convertir Felipe González en President 
del Govern i aquest va cridar Joan Majó com a 
Ministre d'Indústria.

Això va fer que Manuel Mas i Estela, tinent 
d'Alcalde, agafés la vara d'Alcalde, convertint-se 
en el batlle més longeu en el càrrec, ja que el va 
ostentar fi ns al 2004. 

30/05/1982
Espanya entra a 
l'OTAN

Després del referèndum 
fet mesos abans i amb 
molta polèmica, va entrar 
al Tractat Atlàntic

Es crea l'Escola 
Politècnica
Una aposta per la formació especialitzada, 
amb seu a Cerdanyola

 Mataró ha de tenir universitat, o, si més no, ha 
de possibilitar que una sèrie d'estudis tècnics es 
puguin cursar a la ciutat. Partint d'aquesta premis-
sa es va crear l'Escola Universitària Politècnica de 
Mataró, propietat de l'Ajuntament de Mataró fi ns 
que la va integrar a la Fundació TecnoCampus.

L'EUPMT suma, doncs, més de 30 anys formant 
professionals d'àmbits especialitzats com són la 
tècnica industrial o electrònica, compartint instal-
lacions durant molts anys amb el CEIP Miquel 
Biada.

S'associa Manuel Mas a la gran 
transformació urbanística i so-
cial de Mataró durant els dar-
rers 20 anys de segle XX.

81    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1982

81    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Tot Especial 1982.indd   3 18/5/16   13:10



15/02/1983
Llei laboral de les 
40 hores

Una de les grans pro-
meses electorals dels 
socialistes entra en vigor. 
La jornada de 40 hores.

El primer 
Desvetllament
La sortida dels Gegants, de nit i al so del 
Bequetero va debutar davant poca gent

 Òbviament la foto que fi gura en aquesta pàgina 
no és del primer Desvetllament Bellugós. El 25 de 
juliol del 1983 hi havia poques desenes de perso-
nes, atentes a aquella primera vegada en què els 
Gegants sortien de nit, al so de la música de banda 
i concretament d'un pasdoble anomenat Bequete-
ro. Aquell dia ningú es va ajupir ni comptar fi ns a 
15, però el 1983 va iniciar-se l'acte que ha acabat 
sent més conegut de la Festa Major de Les Santes.

El Desvetllament ha crescut molt, en aquests 
trenta-tres anys. I fi ns i tot ha requerit molta cura 
perquè no es perdi com a acte.

1983
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núm. 1722

Del 3 al 9 de gener de 1983

La portada del primer Tot de l'any 1983 mostra 
una foto del carrer Pizarro l'any 1962, durant 
la gran nevada d'aquell any, recordada arreu 
de Catalunya i que va deixar Mataró coberta de 
blanc. 

25/06/1983
Abolició del 
garrot vil

Sembla mentida, però 
fi ns 8 anys després de la 
democràcia seguia vigent 
aquest sistema criminal.

Es recupera la Passió 
per Setmana Santa
Els Armats passen a encarregar-se 
d'aquesta escenificació

 Temps enrere, la Passió havia estat una repre-
sentació teatral de la importància dels Pastorets. 
L'obra de la Setmana Santa, però, havia decaigut i 
s'havia arribat a perdre. El 1983 l'obra torna i ho fa 
de la mà dels Armats de Mataró, entitat històrica 
que des de llavors s'encarrega de l'escenifi cació 
dels darrers dies de la vida de Jesucrist.

Prendre les regnes de la Passió va consolidar el 
pes dels Armats a la Setmana Santa local, en uns 
temps d'incipient recuperació de rituals i proces-
sons pròpies d'aquests dies.
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20/11/1984
S'edita per primer 
cop Dragon Ball

El japonès Akira Toriyama 
publica per primer cop un 
còmic que marcarà una 
època arreu del món.

Neix Televisió de 
Mataró
Mataró creix en mitjans de comunicació i 
arriba a la petita pantalla

 El 25 de juliol de 1984, dia de Sant Jaume i de 
la Crida a la Festa Major de Les Santes iniciava 
les seves emissions Televisió de Mataró, el segon 
mitjà de comunicació vigent  en l'actualitat, més 
antic de la ciutat, després del Tot Mataró. Ho 
feia gràcies a l'impuls d'uns joves agrupats en el 
"Col·lectiu de Mitjans audiovisuals" i amb una 
naturalesa de servei públic, tot i que no va ser fi ns 
a la fusió que va originar m1tv que la televisió va 
passar a ser de titularitat pública.

Els primers estudis de TVM eren al carrer Los 
Alamos.

núm. 164

Del 21 al 29 de juliol de 1984

El setmanari desitjava unes Bones Santes als 
seus lectors amb una portada il·lustrada amb la 
foto de l'embarcació que es va utilitzar per a la 
immersió de la imatge de Les Santes l'any 1955.

1984
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12/06/1985
Espanya serà més 
europea

L'Estat signa el tractat 
d'entrada a la Comunitat 
Econòmica Europea, ante-
cedent de la UE.

Antoni Sors assoleix 
el cim de l'Everest
El maresmenc, membre dels "Científics", 
és el primer català al sostre del món

 Va ser una gesta d'aquelles que, en conèixer-se, 
van despertar la simpatia popular. El 1985 Antoni 
Sors, nascut a Sant Vicenç de Montalt i membre 
de l'Agrupació Científi co-Excursionista assolia 
la muntanya més alta de la terra i feia el cim a 
l'Everest. Juntament amb Òscar Cadiach i Carles 
Vallès es convertien en els primers catalans a 
assolir-ho.

Dos anys més tard, Sors va perdre la vida junta-
ment amb quatre alpinistes maresmencs més en 
una allau al Lhotse Shar.

núm. 231

Del 2 al 10 de novembre de 1985

El Tot Mataró publicava en els seus primers 
anys fotografi es antigues d'espais i esdeve-
niments de la ciutat. En aquest cas, mostra 
el desaparegut i popular Teatre Clavé, que es 
trobava a la Rambla. 

1985
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Joan Pau II als Armats de Mataró:
"Sou Soldats de pau" 

Sa Santedat el Papa de Roma rep els ma-
taronins en una imatge històrica

 Històrica audiència del Papa Joan Pau II als Ar-
mats de Mataró, al Vaticà. En aquesta trobada, el 
Pontífex va atorgar als caps de ferro maresmencs 
el títol que ostenten des de llavors que els acredita 
com a 'Soldats de Pau'.

26/04/1986
Accident de 
Txernòbil
Aquesta central  soviètica, 
en territori d'Ucraïna, 
pateix una explosió i fuga  
d'emissions nuclears.

1986
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17/10/1986
"A la ville de 
Barcelona!"
El President del COI Joan 
Antoni Samaranch fa 
esclatar el país: Barcelona 
tindrà els Jocs del 1992.

Torna la Processó de 
Divendres Sant
És l'antecedent directe de la Processó 
General, que és Patrimoni de la ciutat

 En el marc de la recuperació de les processons 
de Setmana Santa a Mataró, el 1986 s'assoleix la 
fi ta de tornar a fer la Processó de Divendres Sant. 
És una acció simbòlica, ja que havia estat la més 
important i tot i que aquest primer any és un acte 
amb només dues imatges, serveix per encendre la 
fl ama que segueix vigent.

Des de llavors, la de Divendres Sant és la gran 
Processó mataronina fi ns al punt que fa tres anys 
la Processó General –com ara se la coneix– ja és 
Patrimoni Cultural de Mataró.

Núm. 289

Del 22 al 30 de novembre de 1986

Les portades del Tot Mataró dels primers anys 
van repassar fets rellevants per a la ciutat, com 
l'enderrocament de part de l'estació de Mataró 
l'any 1956.

1986
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19/06/1987
Atemptat 
d'Hipercor

En l'atemptat més sagnant 
perpetrat a Catalunya, una 
bomba d'ETA provoca 21 
morts i 45 ferits.

Mataró recupera les 
processons
Lustres després de suspendre's, es crea 
l'antecedent de la Comissió actual

 Anys després que les processons de Setmana 
Santa es deixessin de fer per falta de gent a les 
confraries, partint d'un acord i una refl exió com-
partida per molta gent, el 1986 es va recuperar 
una processó, que acabaria propiciant la creació, 
el 1987, de la Comissió de la Setmana Santa de 
Mataró que arriba als nostres dies.

Una Comissió que ha treballat per integrar tradi-
cions de diferents orígens i que ha creat un model 
singular de celebració que atreu visitants i suma 
milers d'espectadors.

Neix l'Àliga de Mataró
 Els anys 80 són prolífi cs en naixements de 

fi gures de la comparseria popular mataronina. 
Neixen la Momeroteta o les Diablesses i el 1987 
fa aparició per primer cop la senyorial Àliga, 
creació de Manuel Casserres, que s'inspira en la 
defi nició que hi ha documentada de com era la 
fi gura històrica.

De fet l'Àliga de Mataró està documentada des 
del 1601 però no és fi ns al 1987 que es recupera.

"La recuperació de 
l'Àliga s'emmarca dins els anys 
de creació de l'actual model 
festiu"

1987
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Dojo
Cervantes

Francesc Macià, 1-3, 1r, Mataró
T. 937 984 093
M. 639 781 674 (félix)
M. 633 858 520
(Toni Rodríguez, coordinador d’activitats)

www.dojokaratecervantes.es 
 dojokaratecervantes ENTRENAMENTS PERSONALSKARATE /GOSHINDO KRAV MAGA

· NOUS SERVEIS

· NOUS HORARIS

· NOUS MONITORS...

NOVES INSTAL.LACIONS

40è aniversari

10/06/1988
Mor Josep 
Tarradellas

Ens deixa El President de 
la Generalitat que va tor-
nar de l'exili i va restaurar 
la institució.

Primera pedra del 
Port de Mataró
Lustres després de suspendre's, es crea 
l'antecedent de la Comissió actual

 La construcció d'un Port a Mataró era un 
d'aquells temes pendents des de feia dècades. 
Pendents i polèmics. Els partidaris i defensors 
d'aquesta infraestructura van mantenir un estira-
i-arronsa que l'entesa entre Ajuntament i Genera-
litat va desencallar. 

El 10 d'abril del 1988 es va col·locar la primera 
pedra i les obres van començar el 2 de maig del 
mateix any i es van prolongar fi ns al 7 de juliol de 
1991. Josep Beltran, defensor de la infraestructura, 
va dir que "s'acabaven 289 anys d’espera" Núm. 1722

Del 18 al 26 de
juny de 1988

Ja amb el suple-
ment del Tot Esport, 
la revista va anar 
incorporant, de mica 
en mica, informació 
local i comercial, així 
com la programació 
de cinema i l'agenda 
cultural.

1988
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Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com
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10/11/1989
Cau el mur de 
Berlin

En unes imatges que fan 
la volta al món, els berli-
nesos trenquen la línia i la 
Guerra Freda.

Mor Fernando 
Rodríguez
El fundador de la revista deixa un mitjà de 
comunicació ja arrelat del tot a la ciutat

 La mort, el juny del 1989, de Fernando Rodrí-
guez va suposar un lògic sotrac per a una empresa 
familiar com era el seu Tot Mataró. El fundador 
de la publicació havia volgut des de l'inici que 
aquella capçalera fos una empresa de família i és 
amb aquest esperit que els seus fi lls, Mari Carme i 
Toni van agafar les regnes de la publicació, i el Tot 
va sortir aquella setmana, com cada setmana, al 
carrer.

Anys després, el Tot va organitzar un concurs 
literari en memòria del seu fundador. núm. 430

Del 9 al 17 de        
setembre de 1989

El Tot Mataró ja feia 
una tirada de 25.000 
exemplars quan 
encara no feia 10 anys 
que havia nascut. En 
aquest número, una 
fotografi a de la Plaça 
Santa protagonitzava 
la portada.

1989
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28/11/1990
Dimiteix Margaret 
Tatcher 

La carismàtica i polèmica 
Primera Ministra de la 
Gran Bretanya presenta la 
dimissió a la Reina.

Primera gran mani 
contra el peatge
El territori esclata i es mobilitza contra 
haver de pagar per circular

 L'autopista del Maresme –sí, la que encara avui 
hem de pagar sí o sí– és la més antiga de l'Estat i ja 
ha estat amortitzada. Tot i això, el peatge continua 
i periòdicament el territori reclama la fi nalització 
d'aquest, pel greuge que comporta. La primera 
gran mobilització contra el peatge va ser el 1990, 
amb manifestacions, tractorades, accions i protes-
tes per part de les esquerres, els ecologistes i les 
associacions socials i veïnals.

Aquell any s'anunciava la prolongació de la con-
cessió, fet que s'ha repetit fi ns als nostres dies, en 
què el peatge segueix allà mateix.

1990
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03/03/1990
Telecinco inicia 
emissions

És la segona cadena 
privada a emetre i obre 
defi ntivament el mercat 
televisiu.

S'inaugura el "nou" 
Monumental
Després de la intervenció del Patronat 
Municipal de Cultura

 Mataró havia de posar-se al dia en matèria 
d'equipaments culturals i una de les prioritats del 
Patronat Municipal de Cultura va ser intervenir 
remodelant el Teatre Monumental, a La Riera, on 
antigament hi havia hagut 'El Bosque'.

Amb la inauguració del "nou" teatre, de titularitat 
municipal, la ciutat es podia consolidar com un 
punt de referència per a les programacions i a 
més comptar amb un equipament amb capacitat 
per a unes 700 persones, hàbil pràcticament cada 
dia de la setmana. I encara és el gran escenari de 
teatre mataroní.

núm. 451

Del 1 a l'11 de febrer de 1990

En un mercat cada cop més renyit, el Tot Mataró 
començava la dècada consolidat com a líder del 
sector en el seu territori i amb una tirada de 
30.000 exemplars setmanals, com recordava 
ostensiblement aquesta portada.
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28/11/1991
Comença la 
Guerra del Golf 

La carismàtica i polèmica 
Primera Ministra de la 
Gran Bretanya presenta la 
dimissió a la Reina.

Un Drac bo neix 
per Sant Jordi
La figura serveix de desllorigador per 
consolidar el ritual actual de la diada

 El dia de Sant Jordi se celebrava, fi ns al 1990, a 
Mataró seguint un patró normal i comú a la resta 
del país. Les parades de roses i llibres, de forma 
singular la trobada de gegants i poc més. Però la 
diada del 23 d'abril de 1991 seria recordada i mar-
caria un punt d'infl exió, ja que aquell dia naixia, 
just fa 25 anys, el Drac de Mataró.

La fi gura, també signada per Manel Tresserres, 
s'inspirava en la fi gura del casc del gegant Robafa-
ves i des de la seva primera aparició es va guanyar 
el cor de, sobretot, els nens i nenes de Mataró 
amb el seu aire tranquil, allunyat de la vivacitat 
dels altres elements de foc de la ciutat.

Amb els anys, el Drac seria el gran protagonista de 
la Fogonada, l'acte estrella del Sant Jordi local.

1991
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03/03/1991
Iugoslàvia es 
desfà

Amb la declaració d'in-
dependència de Croàcia i 
Eslovènia començaven les 
hostilitats als Balcans.

Argentona exposa 
el tramvia 2
Recordant la línia que durant dècades la 
va unir a Mataró

 Aquest any s'instal·la a la Plaça Nova d'Argen-
tona el tramvia número 2, un dels més populars 
que cobria el trajecte entre Mataró i la vila veïna. 
Aquest mitjà de transport, molt estimat, es con-
vertia així en un símbol.'.

Núm. 525

Del 26 de juliol al 23 d'agost de 1991

La darrera revista abans de les vacances, en 
edició especial de Festa Major, és sempre una de 
les més esperades pels lectors del Tot i, alhora, 
una de les que acostumen a tenir més pàgines 
de totes les edicions al llarg de l'any.
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01/11/1992
Bill Clinton
derrota Bush

El candidat demòcrata es 
converteix en President 
en guanyar les eleccions 
al seu antecessor.

Pere Robert, el 
rellevista local
El mataroní, molt vinculat al waterpolo, va  
ser un dels portants de la torxa

 Setmanes abans dels Jocs, la torxa olímpica es 
va passejar per pràcticament tots els pobles de 
Catalunya i a Mataró va tenir un portador que 
sempre ho ha explicat com un dels seus millors re-
cords. Va ser Pere Robert, exjugador de waterpolo i 
sempre vinculat federativament a aquest esport el 
qui va portar, entre d'altres, la fl ama olímpica que 
s'havia encès a Olímpia mesos enrere.

Robert esdevenia així un dels mataronins vin-
culats als Jocs. Van ser molts entre treballadors, 
voluntaris i espectadors.

Núm. 546

De l'11 al 19 de gener de 1992

Durant molts anys, els lectors esperaven la por-
tada del Tot per descobrir indrets coneguts de 
Mataró des d'una perspectiva mai vista abans. 
Aquesta presa de Santa Maria n'és un exemple.

1992
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S'inaugura el 
cementiri de les valls
L'equipament permet nous llocs de repòs 
a Mataró, superat el dels Caputxins

 L'any olímpic va ser a Mataró, també, el de 
l'estrena del cementiri de les Valls, una necessitat 
per l'augment demogràfi c, que havia deixat petits 
els altres cementiris. El de les valls oferia una nova 
ubicació, allunyada del brogit de la ciutat i co-
mençava a consolidar el desplegament urbanístic 
de la zona alta del terme municipal.

Núm. 565

Del 23 al 31 de maig de 1992

Cada any, per la Fira, el Tot celebra el seu ani-
versari i de la mateixa manera que enguany se 
celebren els 35 anys, el maig del 92 el motiu de 
celebració eren els primers 11.

Pernils, formatges i embotits
amb denominació d’origen

PREPAREM SAFATES DE FORMATGES I EMBOTITS LLESTES PER SERVIR
····················································································································

········································

(peça)

1992
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20/04/1992
Sevilla acull 
l'Expo Universal

La capital andalusa va 
tenir els seus Jocs parti-
culars amb la recordada 
Expo, amb en "Curro".

Els Jocs Olímpics 
de Barcelona
Mataró es va encomanar de l'esperit 
olímpic tot i no ser subseu

 Qui no recorda en Cobi? Qui no recorda on era 
aquell 25 de juliol, en què la Crida es va fer més 
d'hora perquè tothom pogués seguir en directe 
la històrica cerimònia d'inauguració. El 1992 és 
un any indestriable dels esperats Jocs Olímpics 
de Barcelona, l'esdeveniment més gran que hagi 
acollit mai el nostre país.

Va haver-hi, durant els sis anys de preparació, una 
certa polèmica pel fet que Mataró no s'inclogués 
com a subseu olímpica, com sí ho van ser moltes 
altres ciutats grans de Catalunya. Però sense ser-
ne, l'esperit es va fer ben patent a casa nostra.

1992
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Pernils, formatges i embotits
amb denominació d’origen

PREPAREM SAFATES DE FORMATGES I EMBOTITS LLESTES PER SERVIR
····················································································································

········································

(peça)

07/02/1992
Signat el Tractat 
de Maastricht

En aquesta localitat 
holandesa se signa l'acord 
pel qual es constitueix la 
Unió Europea.

La marató surt de 
Mataró
Els 42 quilòmetres olímpics van reeditar el 
trajecte que feia la marató de cada any

 El 9 d'agost del 1992, Mataró va estar present en 
milers de televisions arreu del món, ja que va ser 
el punt d'inici del trajecte de la Marató dels Jocs 
Olímpics. D'aquesta manera, els millors fondistes 
del món reeditaven en gran mesura el mateix re-
corregut que la Marató popular de Barcelona feia, 
i que unia les capitals del Maresme i el Barcelonès.

La sortida va omplir l'Avinguda del Maresme –la 
Nacional, vaja– de gent, en l'únic tastet olímpic 
que va poder gaudir la nostra ciutat. De Mataró, a 
l'Estadi Olímpic, era la ruta.
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1/01/1993
Divorci Txèquia i 
Eslovàquia

L'antiga República de 
Txecoslovàquia se separa 
en dues repúbliques inde-
pendents.

Mataró s'agermana 
amb Cehegín
D'aquesta manera es referma la vinculació 
amb aquesta localitat de Múrcia

 Molts mataronins provenen de Cehegín, un 
vincle familiar que va establir l'emigració de la 
segona meitat del segle XX. Per institucionalitzar 
la relació, el 1993, l'Alcalde Manuel Mas i Estela 
signava amb l'alcalde murcià l'agermanament en-
tre les dues localitats, que se simbolitzaria després 
amb el nom del topònim germà al nomenclàtor 
de l'altre municipi.

Mataró, a més de Cehegín, també està agermana-
da amb Créteil, Corsico, Dürnau i Fort Lauderdale.

Núm. 628

Del 18 al 25 de setembre de 1993

El Port de Mataró de fons en aquesta panorà-
mica de Mataró que il·lustrava la portada d'un 
número del mes de setembre. S'hi veu el Port 
nou de trinca, d'un blanc immaculat.

1993
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PONYS
calçat infantil i juvenil

des de 1994

Mor Josep Gomà 
i Carol
L'impulsor del Tot Esport deixava un llegat 
d'amor a l'esport i al periodisme esportiu

 Josep Gomà i Carol és el gran nom de referèn-
cia del periodisme esportiu a Mataró. Va ser el 
cronista que tot ho seguia i ho anotava, en escrit 
i per ràdio. Conegut pel Carnet Esportiu o l'Iluro 
Sport, va fundar el Tot Esport, suplement esportiu 
que va acabar formant part del Tot Mataró. Va ser 
nomenat Fill adoptiu de Mataró.

Núm. 676
Del 10 al 17 de 
setembre de 1994

Les tradicions i la 
cultura catalanes 
copaven aquesta 
portada amb motiu 
de la Diada Nacional 
de Catalunya.

27/04/1994
Mandela, nou 
President 

Després de 9.000 dies a 
la presó i de sortir lliure 
anys enrere, és escollit 
líder de Sud-àfrica.

1994
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1/05/1995
S'inaugura Port 
Aventura

A cavall dels municipis de 
Vilaseca i Salou s'estrena-
va el primer Parc Temàtic 
català. 

Marià Ribas rep la 
Creu de Sant Jordi
Historiador i arqueòleg, és home clau pel 
seu coneixement de la història local

 El 1993, tres anys abans de la seva mort, l'histo-
riador, dibuixant i arqueòleg mataroní Marià Ri-
bas obtenia la Creu de Sant Jordi, que li entregava 
el President Pujol. Era una distinció celebrada a 
nivell local, en tant que la societat mataronina era 
coneixedora del paper cabdal de Ribas en conèi-
xer la història local i salvar jaciments importants 
com el de la Vila Romana de la Torre Llauder.

Anys més tard, Ribas entrava a la Galeria de Mata-
ronins Il·lustres de l'Ajuntament de Mataró.

Núm. 718

Del 6 al 12 de juliol de 1995

Aquesta vista aèria de la Vila Romana de Torre 
Llauder era el motiu que il·lustrava la portada 
del Tot just en l'any que es reconeixia la tasca 
del seu arqueòleg, Marià Ribas.

1995
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Neixen els 
Capgrossos
L'expansió castellera porta el naixement 
de la primera colla al Maresme

 El 28 de juliol de 1996 feien la seva primera 
actuació els Capgrossos de Mataró, la primera 
colla castellera de la comarca del Maresme. Eren 
anys d'expansió del moviment casteller que 
multiplicaria el nombre de colles. La mataronina 
esdevindria, en pocs anys, una de les agrupacions 
punteres.

Núm. 767
Del 6 al 13 de
juliol del 1996

Més enllà del 
suplement El Tot 
Esport, les disciplines 
esportives han estat 
motiu de portada en 
nombroses revistes al 
llarg de tots aquests 
anys.

1996
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Núm. 773

Del 14 al 21 de setembre del 1996

La roda del calendari va girant i cada setembre 
toca tornar a l'escola. No deixa de ser curiosa 
aquesta portada de fa 20 anys en la que tres 
nens, dos d'ells germans, i fi lls del director del 
Tot, ben enriolats tornen a classe.

Núm. 778

Del 19 al 25 d'octubre de 1996

Cada tardor els bolets inunden les muntanyes 
de la serralada pre-litoral que envolten Mataró. 
Molts són els mataronins amants d'anar-los a 
caçar que van fer dentetes amb aquest número.

1996
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18/10/1997
S'inaugura el 
Guggenheim

El símbol del nou Bilbao, 
un dels museus més 
visitats de l'Estat, obre les 
seves portes

Per fi una biblioteca 
pública!
Mataró inaugura la Pompeu Fabra, situada 
al barri de Peramàs-Esmandies

 Que Mataró, per sobre de 100.000 habitants, 
no disposés de cap biblioteca pública era una 
anomalia i un dèfi cit històric. Per això va ser molt 
celebrada la inauguració de la Biblioteca Pompeu 
Fabra, a la Plaça d'Occitània. L'equipament, a 
més, incorporava una façana fotovoltaica revolu-
cionària en aquell moment.

núm. 831
Del 22 al 29 de 
novembre de 1997

Mataró celebra la in-
auguració i obertura 
de la primera bibliote-
ca pública de la ciutat. 
El nou equipament és 
batejat amb el nom 
de Pompeu Fabra. 

Es crea La Nova Aliança 
Mataronina

 El 1997 es crea aquesta nova enti-
tat, resultat de la fusió entre l'Aliança 
Mataronina MPS del 1909 i la Nova 
Herència Mataronina MPS del 1911.

1997
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08/10/1998
S'enfonsa l'Oca 
a Banyoles

Tragèdia a l'Estany de 
Banyoles, amb l'enfon-
sament de la barcassa 
turística i 20 morts.

S'inaugura 
l'Hospital de Mataró
És la joia de la corona del Consorci 
Sanitari del Maresme

 Després d'anys, el 1998 es produïa una de les 
inauguracions més esperades pels mataronins, la 
del nou Hospital que permetia una major atenció, 
amb instal·lacions de primer nivell, a la part alta 
de la ciutat. L'estrena, a més, permetia destinar 
l'antic Sant Jaume a altres necessitats de la pobla-
ció. L'Hospital és considerat un dels millors del 
país per efi ciència.

L'Hospital de Mataró va obrir sense la provisió 
econòmica necessària per material, fet que origi-
na el deute històric que encara arrossega.

150 anys 
del tren

 El 1998 també se 
celebraven 150 anys 
de l'arribada del 
primer ferrocarril de 
la Península, impulsat 
per Miquel Biada. 
També és del mateix 
any la 'Missa de Glòria' 
de Les Santes, que 
s'interpreta cada 27 de 
juliol a Santa Maria.

núm. 849
Del 28 de març al 4 
d'abril de 1998

El Tot va seguir de la 
vora les obres del Nou 
Hospital de Mataró 
que la ciutat va es-
trenar aquell mateix 
any. Aleshores també 
publicava guies vin-
culades a diversos 
àmbits comercials. 

1998
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22/07/1999
Armstrong guanya  
el Tour

El texà va guanyar el seu 
primer Tour, venint d'un 
càncer. Després se sabria 
que es dopava.

S'inaugura el 
Parc Nou 
1999 queda instaurant com l'any de la 
"Nova Ciutat"

 Durant anys es van associar els conceptes de 
1999 i "la Nova ciutat" un eslògan mig real pel 
qual l'Ajuntament i la ciutat en general estaven 
mutant a la zona entre l'Eixample i la Llàntia i 
Cirera. Allà va néixer la Via Europa i també el Parc 
Nou.

La inauguració d'aquest macro-espai verd va ser 
tota una festa molt celebrada a més perquè era un 
projecte urbanístic amb més d'un segle d'història, 
perseguit i reivindicat durant dècades.

Núm. 918

Del 18 al 23 de setembre de 1999

La font de la Plaça d'Itàlia, pràcticament nova, 
era el motiu d'aquesta portada dedicada a la Via 
Europa.
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12/03/2000
Majoria absoluta 
del Partit Popular

La segona victòria de 
José Maria Aznar li va 
donar una majoria absolu-
tíssima de diputats. 

S'inaugura 
Mataró Parc
Ha esdevingut el gran reclam comercial 
de la ciutat pels visitants

 Mataró Parc va ser el nom escollit per l'em-
presari Tomás Olivo per guanyar l'aposta per un 
centre comercial a la ciutat, pactat lògicament 
amb Ajuntament i Generalitat. D'aquesta manera 
la ciutat potenciava la seva zona nord i no repetia 
l'error que en el seu dia havia dut el Pryca a la 
veïna Cabrera de Mar.

Pensat com un centre comercial modern, amb 
botigues, supermercat i zona d'oci i restauració 
amb cinemes incorporats, Mataró Parc era una 
aposta segura i s'ha convertit en el lloc més visitat 
de Mataró.

Núm. 967

Del 23 al 30 de desembre del 2000

El Parc Nou, en els seus múltiples espais, 
donava per a moltes portades de la revista. En 
aquesta veiem un dels seus camins principals 
amb Can Boada al fons.

2000
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La gran festa de 
Justo Molinero
El rei de la ràdio-fórmula congrega milers 
de persones a Mataró

 La porta d'entrada de Justo Molinero a l'espai 
radiofònic català va ser la freqüència RM, de 
Mataró. Potser per això va optar per la capital del 
Maresme per fer-hi 'La Festa' de la seva emissora 
durant dos anys, el 2000 i el 2001.

El Parc Nou va ser l'escenari on es van aplegar 
milers de persones.

Núm. 1.000
Del 12 al 19 de maig 
del 2001

Coberta platejada i 
especial per a una xi-
fra rodona com era la 
del número 1.000 del 
Tot Mataró i Maresme 
i a més a més els 20 
anys de la revista.

2001
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Polèmica per 
aparcar a Cerdanyola
L'aplicació de les zones blaves propicia un 
fort rebuig veïnal

 El govern municipal va decidir el 2002 imple-
mentar les zones blaves a Cerdanyola, fet que 
va provocar una revolta entre els mataronins. 
Aquesta revolució va ser el germen d'un partit 
polític anomenat "Alternativa Vecinal" que, l'any 
següent, el 2003, es quedaria a molt pocs vots 
d'obtenir representació al consistori municipal.

Una de les accions més polèmiques de la protesta 
va consistir en el sabotatge de les màquines re-
captatòries del sistema de zona blava. Centenars 
de pancartes als balcons evidenciaven la protesta 
dels veïns que havien taponat les màquines amb 
silicona i impedien poder pagar aquesta zona 
d'aparcament rotatiu. Moltes d'aquestes places 
d'aparcament quedaven buides davant la incerte-
sa per aparcar-hi, tot i que, asseguraven els veïns, 
tampoc hi havia vigilància de tiquets. 

Finalment el govern municipal, empès per aques-
ta pressió va decidir retirar la majoria de parquí-
metres que havia instal·lat en aquesta zona. 

Núm. 1037

Del 23 de febrer a l'1 de març de 2002

El "Negrito del Parc" és un d'aquells elements 
del nostre paisatge urbà que quasi poden ser 
considerats com a símbols. I com a tal, ha apa-
regut en alguna portada com aquesta.
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19/1/2002
S'enfonsa el 
patrolier Prestige

L'enfonsament va 
provocar una immensa 
marea negra.

Greu contagi per un 
brot de legionel·la
El barri de Cerdanyola va trigar molt a 
saber-ne les conseqüències

 Molts dies van passar aquell agost per saber de 
quants afectats per legionel·la estàvem parlant. La 
xifra va superar el centenar a fi nals d'aquell mes. 
El greu brot infecciós va ser un dels més greus de 
la malaltia que s'hagués detectat mai a Catalunya. 
La culpa es va assenyalar a una torre de refrige-
ració il·legal del Passatge Burriac d'aquest mateix 
barri de Cerdanyola.

Els veïns i veïnes de la zona i familiars dels afec-
tats van acabar presentant denúncies conjuntes 
amb l'objectiu que fos l'autoritat judicial qui 
determinés els responsables del brot.

Núm. 1059

Del 25 de maig a l'1 de juny de2002

Les campanes de Santa Maria, que repiquen 
per Les Santes i altres festes, també han estat 
protagonistes. En aquest cas la Montserrat, de 
la banda de muntanya del campanar.
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Mataró, en mans 
d'un tripartit 
d'esquerres
El retrocés del PSC, que governava en 
solitari, força la situació

 Les eleccions municipals de l'any 2003 compor-
ten el naixement d'un nou nom que serà impor-
tant durant pràcticament una dècada. El tripartit. 
Venim d'una legislatura de majoria absoluta 
socialista que els ciutadans decideixen sobira-

Núm. 1086

De l'1 al 7 de març de 2003

Si diuen que el Carnestoltes és la festa dels po-
ca-soltes, sovint la revista s'ha permès llicències 
pròpies d'aquesta festivitat. En aquesta porta-
da, per exemple, una mirada emmascarada.
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Núm. 1119

Del 15 al 21 de novembre de 2003

Un instant d'un recital de la Setmana de Mú-
sica Antiga amb l'imponent teló de fons de la 
Capella dels Dolors servia de portada especial 
d'aquest cicle musical arrelat a la ciutat.

nament no renovar.  Manuel Mas i la seva llista 
perden quatre dels regidors al Saló de Sessions, 
cosa que els fa necessitar el suport del seu antic 
aliat històric, Iniciativa per Catalunya Verds.

En una interessant jugada, però, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya opta també per intro-
duir Esquerra Republicana de Catalunya, que 
obté representació per primera vegada, al govern 
municipal. D'aquesta manera i en paral·lel a la 
constitució d'aquest triumvirat, a altres nivells, 
Mataró tindrà durant dues legislatures un govern 
coral d'esquerres amb socialistes, republicans i 
ecosocialistes.

81    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 81    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2003

Tot Especial 2003.indd   3 18/5/16   20:02



04/02/2004
Neix Facebook

Mark Zuckerberg crea la 
xarxa social que ha canvi-
at la manera de relacio-
nar-se les persones.

Carlinhos Brown, 
O'Rei de Les Santes
El brasiler actua davant de milers de 
persones a la Platja del Varador

 El 2004 es va consagrar, a Barcelona, a un invent 
de Pasqual Maragall anomenat Fòrum de les Cul-
tures, que va suposar una transformació urbanís-
tica i una extensa programació cultural i festiva. 
En un dels seus actes de carrer, es va donar a 
conèixer a casa nostra Carlinhos Brown, un músic 
de Salvador de Bahía que encomanava el ritme del 
carnaval brasiler.

Amb aquesta carta de presentació, Carlinhos 
Brown va ser l'estrella de Les Santes 2004, amb un 
concert a la platja del Varador davant desenes de 
milers de persones.

Baron, 
Alcalde

 Pocs mesos després 
que Manuel Mas lide-
rés una nova victòria 
del PSC i un govern 
amb ICV-EUiA i ERC, 
Joan Antoni Baron 
prenia el relleu com 
a Alcalde, escollit en 
Ple Municipal. Era el 
tercer batlle des de la 
recuperació.

Núm. 1163
Del 16 al 22 
d'octubre de 2004

La Policia Local de 
Mataró estrena nova 
seu, al camí de la 
Geganta. La nova 
comissaria, juntament 
amb la dels Mossos, 
concentra l'activitat 
policial de la ciutat. 

2004
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APROFITA L’ESTIU

I ESTUDIA ANGLÈS!
CURSOS ESPECIALS PER ALUMNES

DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

02/03/2005
Mor el papa
Joan Pau II

El papa de Roma polonès 
moria després d'un ponti-
fi cat de 26 anys marcats 
per la seva proximitat.

Es crea la Casa de la 
Música Popular
La Sala Clap, l'Ajuntament de Mataró i la 
Generalitat van fer possible aquesta Casa

 La inauguració ofi cial de la Casa de la Música 
Popular es va fer al març d'aquell mateix any. Era 
el preludi de molts anys de música sota el segell 
de la Sala Clap i amb el suport de l'Ajuntament de 
Mataró i la Generalitat de Catalunya. 

El projecte va néixer amb la fi nalitat de promoure 
i dinamitzar la música a nivell popular mitjançant 
diferents accions destinades a fomentar la for-
mació, creació, exhibició i dinamització musical. 
D'ells en va néixer el "Mataró, Cruïlla de Cultures"  
i moltes altres propostes i festivals musicals. Algu-
nes d'elles encara vigents. 

Núm. 1202

Del 16 al 22 de juliol de 2005

El Cruïlla de Cultures va portar durant anys 
alguns dels millors intèrprets mundials de 
músiques d'arrel a casa nostra. En aquest cas, el 
saxofonista Maceo Parker.
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Mataró estrena nou 
Parc de Bombers
El nou equipament va costar 1,2 milions 
d'euros que va pagar la Generalitat

 El nou Parc de Bombers de Mataró va ser molt 
aplaudit entre els mataronins. Els bombers de la 
ciutat passaven a tenir unes millors instal·lacions 
i ubicació per realitzar les més de 2.000 sortides 
que fan cada any, tant a la ciutat de Mataró com a 
la resta de la comarca.

Núm. 1242
Del 20 al 26 de maig 
del 2006

Els 30 anys de la Ro-
meria Rociera van ser 
portada, en aquest 
cas amb la imatge de 
la verge del Rocío que 
puja al Parc Forestal
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29/06/2007
El primer Iphone

Steve Jobs, alma mater 
d'Apple, va ser el pare 
d'un telèfon mòbil que 
canviaria per sempre 
aquests artilugis.

Neixen el Dragalió i 
el No n'hi ha prou!
La darrera figura i un dels darrers actes a 
incorporar-se a la Festa Major

 Tot i que el model festiu de Les Santes es manté 
pràcticament invariable des dels anys vuitanta 
i noranta, amb el temps s'han anat incorporant 
nous actes i rituals que han convertit la Festa 
Major mataronina en una de les més importants 
de tot Catalunya.

Bona mostra d'aquesta innovació era el programa 
d'actes del 2007 en el qual apareixia per primera 
vegada el fi ll del Drac, creació de Xevi Ribas, i un 
nou acte nocturn amb les fi gures, inspirat, segons 
els seus impulsors, en la Patum de Berga.

núm. 1279

Del 3 al 9 de març de 2007

El març del 2007 s'inicien les obres del parc 
tecnològic Tecnocampus Mataró-Maresme que 
s'inauguraria al cap de quatre anys i es conver-
tiria en un dels principals actius econòmics de 
la ciutat. 
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Busques plaça de pàrquing a bon preu? 
La tens molt a prop 

Venda de places als pàrquings  
Saba Can Xammar i La Riera

Places limitades. Reserva ja la teva!

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000 € 
Propietat: 13.500 €

Informa-te’n als pàrquings
     902 28 30 80

www.saba.es
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró
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col. 5162

Les campiones de la LEN i de l'Eurolliga 
es disputen el darrer títol de l'any
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núm. 1429
Del 20 al 26 de maig de 2016

totel Esport
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Opinió Agenda

Staff

Àlex Gomà
Col·laborador El Tot Esport

Primera experiència en un campionat de primer nivell, i dues me-
dalles, com ho has viscut? Molt contenta. Hem aconseguit els objec-
tius que teníem establerts pel campionat. A més a més, he tingut molt 

bones sensacions a l’estrena d’un dels grans campionats de cate-
goria absoluta. La veritat és que estic molt contenta i satisfeta.

És una pressió afegida substituir la Gemma Mengual? No 
ho vaig veure com una pressió afegida. Això sí, sentia una 

responsabilitat perquè havien fet l’aposta amb mi 
per substituir una llegenda com la Gemma, però 

amb moltes ganes de demostrar que podia do-
nar la mateixa imatge que ella.

Llegeix l'entrevista completa a 
www.eltotesport.com

Aquest cap de setmana hem po-
gut veure per televisió les escenes 
d’eufòria de l’únic dels tres equips 
implicats en el descens de Primera 
Divisió de futbol que es va salvar. 
L’equip afortunat va ser l’Sporting 
entrenat pel “Pitu” Abelardo, que 
ho va poder celebrar al costat de la 
seva afició. Això em va fer pensar en 
els equips de mitja taula que no po-
den celebrar res, mentre que els que 
“salven els mobles” in extremis sí 
que tenen ganes i motius per obrir 
enrauxats les ampolles de cava. 
Aprofitem-ho doncs! Perquè això 
és el que pot fer amb el Mataró de 
futbol. Aquest diumenge, i amb en-
trada lliure, el Club Esportiu Mataró 
de futbol necessita guanyar un rival 
directe com és el Girona B per no 
caure en zona de descens i evitar de 
manera matemàtica la zona de des-
cens directe a falta d’una jornada 
(no encara la zona de possible des-
cens compensat). I és que, si la tem-
porada passada celebràvem l’as-
cens a Primera Catalana, aquest cop 
toca celebrar la permanència en 

una categoria molt igualada i dispu-
tada. I més val aconseguir la victòria 
aquest diumenge, ja que aquest cap 
de setmana el conjunt groc i negre 
visita el camp de l’Horta, equip en 
plena lluita per l’ascens.
Per això, aquest diumenge si 
sou “futbolerus” podeu fer la 
prèvia de la final de Copa del 
Rei al Municipal del Centenari. 
Segurament molts de vosaltres 
fa temps que no veieu futbol en 
directe, i que no participeu del tri-
omf d’un equip com si fos vostre. 
Veniu i descobrireu que el Mataró 
té jugadors que piquen les faltes 
com Messi, que s’hi deixen la pell 
com el Mascherano, recuperen 
pilotes com el Busquets o pugen 
la banda com l’Alves. No exagero. 
Veniu i comproveu-ho, els que hi 
anem cada setmana ja sabem de 
qui parlo. Fa massa setmanes que 
el Municipal està massa “gris” i 
necessita omplir-se de gent. Que 
animin, pateixin i se sentin del 
Mataró. Junts podem seguir sent 
de primera!

Una salvació com si fos un ascens
Aquest diumenge final per la permanència al Municipal

El Personatge

CASA
BÀSQUET Div. d'Honor Fem.
MATARÓ FEIMAT - SITGES 
Diumenge 22 | 18:30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 1a Catalana
CE MATARÓ - GIRONA B 
Diumenge 22 | 17 h | Municipal del Centenari

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - MONTCADA
Dissabte 21| 16:30h | Municipal de Cirera

HANDBOL Copa Catalana Fem.
JH MATARÓ - VILAMAJOR
Divendres 20 | 21:30 h | Pavello T.M.Roca

FORA
WATERPOLO Div. d'Honor Fem.
CN SABADELL - LA SIRENA CNM  
Dissabte 21 | 12:30 h | Piscina Carles Ibars

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
ALCOBENDAS- MIS IBÉRICA 
CHM 
Dissabte 21 | 20 h | Pavelló Alcobendas

FUTBOL 2a Catalana
EUROPA B- UD MATARONESA 
Diumenge 22| 14:30h | Municipal Nou Sardenya
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tius que teníem establerts pel campionat. A més a més, he tingut molt 
bones sensacions a l’estrena d’un dels grans campionats de cate-
goria absoluta. La veritat és que estic molt contenta i satisfeta.

És una pressió afegida substituir la Gemma Mengual? 
ho vaig veure com una pressió afegida. Això sí, sentia una 

responsabilitat perquè havien fet l’aposta amb mi 
per substituir una llegenda com la Gemma, però 

www.eltotesport.com

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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11  LA SIRENA MATARÓ

12 CN SABADELL

QUADIS CN MATARÓ: Elisabeth Kee-
ve, Ariana Gragnolatti, Alkistis Bene-
kou, Roser Tarragó (4), Alba Bonamusa, 
Clara Cambray (2, 1 de p.), Ciara Gibson 
(4), Marta Bach, Ona Meseguer (1 de p.), 
Marcela Ríos, Laura López. 
CN SABADELL: Ester (6 aturades), 
Ortiz, Domènech (3, 1 de p.), O'Donnell, 
Clara Espar (2, 1 de p.), Pareja (3, 1 de 
p.), Cordobés (1), Peña (1), Garcia (1), 
Forca (1).

PARCIALS: 2-4, 2-1, 4-2, 1-2, final de 
partit, 2-3 als penals..

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

El partit va ser tot 
un espectacle 

El dimarts passat va començar la 
final de la Divisió d'Honor de wa-
terpolo entre La Sirena CN Mataró, 
campió de la Copa LEN, i el CN 
Sabadell, campió de l'Eurolliga, i 
el partit va ser tot un espectacle 
digne d'una final, i es va arribar 
al final del temps reglamentari 
amb empat a 9 gols. Era el pri-
mer empat en tota la història dels 
enfrontaments entre aquests dos 
equips que fins ara tenia un balanç 
ben desequilibrat: 41 victòries del 
Sabadell, per una sola de l'equip 
mataroní en la recent Copa de la 
Reina. Però no valia l'empat i la 
decisió es va  haver de prendre als 
penals, i les campiones d'Europa 
van estar un pèl més encertades 
i es van emportar el primer partit 
de la final.

Va obtenir el tercer lloc junt 
amb Pau Ribes amb qui
forma el "duet mixt" tant en 
rutina lliure com en tècnica

El passat dia 11 la mataronina Berta 
Ferreras va pujar al podi de l'Euro-
peu de Natació Sincronitzada que es 
va celebrar a Londres, en la moda-
litat de duet mixt, fent parella amb 
un altre maresmenc, Pau Ribes, de 
Canyamars, i que formen l'anomenat 

El Sabadell va sortir ben mentalit-
zat i va agafar un avantatge de tres 
gols (1-4) però les "sirenes" van de-
mostrar caràcter, Eli Keeve aturava i 
entre Roser Tarragó i Ciara Gibson van 
empatar a quatre. Només poc abans 
del descans el Sabadell va tornar a 

Ja tenim la final que 
tothom esperava
Semifi nals

Rubí - Sabadell ..........................................5-18
Sabadell - Rubí ......................................... 18-4

Sant Andreu - LA SIRENA MATARÓ .... 10-20
LA SIRENA - Sant Andreu ....................... 12-3

Final
LA SIRENA MATARÓ - Sabadell ............. 11-12
Sabadell - LA SIRENA ................. 21/5 - 12:30
Sabadell - LA SIRENA ................ 24/5 - 21:00

Després de perdre el primer partit, La 
Sirena està obligada a guanyar aquest 
dissabte a Sabadell si vol aconseguir 
allargar la sèrie al tercer i definitiu 
partit que també es jugaria a Sabadell.

La Sirena perd davant el 
campió d'Europa als penals

Els penals van dictar sentència. | D.F

avançar-se en jugada de superioritat.
A la represa l'equip vallesà va 

tornar a agafar tres gols (4-7), però 
amb una gran defensa i amb encert 
de la Ciara i la Ru, La Sirena va fer 
un parcial de 4-0 tancat amb un 
gol espectacular de la Ru des de la 
seva zona defensiva quan sonava 
la botzina de final del tercer quart.

En el darrer el Sabadell va tornar 
a capgirar, les defenses s'imposa-
ven, però ja acabant una gran con-
tra finalitzada per Clara Cambray 
va portar als penals, on la sort va 
caure del costat visitant quan en el 
darrer, Laura López va estavellar la 
pilota al travesser.

Berta Ferreras suma dos bronzes a 
l'Europeu de Natació Sincronitzada

Ferreras, Ribas i l'equip tècnic. | CEDIDA

"duet maresmenc". Es van penjar la 
medalla de bronze pel seu 3r lloc, 
sumant 85,566, només per darrere 
de Rússia (90,466) i Itàlia (87,466).

El divendres tornen 
a pujar al podi
Dos dies després, el divendres 13, 
la parella maresmenca va tornar a 
pujar al podi en la prova de rutina 
tècnica. Pau Ribes i Berta Ferreras 

van sumar 82,064 punts, només su-
perats per la potent Rússia (89,090) 
i Itàlia (86,177), mentre que Ucraïna 
va quedar per darrere.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO www.eltotesport.com |  P. 3
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1O SANT ANDREU

20 LA SIRENA MATARÓ

LA SIRENA MATARÓ: Elisabeth Keeve, 
Ariana Gragnolatti (3), Alkistis Benekou 
(1), Roser Tarragó (2), Alba Bonamusa 
(2), Clara Cambray (1), Ciara Gibson 
(3), Marta Bach (4), Ona Meseguer (1), 
Marcela Ríos, Laura López (3). 

PARCIALS: 1-6, 4-4, 3-6, 2-4..

El Sant Andreu no va ser rival 
per a les jugadores de La Sirena

Les noies de Florin Bonca van enlles-
tir el seu pas a la final de la divisió 
d'honor femenina per la via ràpida 
davant del Sant Andreu.

En el primer enfrontament a la 
piscina de Sant Andreu, La Sirena 
va fer una sortida demolidora amb 
tres gols en els quatre primers 
atacs. Amb un gran rendiment en 
defensa i mantenint una gran efi-
càcia en atac es va tancar el primer 
quart amb cinc gols d'avantatge 
(1-6). Els visitants reaccionaven 
al segon quart, però la diferència 
no es va moure arribant al descans 
amb el marcador de 5-10.

I a la represa el marcador parcial 
de 5-10 es va repetir, tot i que distri-
buït una mica diferent, i amb l'equip 
mataroní guanyant tots dos perí-
odes. Al tercer quart la diferència 
havia pujat fins als vuit gols (8-16), 
i al final s'hi va arribar amb 10-20 
amb l'equip visitant doblant el local.

No van donar opcions al partit 
de tornada
Les noies de Bonca afrontaven el 
partit de tornada a Mataró amb la lli-
çó apresa de la temporada anterior.

El primer quart va estar domi-
nat clarament pel conjunt mata-
roní que marxava amb un clar 4-0, 
transformant pràcticament totes les 
ocasions de gol. Les barcelonines, 

A la final per la via ràpida

Les andreuenques no van ser rival. | D.F

però, van reaccionar a la segona 
meitat gràcies a les superioritats 
i un gol de rebot i van posar una 
mica d'emoció igualant el marca-
dor al descans (5-3).

Però el vendaval de joc de les 
mataronines va ser total en els dos 
darrers quarts, sense encaixar cap 
gol i classificant, per la via ràpida, 
l'equip per la gran final per 12-3.

Acaben les Superdivisions de tennis taula 

L'equip femení del Quadis 
acaba en 8è lloc i el masculí 
baixa de categoria

Els dos equips del Quadis CN 
Mataró de tennis taula van aca-
bar el passat cap de setmana la 
seva participació en la Superdivisió 
Estatal 2015-16 amb tres derrotes.

L'equip femení va jugar dos 
partits. El divendres va perdre a 
Cartagena i el diumenge ho va fer 
a casa davant el Linares.
CARTAGENA 4-0 QUADIS CNM
DZhipei Wang - Paula Bueno 3-0; Maria 
Xiao - Cati Zamorano 3-0; Iulia Necula 
- Gàlia Dvorak 3-0; Necula/Zhipei Wang - 
Dvorak/Bueno 3-0

QUADIS CN MATARÓ 2-4 LINARES
Paula Bueno - Gloria Panadero 2-3; Gàlia 
Dvorak - Zita Ciurci 3-1; Cati Zamorano - 
Yuan Tian 0-3; Dvorak/Bueno - Ciurci/ Yan 
Tian 1-3; Gàlia Dvorak - Gloria Panadero 
3-0; Paula Bueno - Yuan Tian 1-3
CLASSIFICACIÓ FINAL: Balaguer 36, 
Cartagena 36; Arteal Santiago 28; Linares 
24, Calella 24, Priego 22, Irún 16, QUADIS 
CN MATARÓ 14, Vic 12, School Zaragoza 4, 
Falcons Sabadell 2.

Per la seva part l'equip masculí, 
en encontre que coincidia el diu-
menge amb el segon citat del feme-
ní, va acomiadar-se de la màxima 
categoria estatal perdent davant el 
Rivas, que ha acabat en setè lloc.

QUADIS CN MATARÓ 0-4 RIVAS
Xavier Peral - Guillermo Martínez 0-3; 
Yordi Jason Ramos - Jubin Kumaer 1-3; 
Toni Prados - Patrick Nyberg 0-3; Yordi 
Jason Ramos - Guillermo Martínez 0-3
CLASSIFICACIÓ FINAL: Cartagena 42; 
Priego 38; Borges 36; Arteal Santiago 32; 
Irún 29, L'Escala 20; Rivas 17; Burgos 17; 
Hispalis 14, San Sebastián de los Reyes 
13; QUADIS CN MATARÓ 3; El Àlamo 3.

Doble derrota del femení. | D.F

12 LA SIRENA MATARÓ

3  SANT ANDREU

LA SIRENA MATARÓ: Elisabeth Kee-
ve, Arianna Gragnolati, Aina Bonamusa, 
Alkistis Benekou, Roser Tarragó (4), 
Alba Bonamusa (1), Clara Cambray, 
Ciara Gibson (4), Marta Bach, Ona 
Meseguer (2), Marcela Ríos (1), Laura 
López, Júlia Nieto. 

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

el Esporttot POLIESPORTIU
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COPA
CATALUNYA 

Els mataronins perden a 
l'anada de l'eliminatòria 
prèvia a Sitges i hauran de 
remuntar 16 punts al Mora

No van començar bé les coses pel 
conjunt de Marc Guillem a les fases 
d'ascens, finalitzant la imponent 
ratxa de nou victòries en el partit 
d'anada de l'eliminatòria prèvia 
davant del Sitges i, a més a més, 
perdent per 16 punts, 83-67, que 
obligarà als mataronins a buscar 
la gran remuntada el pròxim cap 
de setmana al Josep Mora.

Tot i un bon inici de partit, que es 
manifestava amb el 15-19 al final del 
primer quart, amb la lesió d'Ariño 
els grocs van començar a perdre el 
domini i al descans ja es trobaven 
per sota en el marcador 31 a 29..

Va ser a la segona part quan es 
van acabar d'enfonsar en el mar-
cador, sense trobar resposta al joc 
rival, fins a arribar al definitiu 83-67 

La resta de favorits 
compleixen i guanyen 
fora.
Anada eliminatòria prèvia fase 
d'ascens (14-15 de maig)
Lluïsos de Gràcia - Sant Adrià ...... 52-54
Sitges - MATARÓ FEIMAT ................. 83-67
Sant Josep - Viladecans.................. 79-81
Cerdanyola - Grup Barna ............... 62-65

Tornada eliminatòria prèvia fase 
d'ascensa (21-22 de maig)
Sant Adrià - Lluïsos de Gràcia
MATARÓ FEIMAT - Sitges
Viladecans - Sant Josep
Grup Barna - Cerdanyola

Els mataronins buscaran la remuntada 
el diumenge 22 a les 18.30 h al Josep 
Mora. Per aconseguir-ho i recupe-
rar l'important dèficit de 16 punts, 
necessitaran que el pavelló mataroní 
registri una magnífica entrada per 
donar aquell esforç extra necessari 
per aconseguir la gesta.

Tocarà remuntar. | ARXIU

que obligarà a la remuntada.

El Mataró Feimat s'enfonsa 
a la segona part

83 BÀSQUET SITGES

67  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Martín (11), Guallar 
(10), Serratacó (15), Costa (9), Ventura 
(0), Ariño (1), Romero (13), Tardio (2), 
Coll (2), Ysarn (4) i Traver (0).

PARCIALS: 15-19, 15-10, 27-18 i 25-20.

TERCERA
NACIONAL

Recuperen la 3a plaça
28a jornada (14-15 de maig)
Sagarra - Penya Johan  ....................... 2-3
Montsant - Cerdanyola  ........................ 1-3
Santa Coloma - Pineda  ....................... 3-2
Lliçà d'Amunt - ALIANÇA MATARÓ  ....1-8
Centelles - Premià de Mar ................ 10-6
San Joan Vilassar - Parets .................5-0
Arrels - Vilassar de Mar ........................ 1-6
Arenys de Munt - Lloret  ...................... 7-1

Classificació 
Cerdanyola 78; Centelles 57; ALIANÇA 
MATARÓ 51; Montsant 49; San Joan 
Vilassar 47; Lliçà d'Amunt  45; Vilassar 
de Mar 44; Penya Johan i Premià de 
Mar  41;; Arrels 37; Arenys de Munt 31; 
Pineda 30; Sagarra i Santa Coloma 29; 
Parets 17 i Lloret 12.

29a jornada (21-22 de maig)
ALIANÇA MATARÓ - Centelles
Buscaran guanyar a casa contra el 2n.

Segona victòria consecutiva

Els mataronins s'enfrontaven a casa 
contra un rival de la zona mitja-alta 

de la classificació i a diferència de 
jornades anteriors, van estar en-
certats des dels primers minuts 
de l'enfrontament on, ben aviat ja 
dominaven per 0 gols a 3. El Lliçà 
d'Amunt retallava diferències al 
marcador, però només resultaria 
un miratge i els mataronins respo-
nien sense contemplacions fins a 
5 vegades més, per establir el de-
finitiu marcador d'1 a 8 amb Micki 
Rodríguez d'estrella sumant 4 gols.

1  LLIÇÀ D'AMUNT

8  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL ALIANÇA: Paquito, Cristian 
Sevilla (1), Abdyck Gómez, Josep Reque-
na. Marc Caballeria (1), Carlos Villarin, 
Cristian Villarin (1), Micki Rodríguez (4), 
Marcel Catà, Raul Pulido i Pol Novo.

El Futsal Aliança Mataró 
s'exhibeix a domicili

El femení del CFS Ciutat  
de Mataró no s'atura

El sènior femení del CFS Ciutat de 
Mataró, tot i fer dues setmanes que 
es va proclamar campió de lliga, no 
afluixa i segueix sumant jornades 
invicte, després de derrotar l'Iris 
Badalona per 4 gols a 5. 

El sènior masculí suma la seva 
segona derrota consecutiva
Els nois, per la seva banda, van 
jugar el dimarts a casa contra el 
Palafrugell, rival de la zona baixa 
però que arribava en plena ratxa de 
victòries i, tot i avançar-se al mar-
cador, un parcial de 0 a 5 va con-
sumar la derrota pel definitiu 3-5.
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Les mataronines acaben 
quartes després de perdre el 
partit pel tercer i quart lloc 
als penals 

El passat cap de setmana es va dis-
putar a València la fase final d'as-
cens a Primera Divisió Nacional, on  
les noies d'Arseni Sañé s'enfronta-
rien a la Real Sociedad, l'AHO Race 
madrileny i el Xaloc, l'equip amfitrió 
de l'esdeveniment.

En el primer enfrontament contra 
l'equip basc, les mataronines es van 
imposar per 2 gols a 1.

Les mataronines concentrades abans del partit contra el CH San Fernando. | @ILUROHC

Derrota cruel contra el Xaloc
En el segon partit davant l'amfitrió, 
el Xaloc, les de Sañé van mantenir 
un igualat duel amb les valencianes, 
que no es decidiria fins a l'últim 
minut de l'enfrontament, on un gol 
local situava el definitiu 1 a 0 i que 
suposaria dir adéu a qualsevol opció 
de poder aconseguir el liderat del 
seu grup i jugar el partit pel títol i 
l'ascens de categoria.

Exhibició contra L'AHO Race
L'endemà, les taronges es van refer 

en el seu partit contra l'AHO Race 
madrileny, aconseguint una contun-
dent victòria per 4 gols a 0, asse-
gurant-se així una plaça pel partit 
on es disputaria el terc i quart lloc.

Remuntada sense premi
El diumenge al matí arribava l'últim 
partit davant el CH San Fernando 
gadità. Un enfrontament en què 
les mataronines van haver de jugar 
a remolc des del primer quart de 
l'enfrontament després de rebre l'1 
a 0. De fet, no va ser fins a l'últim 
quart on, arran d'un penal córner, 
les taronges aconseguirien l'empat 
a 1, marcador amb el qual s'arribaria 
al final del partit. Als llançaments de 
penal, les gaditanes van estar més 
encertades i s'enduien el tercer lloc.

Formen l'equip de l'Iluro HC: 
Helena Gómez (portera), Clara 
Fanlo, Sara Louise Martins, Meritxell 
Soriano, Eva Domínguez, Sheila 
Gómez, Júlia Tolrà, Anna Roure, 
Ayara Sierra, Noelia López, Yaiza 
Gómez, Cristina Bernabé i Míriam 
Gómez, més les cadets Marta 
Dorda, Inés Fanlo, Sara Ayter i 
Carla Cabrera.

L'Iluro HC acarona el bronze a 
les fases d'ascens a Primera

Atlètic 31-30; Juvenil: Molins- JHM 23-47; 
Cadet: Egara- JHM 23-29; Banyoles - JHM 20-
37; Infantil: Castellfefels - JHM 24-26; Cadet 
fem: Cerdanyola- JHM 23-24.Els mataronins sumen el 

triomf davant l'OAR Gràcia

El Joventut Handbol Mataró va co-
mençar la Copa Catalana amb un 
triomf treballat sobre l'OAR Gràcia 
que, igual que havia passat a la lli-
ga, va posar les coses complicades 
a l'equip d'Hèctor del Pino i només 
va cedir per un ajustat 26-24.

El segon partit del grup, que té 3 
equips, el Joventut el disputarà di-
mecres a Sant Esteve Sesrovires. Es 
classifiquen el primer de cada grup i 
el millor segon dels tres grups i això 
obliga el Joventut a puntuar.

Eduardo Calle subcampió 
de la Mini-Copa
El jugador mataroní Eduardo Calle,  

Debut amb victòria del 
Joventut a la Copa Catalunya

Estrena victoriosa. | D.FERRER

formant part de l'equip cadet del 
FC Barcelona, es va proclamar sub-
campió de la Mini-Copa d'Espanya 
disputada a Pamplona entre els ma-
teixos equips que disputaven la Copa 
del Rei sènior. El Barça va perdre la 
final davant l'Anaitasuna per 20-21.

ALTRES RESULTATS:
Copa 2a Catalana: Vilanova - JHM B 24-34; 
3a Preferent (Fase Títol): Cerdanyola - JHM 

el Esporttot POLIESPORTIU
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hSábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

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

HASTA EL 37% dto.
EN PRODUCTOS DE STOCK

POR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLOPOR SÓLO

IVA INCL.IVA INCL.

DOWNTOWN
DOWNTOWN

SEATTLESEATTLESEATTLESEATTLE

9,90€/m2 IVA INCL.IVA INCL.

Gres
24x95cm

Imitación
madera
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3  MARTINENC

1  CE MATARÓ EF

C.E. MATARÓ EF:   Pol, Lluís 
(Bustos, 75'), Kiku, Dani Prieto, Abel 
Moreno, Parri (Óscar, 81'), Sergi, 
Aitor González, Rodri (Ricky, 75'), Uri 
(Cristian, 55') i Ousman (Willy, 55')
GOLS:  13' Arranz (1-0); 27' Arranz, de 
p. (2-0), 60' Aitor González (2-1), 74' 
Lora (3-1).

PRIMERA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va jugar 
amb deu tota la segona part

El CE Mataró no va poder trencar 
la mala ratxa i va caure derrotat 
al camp del Martinenc, equip que 
encara té esperances de ficar-se 
en el lloc de promoció.

El partit va començar molt ani-
mat, amb una ocasió per cada cos-
tat, però de seguida els locals es 
van avançar, i a la mitja hora de 
joc ja havien fet el 2 a 0 gràcies 
a un penal. 

Els groc i negres van jugar amb 
deu  tota la segona part per l'expul-
sió de Kiku per doble amonestació. 
Tot i això van lluitar i Aitor va mar-
car el 2-1 que donava esperances de 
cara al tram final. Malauradament 
pels interessos dels de José María 
Polo, els barcelonins van sentenciar  
amb un gran gol.

El diumenge només val la 
victòria

Aquest resultat obliga a guanyar 
el diumenge al Girona B, equip que 
es troba dos punts per sota. Ni tan 
sols val massa un empat, ja que 
aleshores el Mataró es podria veure 
superat pel Lloret, i a més tenint en 
compte que en la darrera jornada 
visitarà l'Horta, que té opcions de 
quedar campió.

El Vilassar de Mar  
continua líder

32a jornada (15 maig)

Tona - Lloret ............................................1-0
Martinenc - CE MATARÖ ........................ 3-1
Girona B - L'Escala ................................0-0
Horta - Mollet ..........................................1-0
La Jonquera - Vic ..................................2-0
Abadessenc - Avià.................................. 3-1
Manresa - VILASSAR MAR ...................0-0
Molletense - Sants .................................. 1-1
Farners - Andorra ................................... 3-1

Classificació
VILASSAR MAR 56; Horta, Sants i La 
Jonquera 54; Manresa 53; Martinenc 51; 
Tona 49; Farners 48; Andorra 47; Mollet, 
Vic 46; Avià 43; CE MATARÓ 40; Lloret 39; 
Girona B 38; L'Escala 35; Abadessenc 27; 
Molletense 12.

Forta lluita per l'ascens i lloc de promo-
ció, amb el Vilassar, que rep el cuer, molt 
ben situat.
Per sota baixen 4 equips i el pitjor 5è 
per la cua dels dos grups (que ara és el 
de l'altre), però a causa dels descensos 
de dos equips de 2a Divisió B, si no són 
compensats per ascensos, podrien fer 
baixar més equips. I fins i tot podria 
afectar al sisè per la cua, posició que ara 
ocupa el Mataró. Tot i que ara mateix té 
un punt més que el de l'altre grup.

33a jornada (22 maig)
CE MATARÓ - Girona B  (17 hores)

Permanència segura      
CE MATARÓ - Manresa ..............................0-2
El juvenil del CE Mataró és 9è amb 48 
punts. Aquest dissabte (20 hores) tanca 
la lliga al camp del Sabadell, amb la 
permanència assegurada.

Altres resultats de base
Juvenil pref.: Sant Celoni 0-4 CEM B 
L'equip mataroní és 5è amb 52 punts, 
igualat amb 3r i 4t.
Cadet Div. Honor:  CEM 0-3 Gironès
L'equip cadet és 13è amb 30 punts
Infantil Div. d'Honor: CEM 2-0 Girona 
L'equip infantil és 9è amb 39 punts.

 Cinquena setmana sense guanyar

Tocarà aixecar-se. | CEMATARO.CAT

Ll.Nacional.Juv.

www.eltotesport.com |  P. 7FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 7FUTBOL

Patinatge | Sandra 
Núñez i Pol López pu-
gen al podi

En el Campionat de Catalunya de 
Patinatge Artístic en categoria ca-
det disputat el passat cap de set-
mana a la Seu d'Urgell, dos pati-
nadors del PA Mataró van pujar al 
podi. Sandra Núñez va ser 2a en 
categoria femenina i Pol López 3r 

en masculina. Sara Fernández tam-
bé va aconseguir una meritòria 5a 
posició. Tots tres podran participar 
en el Campionat d'Espanya.

Núñez, Fernández i López. | CEDIDA
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1   TECNOFUTBOL

2   UD CIRERA

UD CIRERA: Toni, Carlos Gómez, Duran, 
Albertito, Castillo (David Jiménez 78'), Pau 
(Angel Vega 51'), Redondo, Joel, Cristian, 
Peque (Othman 78'), Izar (Miguel 23')

2  MATARONESA

2  GRAMENET

UD MATARONESA:  Rafa, Carlos, 
Miguel, Alvero, Manolo (Musta 55’), 
Pompido, Campaña (Koke 66’), Comas, 
Badre (Alaji 55’), Diego (Ito 66’), Isaac 
(Palanco 6’) i Pedro).

2   LA LLÀNTIA

3  LLOREDA

AD LA LLÀNTIA: Dani, Sergio López, 
Omar, Artero, Oriol (Muslera 60'), 
Juanma (Toni Muñoz 46'), Ibra, Isra, 
Said, Aitor, Sergio Cobo.

SEGONA
CATALANA

L'equip d'Antonio González tenia 
l'oportunitat de segellar la per-
manència si guanyava al camp del 
cuer, i no va desaprofitar l'ocasió. 

Va encarrilar el triomf abans del 
descans amb gols de Pau, en jugada 
individual i de Miguel rematant una 
assistència d'Ivan Castillo. A la re-
presa va gestionar el resultat però 
un gol local va fer que s'hagués 

L'equip arlequinat es va deixar re-
muntar el 2-0 que tenia al descans 
amb gols de Badre i Campaña, tot 
i que l'equip visitant va jugar la 
segona part en inferioritat numè-
rica. Al final ho va intentar però 
no va tenir sort.

L'equip verd es va avançar amb un 
gol d'Omar, però la rèplica bada-
lonina va ser immediata, fent dos 
gols en dos minuts. I només co-
mençar la segona part va arribar 
el tercer que va deixar molt tocat 
l'equip local que, massa nerviós, 
no va poder remuntar.

El Premià ho té difícil
32a jornada (15 maig)
MATARONESA - Gramenet  .................. 2-2
Tecnofutbol - CIRERA ............................ 1-2
Carmelo - Llefià ..................................... 2-4
Besós BV - Canyelles B ........................2-0
LA LLÀNTIA - Lloreda ........................... 2-3
Hermes - Martinenc B  .......................... 3-1
PREMIÀ MAR - SANT POL......................2-0
Montcada - Europa B ............................0-0
Guineueta - SJ Montcada...................... 1-1

Classificació 
SJ Montcada i Hermes 68; PREMIÀ 
MAR 64; Llefià 62;  Guineueta i Besós 
BV 51; SANT POL i Carmelo 49; Europa 
B 45; CIRERA i Lloreda 40, Canyelles 
39: Martinenc B i Montcada 34; MATA-
RONESA 32; LA LLÀNTIA 31; Gramanet 
26; Tecnofutbol 16.
Han de guanyar fora
33a jornada (21-22 maig)
UD CIRERA - Montcada  (DS 16.30 h) 
Europa B - MATARONESA (DG 14.30 h)
Gramenet - LA LLÀNTIA  (DG 17 h)
El Cirera pot ajudar els seus dos rivals 
ciutadans, que han de guanyar a fora.

Dues victòries a fora

32a jornada (15 maig)
Canyelles B - PLA D'EN BOET ............... 1-3
Vilassar Dalt - Cabrils ............................ 1-1
Districte 030 - LIVERPOOL ..................3-6
Arenys Mar - Pineda ............................. 4-2
Turó Peira - L'Empenta ........................ 3-2
Cabrera - Singuerlín .............................. 2-1
La Florida - Argentona .........................1-4
Llavaneres - Premià Dalt ..................... 7-1
Fund. Grama - Alella .............................. 7-1

Classificació
Fund. Grama 75; Llavaneres 74; Ar-
gentona 70; Cabrera 61; Vilassar Dalt 
56, Turó Peira 50; Singuerlín 49; PLA 
D'EN BOET 46; Districte 030 i Cabrils 
45; Arenys Mar i Pineda 38; La Flori-
da 37; Premià Dalt 35; LIVERPOOL 34;  
L'Empenta 24; Canyelles B 19; Alella 13.
33a jornada (21-22 de maig)
LIVERPOOL - Cabrera  (DS 17 h)
Fund. Grama-PLA D'EN BOET (DG 11.45h)

 El Cirera guanya i ja està salvat

El Cirera celebrant la permanència. | FACEBOOK UDC

3a Catalana

de patir una mica abans de poder 
celebrar la permanència.

Empat agredolç. | D.FERRER Derrota a casa de la Llàntia. | D.FERRER

el Esporttot FUTBOL
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3  MEDICARE SYSTEM

4  SFERIC TERRASSA

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Erika 
Arellano (portera), Júlia Canal (1), 
Carla Fontdeglòria (1), Ona Castellví (1), 
Xantal Piqué, Marta Soler, Laura Man-
zanares, Anna Fontdeglòria i Ariadna 
Escalas (ps).

6  MIS IBÉRICA MATARÓ

3  CH PALAFRUGELL

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané, 
Jordi Bartrés (1), Èric Florenza, Marc 
Povedano (2) i Èric Serra (1) equip ini-
cial; Marçal Oliana (1), Ricardo Valverde 
(1) i Pablo Fernández.

GOLS: 1’ Ruiz (0-1); 9’ BARTRÈS (1-1); 10’ 
OLIANA (2-1); 13’ POVEDANO (3-1); 25’ 
VALVERDE de penal (4-1); 27’ SERRA 
(5-1); 36’ Viella (5-2); 41’ Duran (5-3); 50’ 
POVEDANO (6-3).

OK LLIGA 
FEMENINA

En el darrer partit del tècnic 
mataroní, les vallesanes van 
endur-se els tres punts en joc

En el darrer partit de la tempo-
rada, Oriol Feliu no es va poder 
acomiadar amb una victòria en el 
partit que va enfrontar el Medicare 
System Mataró a l’Sferic Terrassa. 
Va ser un partit molt igualat, en 
el qual les vallesanes van mostrar 
una bona imatge i van endur-se els 
tres punts en imposar-se per 3-4.

Les visitants gairebé sempre 
van dominar el marcador, de fet 

En el darrer partit del tècnic a 
Mataró, els seus van superar 
al Palafrugell 

En el darrer partit a Mataró de l’en-
trenador Joan Carles Vadillo, el Mis 
Ibérica va imposar-se al Palafrugell 
en un partit entretingut en què els 
locals van saber controlar el joc. 
Tot i el gol matiner dels visitants, 
que encetaven el marcador quan 
encara no s’havia jugat ni un mi-
nut, els mataronins van reaccionar 
i al descans ja manaven per 4-1. 
L’empat el va fer Bartrès amb una 
mitja volta, Oliana va marcar el 2-1 
amb una jugada personal, un gran 
xut de Povedano va suposar el 3-1 
i Valverde transformava un penal 
per fer el quart.

A la represa el Mataró va fer el 
5-1 de seguida, quan Serra va apro-
fitar una passada al segon pal. El 
Palafrugell, amb un joc vertical i 
menys control, va acostar-se amb 

al descans ja guanyaven 1-3, i a la 
represa de seguida van marcar l'1-4 
que complicava molt les coses a les 
mataronines. La reacció va arribar 
i dos gols en la recta final del matx 
van donar opcions al Mataró, però 
al final el 3-4 ja no es va moure. La 
temporada vinent Albert Larrea, 
fins ara segon, serà l'entrenador.

Perden la 5a posició
Jornada 26
Girona - Igualada........................................ 1-3
MEDICARE SYSTEM - Terrassa.................3-4
Palau Plegamans - Gijón .......................... 3-1
Vilanova - Bigues i Riells........................12-9
Las Rozas - Alcorcón .................................1-0
Voltregà - Cerdanyola .............................. 2-2
Manlleu - Santa Maria del Pilar ............10-2

Classificació
Voltregà 68; Manlleu 61; Gijón i Palau de 
Plegamans 58; Vilanova 39; Las Rozas 
38, MATARÓ 37; Terrassa 36; Alcorcón 33; 
Cerdanyola i Bigues i Riells 27; Igualada 
26; Girona 13; Santa Maria del Pilar 1.

Acaben la lliga en 7è lloc
La derrota del Mataró va fer perdre 
a l'equip dues posicions a la taula, ja 
que Vilanova i Las Rozas no van fallar. 
Voltregà ja tenia el títol a la butxaca, i fi-
nalment l'Igualada acompanya al Girona 
i al Santa Maria del Pilar en el descens.

Poden acabar en 7a 
posició
Jornada 25
Sant Feliu - FC Barcelona B .................... 4-3
Santa Maria del Pilar - Mieres ...............5-6
Girona - Arenys de Munt ......................... 5-2
MIS IBÉRICA MATARÓ - Palafrugell ........ 6-3
Manlleu - Alcobendas ..............................3-4
Rivas Las Lagunas - Tordera ..................4-5
Sant Cugat - Vilanova .............................. 6-3

Classificació
Barça B 53; Girona 50; Sant Cugat 49; 
Manlleu 48; Sant Feliu i Alcobendas 47; 
Tordera 36; MATARÓ i Palafrugell 34; 
Arenys de Munt 33; Vilanova 28; Las 
Lagunas 19; Mieres 15; SM del Pilar 10.
Darrera jornada
Els mataronins visiten l'Alcobendas, que 
encara té opcions de pujar i per tant 
segur que sortirà a totes.

L'Sferic Terrassa s'imposa en 
el comiat d'Oriol Feliu

Vadillo també s'acomiada, amb victòria

Feliu dirigint el seu últim temps mort. | D.F

1a Estatal Masc.

dos gols quan encara quedaven 10 
minuts. Els locals no van perdre els 
nervis i van evitar que s’acostessin 
més, aturant Grané dues faltes di-
rectes, i quan faltaven deu segons, 
Pove feia el 6-3 definitiu. En acabar 
el partit, els jugadors locals van fer 
el passadís a Joan Carles Vadillo, 
que deixa el club després de 10 
anys vinculat a l’entitat.

www.eltotesport.com |  P. 9HOQUEI PATINS www.eltotesport.com |  P. 9
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Tot l'equip del CNM a Águilas. | CEDIDA

Cap de setmana mogut per a 
l'equip de triatló del CN Mataro

Nodrida representació 
mataronina als Campionats 
d'Espanya d'Águilas

Els triatletes del Centre Natació 
Mataró van disputar aquest pas- 
sat diumenge el Campionat d'Es- 
panya d'aquatló que es celebrava 
a Águilas sobre una distància de 

El CB Mataró queda vuitè a la fase 
final de la Lliga Nacional a 3 bandes

El Tonbal suma dos
podis a la Mar Bella

Bruguera, la més destacada. | CEDIDA

1000 metres nedant i 5000 me- 
tres corrent.

Destaca l'actuació de Clàudia 
Luna, que va acabar 12a en cate- 
goria èlit i 4a en sub23.

Àlex Cortijo va arribar en 70a po- 
sició èlit, mentre que el seu germà 
petit Guille, ho va fer en 34a júnior.

En grups d'edat, tant Xavi Casal 
com Núria Bruguera van fregar el 
podi acabant en quarta posició dels 
seus respectius grups.

Dissabte el Campionat d'Espa-
nya de triatló esprint 
El dissabte, per la seva banda, es va 
disputar el Campionat d'Espanya 
de triatló esprint, també a Águilas.

En aquesta prova, les actuaci- 
ons més destacades van tornar a 
ser per Luna, 14a en èlit, i Núria 
Bruguera, repetint quart lloc en 
grups d'edat de 40-44 anys.

Els jugadors del CB Mataró. | CEDIDA

Els participants del CD Tonbal. | CEDIDA

El poliesportiu barceloní va 
acollir el Trofeu Federació 
Catalana de combat júnior

El passat cap de setmana es va ce- 
lebrar al pavelló de la Mar Bella el 
Trofeu Federació Catalana de comt 
júnior, on el CD Tonbal va poder 
sumar dues medalles, tot i només 
tenir 4 representants del total de 
200 participants de la competició.

Hafsa Samadi, en pes mig feme- 
ní de 55 a 59kg, va aconseguir la 
plata, mentre que Héctor Jiménez, 
en pes pesat masculí de més de 
78kg, va obtenir el bronze.

Un grup molt complicat pena-
litza els mataronins

El passat cap de setmana es dis- 
putava a Lleida la fase final de la 
Lliga Nacional a tres bandes per 
equips. La competició es dividia 
en dos grups de 4 equips.

El Club Billar Mataró, representat 
per Jordi Garriga, Antonio Montes, 
Esteve Mata i Raúl Cuenca, es va 
veure emparellat en el grup més 
díficil, d'on acabarien sortint els 
definitius primer i segon classificat 

de la competició, que va impedir 
que superessin la fase de grups.

Al primer enfrontament van cau- 
re per 6-2 davant del Paiporta (el 
subcampió final). Al segon enfron- 
tament, van repetir marcador, 6-2, 
aquest cop davant del Kalima Rivas 
madrileny. Finalment, al partit da-
vant del futur vencedor i campió 
d'Espanya, el CB València, els mata-
ronins van aconseguir un meritori 
empat a 4.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous

26 de maig

Durant tot el dia // 
Tecnocampus Mataró-
Maresme (Avda. Ernest 
Lluch, 32. Mataró) //  

FESTA MAJOR DEL TCM,
DIJOUS NO ES FA CLASSE!

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Audició Escola Machado
Dissabte 21 maig / 17h / Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró)
Els alumnes de 4t, 5è i 6è inter-
pretaran un recull de cançons dels 
anys noranta en anglès.

Pep Mirambell
Dissabte 21 maig / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Cantautor alacantí, d'estil pop amb 
arrels tradicionals.

XVII Moments Musicals a les 
Escoles
Dijous 26 maig / 19h / Auditori La 
Saleta (Pl. dels Bous, 1. Mataró)

A càrrec d'alumnes de diverses 
escoles de música del Maresme.

Lád Cúig + El Pony Pisador
Divendres 27  maig / 23h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 3€. Taquilla: 5€.
Una nit amb dues bandes de folk 
celta irlandès.

TEATRE I DANSA //

Circ Nit dels Museus: 'CorroC 
(i el Gabinet de curiositats)'
Dies 20 i 21 maig / Divendres 20h, 
dissabte 19 i 21h / Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró) / Preu: 5€.
La companyia Escarlata Circus pre-
senta una obra-instal·lació sobre 
les intrigues del cor. 

'RIP Viatges'
Divendres 20 maig / 22h / 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 
6. Mataró) / Taquilla Inversa.
La companyia 'Veu Per Ser' pre-
senta aquest espectacle teatral, 
que parla d'un futur dominat per 
la tecnologia i el control social.

16a Mostra Teatre als Instituts: 
'Migracions'
Divendres 20 maig / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada lliure amb 
invitació
Espectacle format per les peces 
Aigua, Aire, Terra, Espai, Temps 
i Foc. A càrrec dels alumnes dels 
instituts Alexandre Satorras, Thos i 
Codina, Laia l’Arquera, Miquel Biada, 
Puig i Cadafalch i Damià Campeny.

Guia cultural

Agenda

El pròxim dijous, dia 26, al 
TecnoCampus s'hi faran po-

ques classes i molta xerinola. 
Durant tot el dia hi haurà la Festa 
Major d'aquest campus universi-
tari mataroní, amb discjòqueis al 
matí, pilla-pilla Zombie, mostra 
d'entitats i activitats com zumba 
o balls urbans. A la tarda, després 
d'una barbacoa, hi haurà castells 
amb els Passerells intentant la 
millor diada de la seva història. 
La festa seguirà després a l'Espai 
l'Arquera, fi ns tard.
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The dancer music box
Dissabte 21 maig / 12h / Des de 
la Pl. Santa Anna fi ns a la Pl. de 
l'Ajuntament (Mataró)
Ballarines de diverses escoles de 
dansa de la ciutat intenten desper-
tar la ballarina gegantina d’Anti-
gua i Barbuda, que es vol alliberar 
de la cotilla de la dansa clàssica.

Festival Tacón Flamenco
Dissabte 21 maig / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró)
Quadres de ball de la Casa Cultural 
Sabor Andaluz amb motiu del seu 
23è aniversari. Actuació de la 
companyia de fl amenc de Daniel 
Candelas amb músics de A tu Aire.

Espectacles Nit dels Museus
Dissabte 21 de maig.
18.30 i 19.30h / Can Marfà Museu 
(Mataró): 'Memòria d’una fàbrica' 
de Re-Crea. Accions Culturals.
20 i 21h / Ca l'Arenas Centre d'Art 
(c. Argentona, 64. Mataró): 'Des 
de les golfes de Ca l’Arenas', de 
Cristina Cervià.
22 i 23h / Can Serra (El Carreró, 
17. Mataró): 'Tapper Sex a la 
Romana' amb Núria Tarragona i 
Vanessa García.

Qui ha matat la Bàrbara Star?
Dissabte 21 maig / 21h / Teatre 
Parroquial de Maria Auxiliadora 
(C. Gatassa, 1. Mataró) / Preu: 5€.
Obra de Gregori Lara, a càr-
rec del grup de teatre TA3 del 
TecnoCampus. 

Dahl, el meu amic gegant
Diumenge 22 maig / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró)
Espectacle musical de l'Escola 
Germanes Bertomeu i l’EMMM, 
al voltant de l’obra de l’escriptor.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 20 maig / 17:30h:
El conte de la rotllana: 'Deliciosa!' 
de Helen Cooper.
Dimecres 25 maig / 17:30h:
Art Time: 'Decoupage'. Lectura 
conte en anglès 'The C Family', de 
Pep Bruno and Mariona Cabassa i 
taller d'activitat plàstica. 

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dissabte 21 maig / 12h: 
Storytime: 'Under the Sea'. Hora 
del conte especial en anglès.
Dimarts 24 maig / 18h: 
L'hora del conte especial: 'Els con-
tes d’en Joan Petit', de la Fundació 
Amics Joan petit-Nens amb càncer.
Dimecres 25 maig / 18.30h:
Presentació 'La Fina ensurts' i lliu-
rament del 14è Premi Barcanova de 
literatura infantil i juvenil a l’autor 
mataroní Joan Bustos.

Gimcana Jocs d'Arreu del Món 
Dissabte 21 maig / De 16.30 a 19h / 
Pati del Cafè Nou (Mataró)
Gimcana oberta a infants de 6 a 14 
anys i en què aquests podran jugar 
a jocs de diversos països del món.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 21 maig / 19:30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitat familiar 'golfa'.

'Contes del bosc'
Dimecres 25 maig / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
L'hora del conte amb Laura Tamayo.

'En Santi a l'Ateneu' 
Dijous 26 maig / 17:30h / Ateneu 
de la Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró)
Hora del conte especial. Els contes 
d'en Santi i alguna sorpresa més. 

Buc de contes
Dijous 26 maig / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte 'Els fantasmes 
no truquen a la porta'.

XERRADES I LLIBRES /

La 'Summa Kaòtica' en el pa-
norama literari català
Divendres 20 maig / 19:30h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Taula rodona amb aportacions de 
diferents autors i estudiosos rela-
tives a la novel·la i a l’autor.

'El valor de la tradició davant 
la contemporaneïtat'
Dimarts 24 maig / 19:30h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Conversa entre Najat El Hachmi, 
guanyadora del Premi Sant Joan 
2015 amb la novel·la 'La fi lla es-
trangera', i Pilar Arlániz, psicòloga.

TEATRE /

'Blancaneus i els set nanets'
Dies 21, 22 i 23 maig / 18:30h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Entrada: 13€. També: 4 i 5 de juny. 
Adaptació de Josep Ma. Clariana 
del clàssic dels germans Grimm. 
Producció de Sala Cabanyes, direcció 
de Josep Ma. De Ramon.

CICLE CONCERTS /

'La Prima Cobla'
Dissabte 21 maig / 20.30h / Foment 

Mataroní (c. Nou, 11) / Entrada: 17€.

Concert de la Cobla La Principal de 

la Bisbal amb la sopano Indira Ferrer 

i Antoni Mas al piano. Direcció de 

Francesc Cassú. 
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DOCUMENTAL /

'Joana Biarnés: Una entre tots'
Divendres 20 maig / 19:30h / 
Teatre La Massa (Vilassar de Dalt)  
Presentació i projecció documental 
sobre l'apassionant vida i obra de la 
primera dona fotoperiodista. Dins del 
"REVELA-T", Festival de fotografi a 
analògica (del 20 de maig al 5 de juny).

CICLE DE PRIMAVERA /

'Fem barri, fem país. Catalunya 
lluites compartides'
Dimecres 25 maig / 19:30h / 
Centre Cívic de Rocafonda (C. 
Poeta Punsola, 47. Mataró)
Taula rodona: Núria Ibran, Agàpit Borràs, 

Abdessamad El Bakali i Omar Diatta.

FESTES I FIRES //

FESTA 35 ANYS del Tot Mataró  
+ Presentació Nan d'en Santi
Dissabte 21 de maig / Plaça de 
l'Ajuntament (Mataró)
17h, Jocs infantils i xocolatada. 
18h, Taller de canalla amb els 
Capgrossos de Mataró. 18:30h, 
Presentació del nan d'en Santi 
i estrena fl ashmob 2016 del 'Jo 
sóc com tu'. 19h, Animació infantil 
amb 'La Tresca i la Verdesca'. 21h, 
Havaneres amb 'Mestre d'Aixa'- 
cantada especial 30 anys + Cremat. 
23h, Ignorantes + Dj PD Pernil.

Fira d'Atraccions de Mataró + 
Fireta de Primavera
Del 13 al 23 maig / Parc Central 
de Mataró / Divendres i vigílies 
de festius fi ns a les 3h. Resta de 
dies fi ns a les 23h. 

Festes del barri de Via Europa 
– Nou Parc Central
Del 20 al 22 de maig.
Un cap de setmana d'activitats al 
carrer per a tots els públics.  

Festa de Cerdanyola
Del 20 de maig al 4 de juny.
El barri de Cerdanyola de Mataró 
celebra les festes amb activitats 
per a totes les edats.

XVII Trobada de Puntaires
Dissabte 21 maig / 17h / Plaça de 
Santa Anna (Mataró)
Hi participaran més 300 puntaires 
de Mataró i d'arreu de Catalunya.

TALLERS I CURSOS //

Taller: Perquè menys pot ser 
més, vine a ecodissenyar 
Dijous 26 maig / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Taller de disseny sostenible.

Taller d'alimentació saludable
Dijous 26 maig / 19 a 21h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada de Montse Fernàndez (in-
fermera). Prevenció diarrea i tèc-
niques de conservació d'aliments.

'Beatles: arts visuals i 
plàstiques'
Dijous 26 maig / 19:30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró) / Preu: 5€.
Conferència a càrrec de Marc 
Rabaneda, historiador, guia i di-
vulgador cultural.

Capitans del comerç'
Dijous 26 maig / 19:30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Presentació del llibre de Joan 
Safont. Presentació a càrrec d'An-
toni Subirà i Manuel Cuyàs.

Pills4learing sobre Educació
Dijous 26 maig / 18:30h / Escola 
GEM (c. Àvila, 9-43. Mataró) / 
Entrada lliure i gratuïta.
6 professionals especialitzats en di-
ferents camps de l’ensenyament ex-
pliquen experiències innovadores.

RUTES I VISITES //

Dia Internacional dels Museus
Dissabte 21 de maig:
• 12h, Visita teatralitzada a la Vil·la 
romana de Torre Llauder.
• 18:30 i 21h, Visita teatralitzada 
a la Nau Gaudí.
• 21h, Visita comentada a l'exposi-
ció "CorroC" a Can Palauet.
Diumenge 22 maig: 
• 11h, Ca l’Arenas Centre d’Art.
• 12h, Can Serra Història Local.
• 12h, La Nau Gaudí i la Col·lecció 
Bassat dels anys 80.
• 13h, Can Marfà Gènere de Punt. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Museu Obert
De l'11 al 22 de maig / Aparadors 
dels comerços de la Unió de 
Botiguers de Mataró
Amb pintures i dibuixos cedits pels 
membres de l'Associació Sant Lluc 
per l'Art i Col·lecció Bassat.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Del 20 de maig al 9 de juny: 
'Dones del món': recull de fotogra-
fi es de dones immigrants residents 
a Barcelona.
Fins al 31 de maig:
Mostra col·lectiva: Pilar Díaz-
Mariblanca, Trini Gómez, Antoni 
Luis i Pepi Roig.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Del 19 de maig al 26 de juny:
• 'Seguint el traç', de Beth Fornas.
Fins el 19 de juny:
• 'Jo sóc com tu': exposició de la 
Fundació Maresme.

47è Concurs Continuat de 
Fotografi a
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Del 25 de maig al 10 
de juliol.
Exposició de fotografi es.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 26 de maig al 15 de juny.
• 'Cadira i llibre'.
Fins al 31 de maig.
• 'Aquí, els nostres invents'.

'Ricard Jordà. Interpret-arts'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) l Fins al 16 de juny. 
11 fotògrafs i 3 poetes reinterpreten 
l’obra de Ricard Jordà.

'Entre blaus i taronges'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 5 de juny.
Obres recents de l'artista mataro-
nina Glòria Badosa.

CorroC (i el Gabinet de 
curiositats)
Can Palauet (c. d’en Palau, 32. 
Mataró). / Fins al 25 de maig.
Obra instal·lació d' Escarlata Circus 
sobre les intrigues del cor.

'Una mirada particular'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 31 de maig.
Fotografi es del grup Viladona.

'Home pedra'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Fins al 28 de maig.
Exposició de Mia Puig (joier).

'Racons... i molt més'
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins 
al 27 de maig.
Exposició col·lectiva fotogràfi ca 
del Grup Foto Havana. 

Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró)
Fins al 26 de juny:
'Vestir l'automòbil. Els tèxtils que 
es mouen amb tu'.
Exposició permanent:
'Mataró, capital del gènere de punt'.

'Ecosistemes en transformació'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. de Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 28 de maig.
Obra recent d'Antoni Perna, pin-
tures sobre tela i fusta i dibuixos.

El sexe a l'època romana
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17) / Fins al 22 de maig. 
Exposició del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya.

'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Fins al 23 d'octubre. 
Art català dels anys 80.

'37 Concurs de Cartells Argillà 
Argentona 2016'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Fins al 28 de maig. 
Cartell guanyador i seleccionats 
del concurs de Cartells.

MUSEUS //

La Nit dels Museus
Dissabte 21 de maig / De 17 a 
24h / Museus de Mataró
Obertura de tots els museus en 
horari especial i entrada lliure. 
Activitats culturals: visites comen-
tades i teatralitzades, espectacles, 
activitats familiars, etc.  

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
C&M

GESTIONES INMOBILIARIASGESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423
www.cymgestionesinmobiliarias.com
T/F 937 965 148 / M 607 966 423

PISOS DE ALQUILER

REF. A-3172 ROCAFONDA, Piso con cocina independiente, 3 hab., exterior mucha luz.…………500€ T.I.

REF. A-1135 CENTRO, Piso seminuevo, 2 hab., cocina fórmica, baño con ducha………..………575€ T.I.

REF. A-7009 LLANTIA,  Reformado, 3 hab. cocina offi ce, 1 baño,  amueblado.....................................550€ T.I.

REF. A-1450 CENTRO, Dúplex de 2 hab., terraza, 1 baño, parquet,……………………..………625€ T.I.

REF. A-2343 VIA EUROPA, Amueblado y equip. 95m2,  4 hab. 2 dobles, cocina offi ce, galeria...........750€ T.I.

REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso 2 hab., cocina americ., a.a. y calef., amueblado y eletrodom.........600€ T.I.
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Parlem de...

La presentació del cartell de les 
Santes ens recorda que estem a dos 
mesos i escaig de la Festa Major 
de Mataró. 

Enguany l’obra és de l’artista 
mataronina Laia Arnau i les pro-
tagonistes són les Diablesses.

Ja sabem que sobre gustos no 
hi ha res escrit i el cartell de les 
Santes sempre n'és un bon exem-
ple. L’obra comptarà amb l’acollida 
popular, ja que és alegre, diverti-
da i festiva. 

Per al marxandatge de samar-
retes i altres objectes no hi haurà 
cap mena de problema, està feta 
a mida. La visió comercial va cada 
cop més lligada a la creativa.

El referent de Laia Arnau (1966) 
és el món dels dibuixants japo-
nesos, en el seu cas de Hayao 
Miyazaki. Ja coneixem que és un 
fenomen en creixement i que cada 

cop té més acollida en infants 
i adolescents. Aquells que do-
narien suport a una propos-
ta tipus Pilarín Bayés o Roser 
Capdevila no s’hi sentiran 
identificats.

Centrar la temàtica en les 
Diablesses i el Drac és per un 
cantó apostar per una imatge 
guanyadora propera al que sig-
nifiquen les Santes, passar-ho 
bé, la disbauxa i els jocs de 
llum i so; però, també deixar 
en un segon terme o obviar la 
resta del programa “iconogrà-
fic” santer.

En aquesta obra ha pesat 
més la part il·lustrativa, pu-
blicitària i de dibuix i, potser, 
aquest és el seu sentit. Buscar una 
creació artística per a ser peça 
de museu segurament no és la 
finalitat del cartell de les Santes i 

Laia Arnau així ho ha entès.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

    

 
 

... El cartell de Les Santes
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ACTIVITATS //

'Els fortins de Mataró'
Dimecres 25 maig / 9.30h / 
Estació de Rodalies Mataró
Ruta  guiada. Anada amb tren fi ns 
a Llavaneres, per veure els fortins 
que hi ha i tornada a peu trobant 
els fortins fi ns a l'últim, davant el 
Club Nàutic. Organitza: Consell 
Municipal de la Gent Gran.

Aules Sènior d’extensió uni-
versitària de Mataró 
Dimecres 25 maig / 18h / Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 
MÚSICA: "Jan Sibelius, el so es-
candinau", conferència a càrrec 
de Joan Vives (Flautista, compo-
sitor i crític musical. Locutor de 
Catalunya Música). 

Grup de lectura 
Dijous 26 maig / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la 'Intemperie', de 
Jesús Carrasco.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 31 maig 17h, 
grup de play back "La Orquidea" 
del casal Santes Escorxador. • 
Excursions: Dijous 16 juny a les 
8h, sortida a l'Alt Empordà. Preu 
38€. / Del 21 al 25 de juny, revetlla 
de Sant Joan a Cambrils (hotel 4 
estrelles). Preu: 255€. • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats: Pintura a l’oli. Puntes 
coixí. Coral. Petanca. Informàtica. 
Grup Play Back i 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. 
• Puntes de coixí, modisteria, co-
untry, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula.

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

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.

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.

Més informació a:
www.totmataro.cat/gentgran

Gent gran núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

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, 43 936 386 562

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

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna)

T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana)

 T 93 751 77 42 

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Sanitas 10% dto.
• Más de 10.000 implantes colocados

MAYORES DE

Y CARNET JOVE

10%
dto.

AÑOS65490€

IMPLANTE
DENTAL

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de

implante u ortodoncia

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

CIRUGÍA
GUIADA POR
ORDENADOR
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La teràpia d'Hipnosi la utilitzem 
per tractar l'ansietat, la tensió, la 
depressió, les fòbies i les obses-
sions, per a trastorns per gelosia 
o compulsions, com la tricotil-
lomania, T.O.C., etc., per poten-
ciar la creativitat i el rendiment, 
la millora de l'autoestima, la se-
guretat i confi ança, la memòria i 
la concentració, per a disfuncions 
de tipus sexual, etc. També té molt 
bons resultats per a aconseguir 
aprimar i per ajudar a deixar les 

   S'ha demostrat que la Hipnosi 
té efectes positius en problemes 
relacionats amb els sentiments i 
amb el comportament, també en 
casos que impliquen reaccions 
involuntàries del cos. Fins i tot, 
més enllà de la ment, la hipnosi 
permet actuar sobre l'aspecte fí-
sic de les persones, possibilitant 
canvis notòriament favorables en 
molts quadres patològics i brin-
dant importants benefi cis per a 
la nostra salut.

En el 'Centro de Terapias Ángeles' compten amb un gran 
ventall de teràpies alternatives

Els beneficis de la hipnosi
terapèutica

addiccions com el tabac, la ludo-
patia, l'alcohol o les drogues.

En el cas de les fòbies, la hipnosi 
ajuda a reduir l'ansietat que pateix 
la persona i li ensenya a abordar 
la situació amb calma i seguretat, 
aportant-li les eines internes que 
necessita per “sortir de la seva zona 
de confort”, afrontant així una nova 
forma de gestionar-se davant el 
seu dia a dia.

Reprogramar
La Hipnosi la podem usar per mi-
llorar el nostre estat de salut, po-
tenciant el sistema immunològic 
i "reprogramant” la nostra actitud 
cap a una vida més sana i enfortida. 
Pot alleujar pràcticament qualsevol 
tipus de dolor. S'usa per a l'artritis i 
els problemes d'esquena, funciona 
molt bé en els casos de fi bromiàl-
gia i fatiga crònica com s'ha vist 
en diversos hospitals especialitzats 
en aquestes patologies. També és 
molt útil en colon irritable, asmes, 
èczemes, etc.

Actualment, al "Centro de 
Terapias Naturales Ángeles", 
compten amb aquesta tècnica al 
costat d'un gran ventall de terà-
pies alternatives, per ajudar a la 
persona segons les seves neces-
sitats concretes.

Ciutat
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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reductor, anticel·lulític, drenant 
i reafi rmant.

Tecnologia punta
Aquesta tecnologia s'està utilitzant 
en països d'Europa i Amèrica i  
ha arribat a Espanya fa molt poc. 

   El millor equip del mercat. Així 
de clar. Només així es pot parlar 
del nou Endospheres que ha ad-
quirit aEspai Clínic, que és únic i 
exclusiu a Mataró. Amb ell,  d'una 
forma ràpida i indolora es realit-
za un tractament a nivell global 

Espai Clínic adquireix la nova maquinària Endosphere 
Therapy de microvibració compressiva

El millor espai contra 
la cel·lulitis

El nom complet és Endosphere 
Therapy de micro vibració com-
pressiva. Consta i és capaç de dur a 
terme diverses accions sinèrgiques  
com la vascularització, activació 
vascular, alleujament del dolor 
treballant a nivell muscular, dre-
natge limfàtic reduint la retenció 
de líquids, reestructuració cutà-
nia –eliminant la temuda "pell de 
taronja"- reafi rmació del teixit i 
reducció del volum.

Avalada
Avalada per estudis científi cs de 
prestigiosos metges i universi-
tats Italianes com la Universitat 
de Chiety, aquest equip està pa-
tentat a nivell mundial per po-
der treballar directament la celu-
litis, els acumulaments adiposos, 
el múscul i l'edema i d'aquesta 
manera poder aconseguir uns re-
sultats únics i espectaculars des de 
la primera sessió que fi ns a avui 
en dia no s'han aconseguit amb 
equips similars.

Ciutat
 
Publirreportatge núm. 1724 del 20 al 26 de maig del 2016

c15 publi espai clínic.indd   1 18/5/16   21:28



Sin título-2   1 14/5/15   18:35



Glòria Badosa, "Entre blaus i taronges". La pintora 
mataronina va presentar un recull de les seves obres 
més recents. L'exposició romandrà al Casal l'Aliança 
fi ns al 5 de juny.

Blancaneus i els Set nans, un clàssic per a petits i 
grans, que omple una vegada més la Sala Cabanyes. 
En l'edició d'aquest any es van poder veure noves 
escenes i també més personatges.

Dia Mundial de la Fibromiàlgia, per difondre in-
formació dels símptomes d'aquesta malaltia. A la pa-
rada es van vendre plantes medicinals, aromàtiques 
i manualitats realitzades pels membres de l'AFIMAT.

Gala de Dansa,  a la plaça de l'Ajuntament, per ce-
lebrar el Dia Mundial de la Dansa. Va ser una estona 
divertida per gaudir dels diversos estils i el talent dels 
nens i nenes que estudien dansa a Mataró.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

Tot imatges 1723.indd   1 17/5/16   11:31
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius

Noche real  12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

X-Men: Apocalipsis  12:00  16:00  19:00  22:00

 [dv.-dg.+dc.] 12:30  17:00  18:00  20:00  21:00  23:00  00:00

 [dl.-dm.+dj.] 17:30  20:30

Las estaciones  18:05  21:30

La bruja 12:20  16:00  18:00  20:05  22:10  01:00

Angry Birds 12:10  12:30  17:00  18:10  19:10  20:20  

 [En català] 16:00

Espías desde el cielo 12:10  16:00  20:20  22:35  00:50

El olivo 12:10  16:00  22:20        [dl.-dm.+dj.] 20:30

Nacida para ganar 16:00  00:30

Infiltrados en Miami 23:40

Tini, el gran cambio de Violetta 12:15  18:10

Triple 9 [dl.-dm.+dj.] 18:00

Capitán América: Civil War 12:00  16:00  19:00  22:00  00:15

Toro 01:00[dv.+dl.-dj.] 16:30         [dl.-dm.+dj.] 22:40

El libro de la selva     

 12:15  16:00  17:00  18:15  19:20  20:30  21:40  00:00 

Objetivo: Londres 22:45

Kiki, el amor se hace 20:10  22:30  00:45

Zootrópolis     12:15 

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

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

La Modista 19:00  21:30 (21 maig)   19:30 (22 maig)

El viaje de Arlo 17:00 (22 maig)

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

Nuestra hermana pequeña (VO) 20:30 (19 maig)

La punta del iceberg 18:00 (20 i 24 maig)       20:00 (23 maig) 

El juez 20:00 (20 i 24 maig)       18:00 (23 maig) 

 La sessió del vespre del dia 20 serà V.O.S.  

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Noche real  

 16:30  18:30  20:30  22:30             [dv.+dl.-dj.] 18:15  20:15  22:15  

X-Men: Apocalipsis   16:00  18:00  19:00  22:00

El hombre que conocía el infinito  21:30  

Angry Birds  16:00  18:00  19:00  20:00

Espías en el cielo  16:15  18:15  20:15  22:15

La bruja  18:45  20:45  22:30   [dv.+dl.-dj.] 21:00  22:00

Tini, el gran cambio de Violetta 16:00

Infiltrados en Miami  22:25

Capitán América: Civil War 15:45  18:00  21:30

El libro de la   selva 16:10  18:15  20:20

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret - AMIC

 'Freeheld. Un amor incondicio-
nal' és un fi lm inspirat en fets reals 
a partir del cas d’una exemplar ins-
pectora de policia de New Jersey 
que pateix un càncer terminal, 
Laurel Hester i procura deixar la 
seva pensió de viudetat a la seva 
companya de fet, Stacie Andrée.

El format de la pel·lícula s’ajus-
ta massa al concepte devaluat de 
telefi lm de sobretaula, dissimulat 
per la presència d’estrelles de pri-
mer ordre, però que no enganya 
pel seu enfocament empallegós i 

Malaguanyat telefilm benintencionat 

'Freeheld. Un amor incondicional' de Peter Sollett

molest aplicat a una dura història 
verdadera, commovedora fi ns i 
tot, però que acaba anul·lant el 
necessari i oportú contingut re-
ivindicatiu del fi lm.

Fins i tot, l’ingredient de denún-
cia d’actituds reaccionàries i de 
suport a la tolerància i el respecte 
envers els homosexuals i lesbianes 
cau en algun moment en el vergo-
nyós ridícul per la concessió del 
paper de líder jueu pels drets de 
la comunitat gai a un actor com 
Steve Carell que fa que grinyoli 
el fi lm fi ns al punt d’entreban-
car-se del tot.

Un moment de la pel·lícula

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va guan-
yar un Oscar l'actriu Jennifer 
Lawrence?

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

Resposta del núm. 1722
‘Hulk i Thor’

Guanyadors:
Maria Elena Abel Ambroj

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

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016

X-MEN: APOCALIPSIS

El rei Apocalipsi desperta després de 
milers d'anys i el món que troba no li 
agrada. Recluta un grup encapçalat per 
Magneto per crear un nou ordre mundial. 
El Professor X, amb l'ajuda de Mística, 
intentaran evitar-ho. 
Direcció: Bryan Singer 
Intèrprets:   Michael Fassbender, James 
McAvoy, Jennifer Lawrence
143minw

ES LA JEFA

La dona més rica d'Amèrica és enviada a 
la presó en ser considerada culpable per 
tràfic d'influències. Després de sortir, vol 
renéixer com a gran empresària, veurà 
que ha de començar de zero al costat 
d'una antiga treballadora. 
Direcció:  Ben Falcone 
Intèrprets:  Melissa McCarthy, Kristen 
Bell, Peter Dinklage, Kathy Bates
99min

MADAME BOVARY

Emma Rovault es casa amb Charles 
Bovary, un doctor d'una petita ciutat. 
L'Emma aviat és conscient de l'enorme 
buit que provoca el seu matrimoni al seu 
interior, pel que buscarà consol en nom-
broses relacions extra conjugals. 
Direcció: Sophie Barthes
Intèrprets:  Mia Wasikowska, Ezra Miller, 
Paul Giamatti, Rhys Ifans
118min

SEIS Y MEDIO

Un home i una dona debaten, se sor-
prenen, descobreixen i filosofen sobre 
l'amor des de l'altura d'un 6,5. És una 
reflexió amb ironia i sense complexos 
que neix d'una parella sorgida de les 
restes de dues relacions anteriors mal 
acabades i sense oblidar. 
Direcció: Julio Fraga
Intèrprets: Cristina Rojas, Homero Ro-
dríguez 85min

EL REI BORNI

La Lidia i la Sandra porten molt temps 
sense veure's i decideixen organitzar un 
sopar de parelles per conèixer les seves 
respectives: David, un policia antiavalots, 
i Ignasi, un documentalista que va perdre 
un ull per culpa d'una bola de goma.
Direcció: Marc Crehuet
Intèrprets: Alain Hernández, Miki Espar-
bé, Betsy Túrnez, Ruth Llopis
87min

NOCHE REAL

Dia de la Victòria a Europa el 1945. Lon-
dres celebra el final de la guerra i les 
princeses Margarida i Isabel, desitgen 
ser part de l'alegria fora de palau. A 
ambdues se les permet sortir d'incògnit 
per formar parts de les celebracions.
Direcció:  Julian Jarrold
Intèrprets: Sarah Gadon, Emily Watson, 
Jack Reynor, Rupert Everett
97min
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La Diputació de Barcelona ha anunciat una aportació 
extraordinària de caràcter social, dotada amb 15 mili-
ons, i que dóna resposta a les sentències del Tribunal 
Constitucional contra les mesures urgents per afron-
tar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. Mercè Conesa ho va fer durant l'acte de 
presentació del Pla d'Actuació de Mandat (PAM) 2016-
2019 de la corporació, que va reunir als alcaldes de la 
demarcació celebrat a l'Institut del Teatre.

La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, defensa 
que «tenim un repte social que ens interpel·la», i recorda 
que «davant del bloqueig a què ens aboquen les últims 
sentències del Tribunal Constitucional, la Diputació res-
pon de manera consensuada amb un pla de 15 milions».

El nou programa dóna cobertura als subministraments 
bàsics, al lloguer o la hipoteca de l'habitatge habitu-
al, a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per 
desnonament, a l'alimentació i necessitats bàsiques de 
subsistència o a l'alimentació infantil, higiene i lactància

Per Conesa, el nou país que s'està construint «té una 
emergència social que ha de ser atesa» i, per aquest 
motiu, la Diputació negociarà amb les empreses sub-
ministradores amb qui la corporació té contractats els 
serveis bàsics, amb l'objectiu que destinin una part de 
les factures, que s'abonen, per cobrir les necessitats 
de subministrament de les persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat.

La presidenta de la Diputació, Mercè 
Conesa, fa pública aquesta aporta-
ció extraordinària de caràcter soci-

al, com a resposta a les sentències del TC, 
durant la presentació del Pla d'Actuació de 
Mandat 2016-2019

Primera vegueria

A nivell nacional, la presidenta Mercè Conesa posa de 
relleu que «la Diputació de Barcelona vol ser la primera 
vegueria de Catalunya»,  i deixa clar que la corporació «no 
vol ser espectadora del procés», sinó protagonista de 
la construcció del nou país. 

Des de la corporació també s’envia un missatge de fe-
licitació als ajuntaments de la demarcació perquè «han 
fet els deures en aquests darrers quatre anys i han re-
duït l'endeutament en un 15%».

15 milions
per fer front a la
pobresa energètica

2P DIPUTACIÓ 1724.indd   2 18/5/16   13:14



 Judit Contreras / Diputació de Barcelona 

Territori, persones, tecnologia i paisatges

Aquestes quatre paraules defineixen els reptes que 
afronta la Diputació amb el Pla d'Actuació de Mandat 
2016-2019, quatre paraules que volen abastar la rica i 
complexa diversitat del territori, així com «donar res-
posta a les necessitats i les demandes dels pobles i 
ciutats», en paraules de la pròpia presidenta.

A més de la voluntat d’impulsar la participació acti-
va al procés nacional, una de les principals apostes 
d’aquest mandat és per la transparència; per la neces-
sitat d’explicar «què volem fer, com ho voler fer» i de 
poder «rendir comptes», a través d’un conjunt d’indi-
cadors que el govern de la Diputació ha implantat en 
aquest document.

La Diputació ha projectat el Pla d’Actuació de Mandat 
sota el lema ‘Connectem’, un document que també 
treballa per augmentar la inversió al territori i oferir 
més atenció a les persones. Pel vicepresident primer, 
Dionís Guiteras, les línies mestres de l’àrea que presi-
deix són la cooperació institucional, la protecció dels 
Parcs Naturals, la promoció de l’ús de la biomassa i 
la millora de la gestió forestal, l’increment del parc 

d’habitatges socials i l’aposta per fer unes vies locals 
més segures i al servei de les persones.

El vicepresident segon, Marc Castells, destaca l’im-
puls dels Plans Locals d’Ocupació, el manteniment de 
projectes com ‘Reempresa’ i ‘Accelera el creixement’, 
i l’aposta pels comerços de proximitat i la marca turís-
tica ‘Barcelona és molt més’, a través dels projectes 
‘Camins de Riu’ i del ‘Programa Biosphere’.

Per la seva banda, el vicepresident tercer, Martí Pujol, 
posa èmfasi en poder fer arribar el servei bibliotecari 
a tota la demarcació, així com innovar en el servei que 
actualment s’ofereix. Des de la àrea que ell encapçala, 
al llarg del mandat també es continuarà apostant per 
la cultura, l’esport i el sistema educatiu.

Finalment, la vicepresidenta quarta, Meritxell Budó, 
recorda que la Diputació ofereix el Servei Local de 
Teleassistència a 69.000 usuaris, i impulsa plans con-
tra la pobresa, programes contra la violència masclista. 
A més, també es treballa per donar continuïtat al ser-
vei ‘Respir’, al foment de la participació i la mediació 
ciutadana, al suport als ens locals i les polítiques de 
suport a la salut pública i a defensar als consumidors.

La Diputació de Barcelona ha presentat 
als alcaldes de la demarcació el seu 

Pla de Mandat 2016-2019
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Mil anys dignes per a 
Santa Maria
El Mil·lenari de Santa Maria se celebra amb 
més de quaranta actes culturals i musicals

 El Mil·lenari de la Basílica de Santa Maria 
commemorava la celebració dels 1.000 anys de la 
primera referència escrita de l'existència d'aques-
ta parròquia, declarada Bé Cultural d'Interès 
Nacional des de l'any 1998. 

Davant d'aquesta efemèride, es va constituir una 
comissió específi ca per a l'organització i difusió 
conjunta d'actes commemoratius del mil·lenari 
celebrat el 25 de març amb el cardenal arquebis-
be de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. Un dels 
actes més destacats va ser el concert d'orgue en 
mans de Raúl Prieto. 

Núm. 1361

Del 21 al 27 de novembre del 2008

"L'hora del cine de qualitat" era com es presen-
tava la Mostra de Cinema que arribava a la seva 
edició número 30. Anys després es deixaria de 
fer.
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El Mataroní de l'Any; 
el reconeixement
El Tot Mataró va decidir impulsar el 
reconeixement ciutadà a una trajectòria

 Un mataroní havia de ser l'escollit. I ho feia en 
un concurs popular d'elecció d'una llarga trajec-
tòria o implicació. La persona qui es mereixés el 
reconeixement com a "mataroní de l'any" que es 
va impulsar des d'aquesta mateixa casa. En la pri-
mera edició d'aquell 2009 va ser per Pep Manté.

Núm. 1398
Del 4 al 9 de 
setembre

La confi rmació que 
l'antic Escorxador 
seria la seu de la 
segona biblioteca pú-
blica de la ciutat era 
notícia la segona mei-
tat d'any a Mataró.
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NÚMERO 1398  ANY XXIX  Del 4 al 9 de setembre de 2009  35.000 exemplars 

EL 2011 LA SEGONA
Presenten la biblioteca Antoni Comas, 

que es farà a l’Escorxador
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Més festa a Cirera
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El Mataró guanya la 
Copa CERS
El GrupClima assoleix el màxim èxit el 
mateix any que baixa de categoria

 El GrupClima Mataró va donar la sorpresa de la 
temporada en endur-se la Copa CERS d'hoquei. 
L'equip que entrenava Ivan Sanz i capitanejava 
Jordi Bartrès va assolir d'aquesta manera el primer 
gran títol europeu de la història de l'esport local 
curiosament en el mateix any que va certifi car el 
descens a la segona divisió.

Núm. 1372

Del 6 al 12 de febrer de 2009

El culebrot de Can Fàbregas, la nau que s'alçava 
en el terreny escollit per ubicar-hi El Corte 
Inglés va anar i tornar tants cops com portades 
van merèixer.

 D
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Sempre torna

Can Fàbregas torna a ser notícia 

per l’inici del desmuntatge  

i les troballes arquològiques
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Cita anual amb les plantes

Fo
to

: X
èn

ia
 S

ol
a

81    82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

2009

Tot Especial 2009.indd   2 18/5/16   21:02



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

tot-sol-16050062.pdf   1   9/5/16   12:49

QUÈ NASSOS ÉS  
LA                     ?

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

CADA MeS UNA NOVA reViStA | revista.fosbury.cat1

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

2
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17/12/2010
Revoltes àrabs

A Ciutat de Tuníssia 
començava una revolta 
popular al desembre que 
amb els mesos prendria 
nom de Primavera Àrab.

El TecnoCampus, 
la gran aposta
El Parc Tecnològic esdevé un pol de 
coneixement, empreses i universitat

 El Parc Tecnològic TecnoCampus Mataró-Ma-
resme s'inaugurava aquest 2010 com un meló per 
obrir sobre el que hi havia controvèrsia política. 
Una infraestructura vetusta on convivien empre-
ses, centre de convencions, universitat, coneixe-
ment, emprenedors. Un còctel que ben aviat es va 
mostrar solvent i que ha canviat la fesomia de la 
zona propera a les Hortes del Camí Ral.

En sis anys, el TecnoCampus ha revalidat la con-
dició de gran aposta de ciutat i ha situat Mataró al 
mapa universitari de Catalunya.

Bassat a la 
Nau Gaudí

 També aquest any 
començaven les expo-
sicions de la Col·lecció 
Bassat d'art modern 
a la Nau Gaudí de 
Mataró. D'aquesta 
ma nera es refermava 
la relació entre el 
pu blicista i la ciutat, 
que guanyava un actiu 
cultural de primera 
magnitud.

núm. 1455
Del 5 a l'11 de 
novembre de 2010

La primera torre de 
9 amb folre i manilles 
descarregada pels 
Capgrossos de Ma-
taró, a Vilafranca, va 
merèixer la portada 
de la revista.
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JA ÉS BLAVA!
Els Capgrossos descarreguen a Vilafranca la torre 

de 9 amb folre i manilles i ja són de gamma extra
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Cap de setmana de bolets
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11/03/2011
Accident nuclear a 
Fukushima

A conseqüència d'un 
terratrèmol i posterior 
tsunami es va provocar 
l'accident nuclear. 

Joan Mora, primer 
alcalde convergent
Mora va imposar-se en nombre de vots i 
va marcar un tomb històric a la ciutat

 El tripartit també perdia l'Ajuntament de 
Mataró el 2011 i per primera vegada en 32 anys 
d'història del PSC regnant a la ciutat s'imposava 
CiU amb vuit regidors, els mateixos que el PSC, 
però amb més vots. El partit convergent va ser el 
primer en els dos barris cèntrics de la ciutat i a 
Vista Alegre.  

Del mandat de Mora, l'únic convergent fi ns al 
moment, si una cosa en destaca, és l'organització 
de la Festa al Cel a la ciutat, molt treballada pel 
seu grup municipal que va governar la ciutat en 
minoria. 

El 15M es fa 
fort a Santa 
Anna

 El moviment dels 
indignats va acampar 
a la Plaça de Santa 
Anna durant dos 
mesos, de la mateixa 
manera que es va 
fer present en altres 
ciutats importants 
del país

Núm. 1474
Del 25 de febrer al 2 
de març de 2011

L'acord pel Pati del 
Cafè Nou, que 
desencallava un 
litigi de dècades va 
valdre una portada 
com aquesta, fa 
només cinc anys.

NÚMERO 1471  ANY XXX  Del 25 de febrer al 3 de març del 2011  35.000 exemplars 

FI AL LITIGI HISTÒRIC
Unió de Cooperadors i Centre Catòlic signen un 

acord per desencallar el futur del Cafè Nou
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Si ets Enginyer Tècnic Industrial o 
Graduat en Enginyeria t’interessa col·legiar-te

CONNECTA AMB ELS PROFESSIONALS 
I LA PROFESSIÓ, T’AJUDARÀ A CRÉIXER

No som només un Col·legi, som ENGINYERS BCN

Gaudeix dels 
nostres serveis:

FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
VISAT
PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL
COMISSIONS

PUBLICACIONS
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSEGURANCES
MUPITI
DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
LLOGUER D’ESPAIS

Drets d’entrada gratuïts per excol·legiats*. 
Per més informació trucar al 934 961 420.

*Promoció vigent fins a 30 de juny.
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S'enfonsa el Costa 
Concòrdia

A conseqüència d'unes 
maniobres a prop de la 
costa el capità del vaixell va 
causar l'accident mortal. 

Plata per a Tarragó i 
Bach a Londres
Les dues esportistes del CN Mataró 
s'emporten la medalla de plata olímpica

 Roser Tarragó i Marta Bach van marcar història 
esportiva també a la ciutat. I és que l'any 2012 es 
proclamaven subcampiones de la fi nal olímpica 
al Water Polo Arena de Londres amb la selecció 
espanyola i contra els Estats Units. Aquests últims 
es van imposar per 8-5 a Londres. L'equip de les 
jugadores mataronines, dirigit per Miki Oca, aca-
bava de vèncer en la mateixa setmana a Hongria 
per 10-9 en el partit de semifi nals del torneig 
olímpic.

La gran fi nal es va poder veure també des del CN 
Mataró on els seguidors i afi cionats van seguir a 
les mataronines. Tarragó i Bach, les dues jugado-
res de waterpolo, van ser les primeres esportistes 
de la ciutat en disputar unes semifi nals i una fi nal 
olímpica. Més guardons els arribarien aviat.

Núm. 1549
Del 19 al 25 
d'octubre de 2012

L'estrena del Cafè 
de Mar com a seu 
de la Fundació Unió 
de Cooperadors va 
merèixer tracta-
ment d'obertura per 
ser un fet important 
i històric.
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NÚMERO 1549  ANY XXXII  Del 19 al 25 d’octubre de 2012  30.000 exemplars 

RETORN HISTÒRIC
El Cafè del Mar s’inaugura com a seu de la

Fundació Unió de Cooperadors
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Operació contra el blanqueig
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La Romeria torna al Parc Forestal
 El 2012 arribava una de les notícies més esperades pels molts devots de la Romeria Rociera de Mataró. 

Després de cinc anys de celebrar-se al Circuit de Cros de la capital del Maresme, l'acte tornava al seu 
emplaçament emblemàtic del Parc Forestal, on els romeros preferien establir-se.

 

Si ets Enginyer Tècnic Industrial o 
Graduat en Enginyeria t’interessa col·legiar-te

CONNECTA AMB ELS PROFESSIONALS 
I LA PROFESSIÓ, T’AJUDARÀ A CRÉIXER

No som només un Col·legi, som ENGINYERS BCN

Gaudeix dels 
nostres serveis:

FORMACIÓ
BORSA DE TREBALL
ORIENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
VISAT
PROMOCIÓ DEL PROFESSIONAL
COMISSIONS

PUBLICACIONS
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSEGURANCES
MUPITI
DESCOMPTES I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
LLOGUER D’ESPAIS

Drets d’entrada gratuïts per excol·legiats*. 
Per més informació trucar al 934 961 420.
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06/08/2012
Curiosity aterra al 
planeta Mart

La sonda explora el pla-
neta Mart amb l'objectiu 
d'obtenir-ne tota la infor-
mació possible.

Un tren descarrila a 
l'estació de Mataró
L'accident ferroviari va provocar deu ferits 
i nombrosos curiosos per l'espectacularitat

 Un tren de Rodalies va xocar contra el fi nal de 
via a l'estació de Mataró. L'espectacularitat de 
l'accident va reunir a nombrosos curiosos al lloc 
dels fets que van immortalitzar el moment. La co-
lisió va provocar fi ns a un total de deu ferits lleus, 
entre elles el maquinista del tren, que va quedar 
inicialment atrapat al comboi però que fi nalment 
en va sortir del tot il·lès. 

Segons la Comissió d'Investigació d'Accidents 
Ferroviaris es va determinar que la causa de 
l'accident havia estat un error humà per part del 
maquinista.

Núm. 1544

Del 15 al 20 de setembre de 2012

El centenari del Club Esportiu Mataró va 
propiciar una portada original en què passat i 
present del club de futbol més important de la 
ciutat compartien jugada.

NÚMERO 1544  ANY XXXII  Del 15 al 20 de setembre de 2012  30.000 exemplars 

100 ANYS D’HISTÒRIA
El Club Esportiu Mataró celebra el centenari 

groc-i-negre mirant al passat i al futur
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Diada més reivindicativa
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Santi i Dissantes: 
s'estrenen i arrasen
La primera edició consolida la flashmob 
de les Dissantes i el "Jo sóc com tu"

 La primera gran marea de gent a les 
Dissantes va ser el 2013 quan es va consolidar 
el gran esdeveniment de l'any de la Fundació 
Maresme. Prop de 10.000 persones van acompa-
nyar la jornada amb la fl ashmob més multitudi-
nària de la ciutat: "Jo sóc com tu". 

Núm. 1590
Del 30 d'agost al 5 
de setebre

Marta Bach i Roser 
Tarragó han estat 
assídues de la prime-
ra plana. En aquest 
cas per l'or en els 
Mundials de 
Barcelona.
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NÚMERO 1590  ANY XXXII  Del 30 d’agost al 5 de setembre de 2013   www.totmataro.cat

MILLOR
QUALITAT

AUTO
SERVEI
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ESTACIÓ SERVEI MATARÓ

Av. Maresme, 30 (Porta Laietana)

Pagament en efectiu i targeta bancària

MATARONINES I CAMPIONES DEL MÓN

Marta Bach i Roser Tarragó guanyen la medalla d’or en els Mundials de Barcelona
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Festa al Cel passada 
per aigua
La primera edició del festival aeri que va 
acollir la ciutat de Mataró

 La pluja va impedir que la primera edició de la 
Festa al Cel lluís a Mataró. El cel va fer la guit-
za durant tot el cap de setmana i, tan sols unes 
50.000 persones -se n'esperaven entre 100.000 i 
200.000-, es van aglutinar per veure les acrobàcies 
de les prop de 20 formacions que hi participaven. 
A més a més, la meitat de les actuacions aèries 
previstes es van haver de suspendre.

Tot i el mal temps, un dels més aplaudits va ser 
l'Airbus 320 de Vueling per la seva espectaculari-
tat, la Patrulla ASPA o l'helicòpter Tigre. Una de les 
actuacions més esperades havia de ser la Patrulla 
Francesa i sobre el Passeig Marítim el show del 
Club Super 3, moments que també es van suspen-
dre per la pluja.

Tot i que les expectatives per part del govern eren 
molt altes, aquell cap de setmana no es va poder 
demostrar el gran potencial que s'augurava. A 
l'edició següent, el 2015, el sol i les altes tempera-
tures van permetre que el festival aeri es portés a 
terme en les condicions previstes.

núm. 1625

Del 3 al 9 de maig de 2014

Mataró recuperava el 2014 un espai comú com 
era el Pati del Cafè Nou, de l'antic patrimoni de 
la Unió de Cooperadors. La recuperació, que 
permetia una molt bona visió de La Presó, valia 
una portada del Tot.

NÚMERO 1625  ANY XXXIII  Del 3 al 8 de maig de 2014   www.totmataro.cat
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RECUPERAT I CELEBRAT

Mataró reobre amb activitats el Pati del Cafè Nou, que 

permet una nova visualització completa de la Presó

BENZINERES QUALITY LOW COST

Camí del Mig
Mataró

(davant de l’ambulatori)

auto
Net&Oil

www.autonet24.net

PERSONAL A LA 

SEVA DISPOSICIÓ

PAGAMENT
EN EFECTIU

I TARGETA BANCÀRIA
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02/06/2014
Abdica el rei
Juan Carlos I

El Rei d'Espanya anuncia 
la seva abdicació i el 
relleu al seu fi ll Felip VI.

Nou Espai Gatassa, 
equipament esperat
El barri de Cerdanyola havia perdut l'espai 
el 2011 i el recupera amb gran expectació

 L'Espai Gatassa reobria davant una gran 
expectació el 18 de gener de 2014 després de tres 
anys quan, la Fundació Caixa Laietana -que el 
gestionava fi ns aleshores-, el va clausurar. En la 
reobertura, centenars de persones van concen-
trar-se a l'espai que hi ha a l'avinguda Gatassa per 
veure com tornava a obrir les portes.

El barri de Cerdanyola esperava l'equipament, 
ara sí gestionat per la Fundació Iluro. Els usos 
d'aquest es van decidir a través d'un procés 
participatiu que va determinar que es destinaria a 
activitats culturals, esportives i per a la gent gran. 

Mor el Rei de la Rumba
 Peret, el Rei de la Rumba Catalana, va morir 

l'agost d'aquell any provocant un gran sentiment 
de pèrdua, també, per a la ciutat de Mataró. El 
cantant, guitarrista i compositor català havia 
fundat la rumba catalana a partir de la fusió del 
rock, el tango fl amenc i el mambo cubà. 

El mataroní havia aconseguit establir la rumba 
com a estil musical festiu i alegre amb el qual 
moltíssima gent també s'hi sentia identifi cada. 

Peret va fundar la rumba ca-
talana i es va convertir en un 
gran referent d'aquest estil 
musical.
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Pollastres a l’ast • Galtes
Conill (per encàrrec)

Pollastres a l’ast • Galtes
Conill (per encàrrec)

Braó • Xurrasco
Botifarres • Canalons

Braó • Xurrasco
Botifarres • Canalons

Croquetes • Macarrons
Llegums • Amanides

Croquetes • Macarrons
Llegums • Amanides

Obertura al Museu 
del Gènere de Punt
Gràcies a la cessió de la Fundació Jaume 
Vilaseca l'equipament aterra a la ciutat

 Un dels equipaments més reivindicats a la ciu-
tat havia estat, sens dubte, el Museu del Gènere de 
Punt. Aquest any va ser possible la seva obertura, 
i gràcies a la cessió de maquinària de la Fundació 
Jaume Vilaseca ja podem dir que Mataró pot pre-
sumir d'aquest llegat històric vinculat al tèxtil. Un 
museu únic a tot l'estat espanyol per la quantitat 
d'elements del sector i per la seva qualitat. 

Prop de dues mil persones van assistir a la inau-
guració d'aquest equipament que van fer petit 
qualsevol dels espais de Can Marfà, evidenciant 
l'expectació tan alta que hi havia fi ns al moment. 
La voluntat és, ara per ara, que es consolidi com 
a equipament especialitzat i que pugui ser visitat 
tant per estudiants com per famílies.

La mostra "Mataró, capital del gènere de punt" 
exhibeix més d'un centenar d'objectes i s'estruc-
tura en dos grans blocs temàtics: el procés de 
fabricació del gènere de punt i l'evolució històrica 
d'aquesta indústria que ha singularitzat la ciutat i 
la comarca.

núm. 1678

Del 5 a l'11 de juny de 2015

La primera meitat de l'any va tornar a primera 
línia d'actualitat la recerca d'una suposada cam-
bra subterrània al subsòl de la Plaça Gran. Una 
recerca infructuosa d'un espai del que només 
en consten testimonis orals.

NÚMERO 1678  ANY XXXIV  Del 5 a l’11 de juny de 2015          www.totmataro.cat
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SEGUEIX EL MISTERI
La recerca d’una gran cavitat al subsòl de la Plaça Gran parteix 

de testimonis evidents però fracassa en cada intent
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24/03/2015
Accident aeri de 
Germanwings

El vol 9525 es va 
estavellar als Alps 
provocant 150 morts.

Restauració de la
Capella dels Dolors
És la rehabilitació del conjunt barroc més 
important de Catalunya

 La Capella dels Dolors és un dels exponents 
més importants i singulars del barroc català. 
L'obra d'Antoni Viladomat és una petita joia ama-
gada dins la Basílica de Santa Maria, un conjunt 
únic del segle XVIII que els darrers anys havia 
patit un deteriorament important i que requeria 
una actuació urgent. 

Un total de dotze restauradors treballen des del 
mes d'agost d'aquest any en diferents fases de la 
restauració. La primera d'aquestes va incloure 
la neteja de les pintures amb tremp per mirar de 
buscar la imatge i els colors més fi dels. 

David Bote, nou alcalde
 La gran sorpresa del 24 de maig va estar en 

mans dels mataronins. I és que els socialistes 
es van imposar a les eleccions municipals amb 
8.420 vots, tot i que en van perdre 1.598 
respecte de les eleccions anteriors. 
L'Ajuntament més fragmentat de la història de 
Mataró va donar l'alcaldia a David Bote que es 
va proclamar l'alcalde més jove de la ciutat fi ns 
al moment. Bote farà el pas cap a la sociover-
gència allargant la mà a Quim Fernàndez de CiU.

David Bote, l'alcalde més jove 
de la història de la ciutat de 
Mataró.
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16/04/2016
Sirenes 
campiones!

Triomf històric del CN Ma-
taró La Sirena a la Copa 
LEN europea, en la Final 
Four del Sorrall.

Creu de Sant Jordi 
pels Pastorets
El guardó arriba amb motiu del centenari 
de l'obra i l'entitat

 Amb motiu del Centenari de les representacions 
dels Pastorets a la Sala Cabanyes, l'entitat va rebre 
de mans del President de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, la Creu de Sant Jordi. 

Es culminava d'aquesta manera un procés en el 
qual entitats i particulars van fer pinya per dema-
nar la màxima distinció catalana per a aquesta 
entitat important per a la ciutat. 

Durant tot l'any s'han programat actes per cele-
brar aquest Centenari.
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Any xxxv  Del 19 al 25 de Febrer de 2016  www.totmataro.cat
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NUVISMATARÓ BLANCA

Una gran calamarsada deixa unes imatges

històriques a tota la ciutat

PORTADA EL TOT 1711.indd   1
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Núm. 1711
Una portada per a la  
història, amb la gran  
pedregada de protagonista

Unes Sirenes històriques

 Serà la gran notícia esportiva per la qual es recordarà aquest 
2016, la victòria del CN Mataró femení de waterpolo, primer a la 
Copa de la Reina contra el poderós Sabadell i sobretot, la setmana 
següent, arrasant a casa en la Final Four de la Copa LEN, el seu 
primer títol europeu.
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La impressió del Tot Mataró, un dels moments culminants del procés

 Cedida 

Com es fa la revista "el Tot Mataró"? 
Moltes persones s'ho pregunten i apro-
fi tant que estem de celebració, ens 
hem decidit a mostrar totes les entra-

nyes de dins de l'ofi cina del Carrer d'en Xammar 
número 11. No caldria destacar que la revista és de 
caràcter independent, d'informació d'actualitat 
i comercial de la ciutat de Mataró i la comarca. 

Per elaborar tot el contingut que apareix a la 
revista setmanal, gratuïta i líder de Catalunya  
en la seva versió de paper, cal que l'engranat-
ge de tots els factors i agents que hi intervin-
guin giri a la perfecció. És per això que els dife-
rents equips que conformen El Tot estableixen 
una rutina setmanal vinculada molt estreta-
ment a l'actualitat i a la demanda comercial.

Descobrim el "Making-Off" del Tot Mataró.

El procés de la 
revista, resumit en 
15 passos

Perquè els lectors puguin tenir la revista en paper 
cada divendres l'engranatge entre tots els factors 
del Tot Mataró -tant recursos humans com materi-
als- han d'encaixar i girar a la perfecció. I és per això 
que, en aquest sentit, l'organització és fonamental.
Pel Tot Mataró la setmana comença els dijous amb 
les reunions pertinents: la de direcció, redacció i co-
mercials. És en aquestes reunions on es determinen 
els detalls de la següent revista i es posen sobre la 
taula les peculiaritats destacades, com ara temes es-
pecials, anunciants principals o notícies importants 
que puguin infl uenciar en l'elaboració de la revista. 
És el moment, també, de ser creatius i pensar en 
nous dissenys i en la portada de la setmana següent.

La tasca dels comercials es porta a terme durant 
tota la setmana. La revista del Tot Mataró no seria 
possible sense els anuncis i és per això que cal tenir 
present quins són els possibles anunciants, adaptar-se 
a la seva demanda  i establir una connexió agradable 
i de confi ança entre tots els agents.

Com es fa el
Tot Mataró?REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

La revista té 63.000 lectors setmanals en paper i 
més de 77.000 navegants únics en el format web

Tot Reportatge 1724 making off.indd   2 18/5/16   18:08



La impressió del Tot Mataró, un dels moments culminants del procés

El procés de la 
revista, resumit en 
15 passos

De dijous a dimecres la tasca de l'equip de redac-
ció és també fonamental pel que fa als continguts 
de la revista. La cobertura dels actes i la redacció 
de les informacions nodreixen la revista en paper, 
però també la versió web actualitzada les 24 hores, 
sense oblidar les xarxes socials. 

El tancament de la revista, -tancament d'edició- 
té lloc cada dimecres amb la implicació de tota la 
redacció i l'equip de direcció i edició. La distribució 
de la maqueta i el repàs fi nal seran claus per opti-
mitzar i ultimar la revista de cada setmana.

De dimecres a la nit i fi ns dijous, l'acció es despla-
ça a Gavà, on té les seves instal·lacions Litografi a 
Rosés, l'empresa que imprimeix la revista. Hi des-
tina 4.000 quilos de paper cada setmana i treballa 
a 30.000 plecs a l'hora. Ho fan a un ritme frenètic 
per tal de ser divendres a la cita amb els lectors. Hi 
treballen quatre màquines, s'imprimeix a la inversa 
i per formes –parts– de 32 pàgines.

Com es fa el
Tot Mataró?

1. Reunió de direcció

L'equip central de la revista es reuneix cada 
dijous per analitzar i preveure com serà la set-
mana següent pel que fa a anunciants, temes 
especials o cites d'actualitat destacades.

2. Reunió de redacció

Des de la redacció el mateix dijous es reparteixen 
els temes especials, les rodes de premsa previs-
tes i la cobertura d'actes. Són els encarregats 
d'estar pendents minut a minut de l'actualitat.

3. Reunió de comercials

Gràcies a les estratègies que es prenen en aques-
tes reunions els anunciants coneixen els seus 
comercials de confi ança qui els garanteixen la 
millor cobertura i els millors preus. 
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4. Recepció d'anunciants

El telèfon, el mail i les reunions són els instru-
ments amb els quals es treballa des d'adminis-
tració. Per fer possible que els anuncis siguin 
del gust de l'anunciant, cal confi ança mútua.

5. Atenció al client

Quan obre les seves portes l'ofi cina, al Carrer 
d'en Xammar 11, comença el degoteig de clients 
interessats en tarifes, preus, anuncis econòmics 
o promocions.

6. Disseny dels anuncis

El departament de Publicitat és un dels més 
atrafegats, ja que en la majoria dels casos ha 
de dissenyar els anuncis de les empreses que 
confi en en el Tot com a suport publicitari.

7. Cobertura d'actes i redacció

La cobertura d'actes i la redacció de les infor-
macions es fa imprescindible per elaborar totes 
les notícies d'actualitat. Hi treballen la redacció 
i també els encarregats d'El Tot Esport.

8. Maquetació de la revista

Bona part del dimarts i dimecres es destinen a 
la maquetació de la revista. Són hores intenses 
en què a partir de la maqueta es treballa en el 
contingut informatiu de la mateixa.

9. Selecció de portades

L'equip de fotografi a proposa tres imatges per 
a la portada d'aquella setmana i l'equip central 
n'escull una tenint en compte diferents factors 
com les notícies d'actualitat o els temes especials.

Reportatge
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10. Correcció i edició

Abans del repàs final cal la correcció i edició de totes 
les seccions de la revista tant anuncis com textos. 
El tancament d'aquesta és acurat i a contrarellot-
ge. Dimarts i dimecres cal estar ben concentrat.

11. Repàs final

Revisar tot el contingut de la revista és un treball 
minuciós i delicat. És l'últim pas per repassar 
tot el que està escrit i també les fotografies i els 
anuncis. Al Tot Mataró cuidem tots els detalls!

12. La revista en format web

Pels més impacients la revista es penja cada 
dijous a través d'Internet. És una bona forma 
de poder consultar-la sense tenir-la encara a 
les mans. Tots els continguts ja són a la web.

13. Impressió del format paper

La Litografia Rosés posa en marxa les seves ro-
tatives dimecres a la nit, començant la impres-
sió de 30.000 exemplars iguals. Hi treballen de 
forma exclusiva quatre de les seves màquines.

14. Repartiment de la revista

El repartiment de la revista es fa habitualment 
divendres a primera hora del matí. En els punts 
habituals, que solen ser forns de pa i supermer-
cats, on els lectors s'han acostumat a trobar El tot. 

15. Lectura dels mataronins

Els fidels lectors del Tot Mataró esperen cada 
divendres la revista, l'opció perfecta per a infor-
mar-se de l'actualitat i les principals novetats  
comercials de la ciutat.
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Arxiu 

9 de cada 10 contribuents cobraran aviat
L’actuació de la inspecció fiscal catalana va permetre el 2015 obtenir uns ingressos 
addicionals en concepte d’impost de Patrimoni de fins a 35 milions d’euros a

Renda: Redacció - ACN

   El 90% dels 2,4 milions de con-
tribuents catalans que l’Agèn-
cia Estatal de l’Administració 

Tributària (Aeat) preveu que 
tinguin dret a devolució en la 
campanya de la renda ja hauran 
cobrat abans del 30 de juliol, as-
segura Gonzalo David García de 

Castro, delegat especial de l’Aeat a 
Catalunya. De moment, amb da-
des fi ns al 10 de maig, 466.271 cata-
lans ja ha cobrat la devolució amb 
un valor de 304 milions d’euros, el 

www.totmataro.cat/empenta

AMB EMPENTA

Empenta 1 i 2 1724.indd   2 17/5/16   17:23



La recaptació prevista en l’altre impost, el de Patrimoni, és de 472 
milions d’euros que els aportaran els 72.000 contribuents catalans 
que presentaran aquesta declaració. El 2015, la inspecció catalana 
va fer 3.000 requeriments a contribuents catalans per la declara-
ció de Patrimoni, i fruit d’aquesta actuació es van ingressar addi-
cionalment entre 30 i 35 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 15 
milions corresponen a comprovacions i correccions de la pròpia 
declaració i la resta de diners recaptats han estat per actuació i la 
persecució conjunta amb l’agència espanyola.

L'impost de 
Patrimoni

4,46% més que l’any passat. Maria 
Teresa Ribas, directora de l’Agència 
Tributària de Catalunya, destaca 
la col·laboració amb l’Aeat que ha 
permès que el 2015 s’hagin ob-
tingut uns ingressos addicionals 
per l’actuació de la inspecció en 
l’impost de Patrimoni de 35 mi-
lions d’euros.

L’Aeat ha informat que abans 
d’obrir l’assistència de cita prèvia 
a Catalunya, 802.319 catalans ja 
han presentat la declaració de la 
renda corresponent a l’exercici 
del 2015, l’1,28% més que en la 
mateixa període de l’any passat.

D’aquestes declaracions, 
793.148, prop del 99% s’han pre-
sentat a través d’Internet. Tot i 
aquest domini de la plataforma 
d’Internet per presentar la decla-
ració, l’Aeat i l’Agència Tributària 
de Catalunya, ha desplegat un am-
pli dispositiu de punts d’atenció 
arreu del territori català amb 30 
seus instal·lades i 422 llocs d’aten-
ció per atendre com a mínim a 
382.200 contribuents.

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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Un instant d'una classe pràctica Cedida 

  Quan algú busca professionals 
de la vigilància o del control d’ac-
cessos, el que vol són persones 
formades en acadèmies de pres-
tigi, como ho són les Acadèmies 
Bull, que compten amb els for-
madors més qualifi cats i les mi-
llors tècniques didàctiques. Les 
seves acadèmies instrueixen en 
matèria de seguretat, vigilància i 
oposicions a Catalunya, així com 
a Balears i Madrid.

Bull Group és la corporació més 
prestigiosa del sector, arribant a 
ser líders en formació homologa-
da pel Ministeri de l’Interior i en 
prestació de serveis de controla-
dors d’accés, auxiliars, consergeria 

Bull Group: 
Líders en 
formació i 
serveis

És la corporació més 
prestigiosa del sector

i neteja a empreses i negocis a 
nivell nacional de tots els àmbits 
i sectors.

Amb motiu de la convocatò-
ria del passat 4 de maig de 400 
noves places per Mosso d’Esqua-
dra, l’Acadèmia Bull de Mataró 
ofereix el curs de preparació a 
les Oposicions amb Matrícula 
Gratuïta i amb un pla mensual 
sense competència. Compten amb 
docents experts en la matèria i al-
tament reconeguts en el seu camp 
per tal d’oferir una formació de 

qualitat i un temari completament 
actualitzat.

Així mateix, les Acadèmies Bull 
són, per a tots els seus alumnes, 
una porta fi able d’entrada al món 
laboral gràcies a Bull Control, que 
selecciona als alumnes titulats se-
gons l'adequació del perfi l per a 
cada vacant,  oferint així el servei 
als seus clients amb la seguretat 
de què han après tot el necessari 
en matèria de control d’accessos, 
idiomes, vigilància, protocol, au-
todefensa, DEA... | Redacció

amb Empenta
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Una de les sabates fetes a mida  Anna Aluart 

 Els teus peus són el més im-
portant. Ells et porten on ne-
cessites i si no els cuides bé et 
poden portar molts maldecaps. 
La solució és senzilla: buscar el 
millor calçat. Si no saps per on 
començar, una de les millors 
opcions la trobes al cor del bar-

La millor qualitat en calçat a mida està garantida al barri 
dels Molins en mans de l'Agustín

ri de Molins, al carrer Nicolau 
Guanyabens, on es troba L’Arte-
sà. Per a l’Agustín, cada sabata, 
igual que cada peu, és diferent. I 
per això L’Artesà ofereix les seves 
creacions fetes pensant en cada 
client.

Amb les seves sabates per 

L'Artesà: les millors 
sabates personalitzades

encàrrec pot fer que et sentis d’allò 
més còmode amb unes sabates 
noves, ja que les farà a mida pels 
teus peus. 

El procés de la fabricació del seu 
calçat és complet, passant de la 
creació de l’esbós fi ns al producte 
fi nal acabat. D’aquesta manera, 
pots somniar el que vulguis que 
ell ho expressarà en forma de sa-
bata. Tot el que vulguis aconseguir, 
amb les teves sabates de L’Artesà, 
ho podràs aconseguir.

L’Artesà aposta per la qualitat 
envers el baix preu, com ho po-
den fer altres fabricants. El pilar 
de la seva feina són les coses ben 
fetes i el treball constant, i el seu 
objectiu és competir amb la resta 
de sabateries del mercat fent ser-
vir la bona qualitat com a arma 
principal.

En aquest sentit i amb aquesta 
idea, treballa amb els millors ma-
terials d’una duresa més estable 
que molts altres. Uns materials 
que asseguren un bon producte. 
| Redacció
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COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
VENDO ACCIÓN CENTRO Natación 
Mataró 70€. 687.259.479 
VENDO MAQUINARIA HOSTELERÍA 
de ocasión. 611.454.139 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ. LLOGO HABITACIÓ. 
93.798.75.69 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519 
MATARÓ-CENTRE. Átic-dúplex del 
2008, 1 habitació doble, terrassa, as-
censor. 625€/mes 937909609  Ref: 
P1752
AUTOEMPLEO. URGE TRASPASO 
franquicia en marcha, 5.000€. 
Higiene personal y hogar a gra-
nel. 400€ alquiler, Cuba 31 Mataró. 
620.222.127 /93.171.93.98 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
MATARÓ-CERDANYOLA. Local a peu 
de carrer, 110m2, bany, pati 12m2. 
400€/mes  937909609 Ref: P1760
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
MATARÓ-CENTRE. Pis moblat i equi-
pat, 2 habitacions, pati de 50m2. 
600€/mes 937909609 Ref: P297

TREBALL

PRECISAMOS PERSONAS para ofi ci-
na en Mataró. Ivan 675.514.214 
PRECISEM NOIES CAMBRERES amb 
tècniques comercials. Indispensable 
bon tracte amb clients. Experiència. 
625.511.066
FALTA OFICIALA DE REPUNT. 
93.757.22.25 
VOL DISTRIBUIR ALGÚN producte 
a ferreteries o pastisseries? Tenim 
600 clients que ho esperen. En par-
lem? Tel. 647.798.912 (Matins Sta. 
Toñi) E-mail: rocafonda.mataro@
hotmail.com 
FALTA OFICIALA D’OVERLOCK. 
93.757.22.25 
REDIDÈNCIA DE CALDES d’Estrac 
necessita terapeuta ocupacional  7 
hores a la setmana 639.683.890 
EMPRESA EN EXPANSIÓN busca per-
sonas para cubrir vacantes. Llamar al 
630.593.341 para entrevista personal 
Sra. Isabel    
SE PRECISA COCINERO y camareros, 
enviar curriculum a: es2016mar@
gmail.com
CONDUCTOR CARRETILLA 
RETRÀCTIL elevadores, toros. 
M’ofereixo. Tinc anys d’experiència. 
630.865.863
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA traba-
jo. Experiencia. 650.870.557 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
DEPENDENTA /AUX. ADMINIS-
TRATIVA. Cerca feina. Experiencia. 
Disponibilidad. 605.771.166 
CHICA CATALANA RESPONSABLE Se 
ofrece para servicio limpieza, cuidado 
personas mayores, niños, ayudante 
cocina. Experiencia. Disponibilidad. 
605.771.166 
SE OFRECE MUJER de limpieza. 
632.620.728 
BUSCO TRABAJO limpieza, ayudante 
cocina. 632.220.488 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores, fregaplatos en restaurante. 
602.021.313 
BUSCO TRABAJO DE interina, horas 
de día o noches. 645.143.918 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
658.199.249 

PARA  JORNADA COMPLETA
T.93 757 04 33

felicitas@felicitashair.com

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE OFRECE CHICA, servicios lim-
pieza, cuidado personas mayores. 
Disponibilidad horaria. 603.294.670
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas 
mayores o niños. 698.229.774 
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do personas mayores, niños. 
698.270.388 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
plancha. 631.838.333
CORTADOR TEXTIL con experiencia. 
Busca trabajo. 630.865.863 

CLASSES

CLASSES D’INFORMÀTICA. 
(620.280.038 Quim)

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen boto-
nes. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES 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 
PINTOR FACHADAS E interiores. 
www.pinturasdanco.wix.com/danco 
T.672.802.951 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MASAJES TERAPÉUTICOS. 
695.859.536 

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016www.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

MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
REFORMAS OBRAS REPARACIONES 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico. 670.232.977 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 15€/h. Presupuesto sin 
compromiso. Se hace factura. www.
zoly.es 631.483.289 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fonta-
nero. Económico. 649.131.920 
PINTOR. PINTA PISOS 50m2. 500€. 
635.106.282 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados. Tel. 629.988.598 
DECLARACIONES DE RENTA, precios 
económicos. 663.704.422 
A L BA Ñ I L E R Í A ,  P I N T U RA . 
653.796.506 

TAROT

TAROT MATARÓ. 666.639.976 

VARIS

JOSÉ. BUSCO MUJER. Ofrezco vivi-
enda. 674.471.893 
BUSCO NOVIA. 674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
ELENA, PARTICULAR, 30 años. ma-
sajes, sexo 677.172.027 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000 
NUEVA MASAJISTA SEXUAL 
698.247.545 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
TERAPEUTA SEXUAL. Madureta ca-
talana. Consultes, assessorament. 
Qualsevol servei. 606.892.435

Econòmics

 EL TOT NOU 1724.indd   12 18/5/16   21:03



núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016

 EL TOT NOU 1724.indd   13 18/5/16   9:47



Moisès Maicas

La mataronina Lorien, en una imatge promocional

Arxiu 

Cedida 

Els primers dos concerts de l’edició de maig del Vermut Sonat, 
amb Pere Jou de Quart Primera i Ferran Palau, han estat tot un 
èxit de convocatòria. Amb aquesta segona edició es consolida 
una nova proposta musical i cultural a la capital maresmenca, que 
ha tingut molt bona acollida i creix en seguidors a cada concert.

Model consolidat

posada en escena sorprenentment 
madura. Lorien oferirà un concert 
a guitarra i veu acompanyada per 
la guitarra acústica melòdica del 
també mataroní Pol Moyano. Amb 
infl uències que van del rock fi ns 
al folk, la mataronina avançarà 
alguns temes del seu nou treball 
discogràfi c que publicarà durant 
aquest 2016. 

El format més íntim
El 21 de maig el públic assistent 
podrà gaudir de totes aquestes 
cançons en el seu format més ín-
tim i descobrir, durant un vermut 
col·lectiu en un espai clandestí 
-leimotiv del festival-, una de les 
veus emergents de l’escena mu-
sical local.|  Redacció

 El festival Vermut Sonat, que 
combina música en directe, gas-
tronomia i cultura local en espais 
particulars de la ciutat de Mataró, 
celebra aquest dissabte 21 de maig 
el darrer concert de la seva segona 
edició. Serà, com sempre, a les 12 
del migdia aprofi tant l’hora del 
vermut per gaudir de la música del 
grup emergent mataroní Lorien.

La darrera cita del festival clan-
destí de música rebrà a Lorien. 
Lorien és el pseudònim de la jove 
mataronina de dinou anys Judit 
Lorien. Aquesta intèrpret és el 
descobriment musical de la tem-
porada. Una veu delicada i unes 
melodies que apunten a primera 
divisió. Íntima i contundent a la 
vegada. Joveníssima però amb una 

El festival itinerant i clandestí es consolida i es dóna per 
segur que repetirà aquesta tardor

Lorien, la perla pop de Mataró, 
tanca el Vermut Sonat

 L'espectacle 'Psicosi de les 
4.48' de la companyia The Three 
Keatons ha estat el guanyador del 
Premi BBVA de Teatre 2016, con-
vocat per la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes i el Grup BBVA. 
El premi consisteix en una gira va-
lorada en 20.000 euros a diversos 
teatres de Catalunya i al festival 
Temporada Alta. L'actriu en soli-
tari de l'obra 'Psicosi de les 4.48', 
Anna Alarcón, ha rebut el premi 
a la millor actriu. El Premi BBVA 
de Teatre és un dels guardons de 
major dotació econòmica del país.

'Psicosi de les 4.48', dirigida pel 
mataroní Moisès Maicas, amb la 
col·laboració d'Ivan Morales, és un 
soliloqui vital que endinsa 'espec-
tador en la ment de la Sarah Kane, 
la dramaturga i directora teatral 
anglesa que va escriure l'obra quan 
patia una depressió. L'actriu Anna 
Alarcón, protagonista de l'obra, 
es va mostrar molt contenta per 
haver rebut el premi i va destacar 
que "el premi és una oportunitat 
per seguir mantenint viu el pro-
jecte".|  Redacció

‘Psicosi de les 4.48’ s’endú 
el BBVA de Teatre 2016

Premi per al 
director mataroní 
Moisès Maicas

CulturaCultura núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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Apunts
psicològics

L’Índia, oficialment la República de 
l’Índia, és un Estat del sud de l’Àsia. 
És el setè país més gran del món en 
superfície, i el segon més poblat. A 
prop de 800 milions d’indis (80,5%) 
són hindús. Altres grups religiosos 
són l’islam (13,4%), el cristianisme 
(2,3%), el sikhisme (1,9%), el bu-
disme (0,8%), el jainisme, el juda-
isme, el zoroastrisme, el  bahaisme 
i d’altres. Els indis han aconseguit 
conservar, tradicions prèviament 
establertes, mentre absorbeixen 
nous costums, tradicions i idees 
dels altres.

Presento un recull de les seves 

dites. 
01. Qui reconegui la veritat del 

cos pot aleshores conèixer la ve-
ritat de l’univers. 

02. Quan parlis, procura que 
les teves paraules siguin millor 
que el silenci.

03. La paraula ha d’estar ves-
tida com una deessa i elevar-se 
com un ocell.

04. No hi ha arbre que el vent 
no hagi sacsejat. 

05. Jo somiava que la vida era 
alegria.

 Vaig despertar i vaig veure que 
la vida és servei.

 Vaig servir i vaig veure que el 
servei dóna alegria.

06. Només es llencen pedres a 
l’arbre que dóna fruits. 

07. Què veu el cec per bé què 
se li posa una làmpada a la mà?: 

 Un cor en pau, veu una festa 
en tots els pobles.

08. El bé que vam fer la vetlla és 
el que ens porta la felicitat al matí.

09. La vellesa comença quan el 
record és més fort que l’esperança.

 
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Proverbis indis d'Àsia

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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La Fira d'Atraccions de Mataró, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot imatges fira.indd   1 17/5/16   11:32



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

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si segueixes amb problemes per dor-

mir, l'esport pot ser una bona manera 

de fer que descansis millor. També la 

meditació t'ajudarà. Vols fer un viatge 

i organitzar-lo bé.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si t'aferres al passat, no podràs pas-

sar pàgina. Deixar anar el que ja no 

convé et proporciona inseguretat 

però també és necessari per obrir-

te a noves oportunitats.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si depens de recursos compartits, 

és un bon moment per rebre suport 

material o també s'agilitzen els ajuts 

o subsidis.

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

Moment de percebre la profunda 

transformació que has aconseguit 

en els darrers temps. Vitalitat i ga-

nes de passar-ho bé. Controla les 

despeses en els moments d'eufòria.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Algunes qüestions familiars podrien 

entrar en conflicte amb la teva tra-

jectòria personal i t'ho pots prendre 

malament. Mira de ser clar però sense 

perdre el respecte.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

No sempre tens raó. Si t'has equi-

vocat amb un amic, és moment de 

parlar i aclarir les coses. L'orgull no 

t'ajudarà. A la feina cada cop millor. 

Hi ha bones perspectives.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Vols arribar amunt en la teva carrera o 

bé a una meta personal per la qual no 

tens descans. Possibles competidors 

no t'ho posen fàcil però no compten 

amb la teva resistència.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Potser et volen imposar idees de 

manera supèrbia. El millor que pots 

fer és ser assertiu. Dies genials per 

mostrar la teva creativitat als altres, 

per exposar si és el cas.

Bessons (21/5 al 21/6)

Tu també tens el teu cor i hi ha una 

persona amb qui voldries quelcom 

més que sexe. Planteja-li, potser et 

sorprèn la resposta. Possible visita 

d'un amic que viu lluny.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

L'exercici i una bona lectura t'ajuda-

ran a relaxar-te. Si pateixes alguna 

tensió amb un cunyat o cunyada, 

mira de no fer-ho més gros. Extrau-

ne l'aprenentatge oportú.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Assoleixes objectius després de molt 

d'esforç i ara vindrà una etapa de 

més estabilitat material. Vigila l'ali-

mentació, si menges massa, potser 

és hora de frenar una mica.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La teva economia està millor. Com a 

mínim et pots recuperar una mica. 

Si normalment no t'agrada cuinar, 

ara pots mostrar interès a perdre't 

entre les olles i els fogons.

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

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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Doble avenç dels Capgrossos
La Plaça de la Vila de Gràcia per fi és propícia als blaus que en surten 
reforçats després d'estrenar la torre i el 5 de 8

Castells: Cugat Comas

       La Plaça de la Vila de Gràcia va ser diumenge, 
per fi , propícia als Capgrossos que la tenen com a 
plaça habitual però quasi sempre n'havien sortit amb 
la cua entre cames. Aquest 2016 pinta diferent i la 
diada d'aniversari dels Castellers locals va ser una 
bona plataforma sobre la qual concertar dos aven-
ços en forma de dues estrenes sobre els vuit pisos i 
mig. Els mataronins van descarregar primer la torre 
de 8 i després el 5 i avancen terminis i objectius, a 
tres setmanes de l'Aniversari, primera prova de foc. 
Primera prova de 9, hauria de ser.

La diada d'Aniversari dels Castellers de la Vila de 
Gràcia va poder veure el bon estat de forma de totes 
quatre colles. Els locals van fer també la torre de 8 i 
el 5 de 8 d'entrada, i després de desmuntar el 3 de 9 
van signar el 7 de 8 i el pilar de 6. La Jove de Tarragona 
va segellar el 5, el 4, el 4 de 8 amb l'agulla i el pilar 
i els Nens del Vendrell la tripleta de castells de 8.

Torre suadíssima
La diada va anar bé, però els Capgrossos van haver 
de suar-la i no només pel bat de sol que queia. La 
torre de 8 escollida per obrir tanda es va complicar 
en excés després d'una carregada de ritme solem-
ne. La descarregada va requerir tot l'equilibri i força 
mental de la parella de quarts que van salvar l'en-
vit des d'una posició gens ortodoxa, amb un d'ells 
literalment plegat. 

Bon 5 de 8
Darrere va venir el 5 de 8. És una gran notícia que 
els Capgrossos, que van recuperar la catedral el no-
vembre passat després d'un any i mig sense ella, ja la 
portessin a plaça al maig. I també és bona nova com 
la van plantar, per més que el primer intent anés avall 
per indecisió de la canalla. Paradoxalment, aquell 
intent desmuntat senyorial es va acabar convertint 
en el millor argument per tornar-hi, amb fi nal feliç, 
i un bon exercici coral a tots els nivells.

Un 3 de 8 de memòria, executat fi ns i tot amb in-
èrcia va tancar la tanda de castells abans d'un in-
fructuós intent sobre el pilar de 6, que l'enxaneta va 
arriar avall. Dos pilars de 5 certifi caven, però, el bon 
moment tot i els entrebancs i el fet que a Gràcia, els 
Capgrossos, hi van anar amb menys cordons pro-
pis de pinya que els que haurien estat necessaris.

X. Saborido 

El calendari proper de la colla mataronina té 
marcat amb el color de les grans ocasions el 
diumenge 5 de juny. L'Aniversari ha de ser la 
primera actuació de màxims i fins a arribar-hi els 
Capgrossos disposen de dos caps de setmana 
intermedis. Aquest diumenge seran a Sant Boi 
de Llobregat i el diumenge 29 es proposen un 
acte especial anomenat '20 anys, 20 castells' 
en el que –en companyia d'entitats de Mataró– 
realitzin una autèntica marató castellera. Això 
els encaminarà a inicis de juny, quan podrien 
arribar els primers castells de 9.

Camí a l'Aniversari

CulturaCultura núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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· Administració de Comunitats i Pàrquings
· Administració de Lloguers
· Tramitació de cèdules, certifi cats 
· Assegurances
· Departament jurídic i tècnic

Ref.2218. Mataró – CENTRE. 
Dúplex de 3 hab.; suite de 40m² 
amb vestidor, saló-menjador de 
30m2 amb alts sostres. Cuina 
independent i amb accés a te-
rrassa de 25m². Espais oberts i 
molt lluminós. A prop de la plaça 
de Can Xammar. 293.000€ Ara: 
288.000€ (CEE E)

Ref.2236. Mataró – L’ESCOR- 
XADOR. Pis de més de 100 m2 
i 4 hab. Ampli saló amb accés a 
balcó, cuina offi ce amb sortida a 
una terrassa de 18 m2. Les 4 hab. 
espaioses i exteriors, 2 banys. 
Calefacció i aire condicionat. 
138.000€  Ara: 135.000€ (CEE E)

Ref.2160. Mataró – CENTRE. 
Casa per a rehabilitar. En carrer 
tranquil i ben comunicat. Distri-
buida en: sala d’estar i llar de foc, 
menjador i cuina amb sortida a 
petit pati; 3 hab. (2 molt grans), 2 
banys, terrasseta i terrat superior. 
199.000€ (CEE E) 

NECESSITEM HABITATGES EN VENDA I LLOGUER PER OFERIR 
A LA NOSTRA CARTERA DE CLIENTS 

Moltes Felicitats pel vostre 35è aniversari!

LES NOSTRES EXCLUSIVES

VENUT 
EN

3 SETMANES

2634

Muralla de la Presó, 27, MATARÓ
T 93 755 6047

visiti +  immobles a:   www.studi.cat

Ref.2265. Mataró – L’’HAVANA. 
Primer pis amb ascensor de 81 
m2 amb 3 habitacions grans, cui-
na i bany ben conservats i balcó a 
carrer. A un pas de la platja i a 2 
minuts del centre. 127.000€ (CEE 
en tràmit) 127.000€ (CEE En trà-
mit).
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
Tertúlia de política municipal
16:00 1MÓN.CAT
18:00 LA FÀBRICA
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de Franquisme 
a Comarques 1965-1975
22:30 BÀSQUET
 Copa Catalunya
 Mataró Feimat–C.B. Sitges
0:00 VIA EUROPA
1:00 LA SETMANA
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 LA SETMANA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 IRONMAN BARCELONA  
 70.3 (Emissió en diferit)
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de Franquisme 
a Comarques 1965-1975
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 IRONMAN BARCELONA  
 70.3 (Emissió en diferit)
4:30 INFORM. 24H. MARESME

Dimarts
7:00 NOTICIES EN XARXA

Dissabte
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 AVENTURA’T
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 LA FÀBRICA
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 HIPSTERLAND
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 PICALLETRES
18:30 WATERPOLO FEMENÍ
 Segon partit final lliga 
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 FAMÍLIES I ESCOLA
22:30 PICALLETRES
23:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
Tertúlia de política municipal
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 AVENTURA’T
1:30 RESUM SETMANAL
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT

14:00 PINTANT EL GRIS
14:30 LA SETMANA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
17:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 PICALLETRES
18:00 SET DIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 PINTANT EL GRIS
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 AVENTURA’T
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
Tertúlia de política municipal
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 PINTANT EL GRIS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dijous
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 AVENTURA’T
19:00 NOTÍCIES EN XARXA

19:30 PICALLETRES
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 AVENTURA’T
16:30 GAUDEIX LA FESTA
17:00 LA FÀBRICA
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 FAMÍLIES I ESCOLA
21:30 PICALLETRES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TELÓ DE FONS
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 CAMINANT x CATALUNYA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA SETMANA

9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 PINTANT EL GRIS. 
Els darrers anys de Franquisme 
a Comarques 1965-1975
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 HIPSTERLAND
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DE TEE A GRENN
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 LA SETMANA
17:00 L’ENTREVISTA
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 PICALLETRES
18:30 FAMÍLIES I ESCOLA
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 HIPSTERLAND
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PICALLETRES
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 ESTACIÓ DIGITAL
 (classificació +18)
23:45 OBERTAMENT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 HIPSTERLAND
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARNET ESPORTIU

Dimecres
7:00 NOTICIES EN XARXA
9:00 L’ENTRREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 AVENTURA’T
13:30 INFORM. 24H. MARESME
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Sèniors

Ciutats solars

L'activista nord-americà Jeremy 
Rifkin, defensa l'aplicació d'ener-
gies renovables, com una de les 
millors formes per crear un gran 
nombre de llocs de treball. 

Des del moviment sènior apos-
tem per la creació de ciutats so-
lars, inicialment per al consum 
de les administracions locals. 
Posteriorment en l'àmbit de la 
propietat privada per aconseguir 
l'autosuficiència energètica, mit-
jançant el tall de les actuals línies 
de subministrament, utilitzant en 
el seu lloc les instal·lacions pròpi-
es autosuficients. Aquest plante-
jament, avui dia és completament 

possible gràcies a les innovaci-
ons tecnològiques, que permeten 
acumular l'energia generada en 
noves bateries, amb la suficient 
capacitat per a la seva utilització 
en tot tipus d'horari. 

El que pocs anys enrere reque-
ria inversions importants difícils 
d'amortitzar, en l'actualitat ha 
deixat de ser-ho, amb uns cos-
tos cada vegada més econòmics 
i assequibles.

L'aberració de la llei actual, 
promoguda per una classe polí-
tica al servei de les companyies 
elèctriques, penalitzant la lliu-
re utilització de l'energia solar, 
no trigarà massa a ser abolida. 
Suposa un clar atemptat contra 

els principis bàsics d'una societat 
democràtica. 

Ens podríem imaginar una co-
munitat de propietaris, amb totes 
les seves finestres amb vidres amb 
una composició grafítica capaç 
de recollir energia, a la que cal-
dria afegir la recollida en els ter-
rats, per ser utilitzada de forma 
comunitària les 24 hores del dia. 

Algú podria entendre que això 
no és possible i que hauria de ser 
penat per les administracions? No 
tindria ni cap ni peus.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

199.000€T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

OPORTUNITATS
Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

278.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno cen-
tro junto colegios/servicios. 4 dor.. Salón 36 m2 con chimenea. 
Jardín 50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños+ aseo. Garaj  
con sala polivalente/cuarto lavandería. Ocasión!

T

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 1er piso en per-
fecto estado sin necesidad de grandes reformas. Edifi cio de 
pocos vecinos.3 dor.. Sala de estar .2 balcones( anterior/pos-
terior).Baño con ducha. Precio realmente asequible.

T

Ref. 12483 LLANTIA/JTO. VIA EUROPA:  En pe-
queña edifi cación 3 vecinos. Estupendo ático con terraza 
90 m2 parte superior y de acceso directo. La vivienda 
ocupa una superfi cie de 100m2, exterior al 100 x100. 4 
hab. Gran salón. Cocina impecable.2 baños. ATENCIÓN 
AL PRECIO!!

ÁTICO CON TERRAZA

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016
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La marihuana és el producte que en consumeix en els clubs cannàbics

Anna Aluart 

El Ple d'Argentona aprova per unanimitat la mesura, que vol evitar l'obertura d'aquest 
tipus d'espais a les proximitats d'equipaments sanitaris o educatius

Argentona aprova una nova ordenança per 
restringir els clubs cannàbics al municipi

 Instal·lar un club cannàbic a 
Argentona serà molt difícil a partir 
d'ara. El Ple Municipal va aprovar 
dilluns passat, per urgència i amb 
la unanimitat de tots els grups, 
una nova ordenança reguladora 
que limita aquest tipus d'activitat. 

La iniciativa respon al malestar 
veïnal que ha suscitat la implan-
tació d'un local d'aquest tipus al 

carrer General Llauder. Les queixes 
ciutadanes i la proximitat d'aquest 
club amb la seu de l'agrupament 
escolta, han apressat el govern a 
elaborar la nova ordenança.

El text contempla que la dis-
tància mínima entre dos clubs 
cannàbics al terme municipal no 
pugui ser inferior als 500 metres. 
També hi haurà d'haver un mínim 

de 400 metres entre aquests locals 
i qualsevol equipament educatiu, 
sanitari o assistencial i un mínim 
de 150 metres de distància amb 
qualsevol altra activitat recreativa.

Per altra banda, la nova orde-
nança també limita l'aforament 
d'aquest tipus de locals a 100 per-
sones i prohibeix l'entrada de me-
nors de 18 anys. | Red-A.C.

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016

Adreça web del banner invertit:

www.mataropisos.es/Subastas...html

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PACK

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

GUANYA
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

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
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.

BANNER INVERTIT: 35€* 
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.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
PILAR MOLINS GRAUPERA

concursos

Argentona
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

Ref. 2308: MOLINOS: EXCELENTE OPORTU-
NIDAD. Ideal 1a vivienda para actualizar, 
3 hab, salón com. balcón, cocina offi ce 
indep. galería. Exterior y sol. 77.000€

Ref. 2309: JTO CTRA MATA: PISO GRANDES 
DIMENSIONES REFORMADO, 4 hab (2 
dobles),cocina ,galería, salón comedor, 
BALCÓN/TERRACITA, Ascensor. 85.000€

Ref. 2312: Z. SORRALL: ATENCION A ESTE 
INMUEBLE, piso refor. 3 hab, cocina idep. 
galería, amplio salón com., comunidad 
reducida y vistas despejadas. 96.000€

Ref 2333: CENTRO: AL LADO PLZA CUBA: 
Planta baja para actualizar a su gusto, 
90m2 con patio a nivel de 40m2, tan solo 
un vecino, sin gastos de comunidad y 
en el centro. 146.000€

Ref. 2266: PRES. TARRADELLAS: ATENCION 
CON TERRAZA, segundo piso mejor que 
nuevo, ,4hab, amplio salón comedor con 
salida a balcón,cocina independiente, 
no dudes en visitarlo. 115.000€

Ref. 2336: CERDANYOLA NORTE: 1ER 
PISO TODO REFORMADO, 80m2, 3hab 
(2dobles), cocina con galería anexa, 
amplio salón comedor, totalmente ex-
terior y zona tranquila. 96.000€

Ref. 2326: CENTRO Y DE RECIENTE 
CONSTRUCCION, Planta baja de 3 ha-
bitaciones (1 suitte), 1 baño, amplio salón 
comedor exterior a zona ajardinada, 
acabados de 1ª calidad. 175.000€

Ref. 2302: PLAZA CANYAMARS: CON 
ASCENSOR Y TERRAZA, todo reformado, 
3hab (2 dobles), salón comedor con 
balcón/terracita, 2 baños, Comunidad 
reducida y trastero. 165.000€

Ref. 2311: ROCA BLANCA: VIVIENDA DE 
110M2 Y 2 TERRAZAS, 4 hab, 2 baños, 
amplio salón comedor y cocina offi ce 
indep, suelos de mármol, comunidad 
reducida y parking opcional. 188.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
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Una imatge de la presentació de la subvenció Un grup de joves Cedida 

 L’Ajuntament d’Argentona rebrà 
un total de 98.500 euros per sub-
vencionar projectes aquest  2016. 
Aquesta injecció econòmica prové 
del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. 

L'Àrea de Promoció econòmica, 
Comerç i Turisme, rebrà un total 
de 41.000 euros, que permetran 
la implantació de la Finestreta 
Única Empresarial, o dinamitzar 
un projecte mancomunat amb 
Cabrera, Dosrius i Òrrius.

També rebran suport econòmic 

 Argentona oferirà un nou 
Programa de Formació i Inserció 
(PFI) que se sumarà als dos que 
fa temps que es duen a terme, de 
fl eca i pastisseria i d'auxiliar en 
muntatges electrotècnics. La nova 
opció és formació administrativa, 
tindrà una durada de dos cursos 
i estarà especialment adreçada a 
joves amb necessitats especials. 
El nou PFI oferirà dotze places i 
els que hi accedeixin hauran de 
fer dos cursos, de mil hores ca-
dascun, que inclouran pràctiques 
en empreses. | A.C

L'aportació econòmica permetrà desenvolupar projectes 
en les àrees de Promoció Econòmica, Esports i Cultura

El PFI s'adreça a alumnes 
amb necessitats especials

diversos projectes de l’àmbit es-
portiu, com una iniciativa per 
a donar suport a persones amb 
risc d’exclusió social. També se’n 
veuran benefi ciades actuacions 
en l’àmbit de l’educació, igualtat, 
cultura i festes, com la renovació 
del web del Museu del Càntir o 
la millora energètica d’aquesta 
instal·lació. I en l’àmbit de medi 
ambient i salut pública, també 
rebran una empenta econòmica 
l’edició de la guia de comerç verd 
i les colònies de gats. | A.C

La vila rep 100.000 euros del 
Pla Xarxa de Governs Locals

Argentona 
aconsegueix un nou 
curs per a joves

núm. 1724 del 20 al 26 de maig de 2016

Cedida 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5595. MATARÓ PLAÇA GRANO-
LLERS:  Pis en lloguer de 3 
habitacions més un estudi. Cuina 
amb galeria i menjador amb sortida 
a terrassa. Molt ben ubicat..

Ref. 5475. MATARÓ-CENTRE: Pis en 
venda de 90m2, completament re-
format amb acabats de qualitat. Aire 
condicionat, calefacció i fi l musical. 
En ple centre de Mataró. 

REF. 5348. ARGENTONA: Nau 
industrial en planta baixa en ferm de 
235m2 en venda. Alçada  6 metres, 
completament diàfana, Alarma. Doble 
accés per a càrrega i descàrrega.

Argentona
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

EIXAMPLE (Ref. 201014).
4 habitacions, bany i lavabo, balcó, gale-
ria, ascensor, pàrquing i traster inclosos. 

165.000€

RND O’DONNELL (Ref. 202696). Cinquè pis 
amb ascensor de 75m2, consta de 3 dorm., 
1 bany, menjador, cuina amb galeria i balcó. 
Per entrar a viure. Totalment ext. OCASIÓ.

79.000€

VISTALEGRE (Ref. 204397) Casa de poble 
de 150m2 amb garatge. Dues plantes: 

pati, 2 menjadors, 2 cuines, 4 hab, 2 
banys, llar de foc, traster, taller i terrassa 

amb vistes panoràmiques.
149.000€

AV. GATASSA (Ref. 203520). Pis de 
85m2, 3 dormitoris, bany, cuina i gran 
balconada amb vistes. Molt lluminós. 

Reformat!

113.000€ 

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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EIXAMPLE (Ref. 200959)
85m2 totalment reformat. 3 habitacions, 
2 banys, saló-menjador amb sortida a 

balcó. 

185.000€

EIXAMPLE (Ref. 201507). 2nd Pis de 
90m2, Consta de 3 dorm., 2 banys, cuina, 
galeria i menjador de 24 m2. Zona comu-
nitària amb piscina. PK i traster opcionals. 

185.000€

CIRERA (Ref. 198232) Planta baixa amb 
entrada independent. 106m2, 3 hab. gran 

saló, cuina ind amb galeria-safareig, bany 
complet i petit pati.. Situat a zona molt 

tranquil.la del barri.
89.000€

AV. GATASSA (Ref. 190827).
Pis de 75m2, 3 dormitoris, cuina i bany. 

Cantoner amb gran balconada.
Per entrar a viure!

95.000€

E
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T
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T

T
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GL5839 CERDANYOLA NORTE: 
2º piso muy exterior para entrar 
a vivir. 3 hab.  (2 dobles), salón 
amplio y contracomedor, cocina y 
baño completo. Atención! 
(C.E. = E)   PRECIO: 61.300€

GL13188 AVDA. PERÚ:  Piso alto 
con ascensor, reformado. 3 hab., 
salón con  balcón exterior, cocina 
y baño completo. Pocos vecinos. 
Procedente de entidad bancaria.
(C.E. =T)  PRECIO: 74.700€

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: Piso con ascensor 
excelente presencia; Salón con balcón muy soleado, co-
cina refor. y actual, baño, galería servicio, 3 hab. (2 dobl); 
Suelos de gres, ventanas aluminio, aire acondicionado 
frio-calor; OPORTUNIDAD!! (C.E. =T)  PREU: 99.000€

GL14198 Z. CTRA. MATA: 2ºpiso, 
entrar a vivir. 3 habit (2 dobles), 
salón comedor, cocina conserv. y 
baño compl. Puertas roble y alu-
minio. Sólo 4 vecinos. ATENCIÓN !! 
(C.E. =T) PRECIO: 45.000€

GL14378 VIA EUROPA: Piso de 85 m² distribuidos 
en 3 hab. (2 dobles), salón comedor de 25 m² con salida 
a amplio balcón con vistas al mar, cocina offi ce de 10 
m² y 2 baños completos, totalmente reformado hace 2 
años. NO LO DUDE!!  (C.E. =T)  PRECIO: 220.000€

GL14502 CERDANYOLA: Piso 
alto con ascensor. Muy solea-
do. Salón con balcón, cocina 
impecable,galería, baño y 3 habit. 
Suelos gres, carp. doble y calefac-
ción. Pida información. (C.E. =T)   
PRECIO: 124.000€

GL14124 Z. PLAZA CATALUNYA: 
Planta baja bien conservada. 75 m² 
3 habit. (2 dobles), cocina con ga-
lería y baño completo. Inmejorable 
precio por características y zona. 
Muy exterior.  (C.E. =T) 
PRECIO: 79.900€

EXCLUSIVA

GL14420 MOLINOS: Piso ideal 
1ª vivienda o inversores, 2º, 70 m² 
reformado, 3 habit (actual2), 
cocina offi ce, 2 baños compl. y 
balcón con vistas al mar. Aire 
acond. Muy bonito!!! (C.E. =T)   
PRECIO: 82.000€

EXCLUSIVA

INVERSIÓN

GL14503 Z. CIRERA: Planta baja 
con pocos vecinos. 115 m² aprox. 
3 habit.(antes 4), cocina fórmica, 
baño actualizado, salón, patio 10 
m² + habit.tipo trastero de 8 m². 
Listo para entrar a vivir. (C.E. =T)   
PRECIO: 126.000€

GL14153 Z. PERAMÀS: Amplio 
piso 100 m² y 4 habit. (3 dobles), 
reformado. Salón 22 m², balcón, 
cocina offi ce reformada y baño 
completo. Ascensor. Muy bien 
orientado con horas de sol. (C.E. 
=T)   PRECIO: 159.000€

GL13469 Z. RDA. ALFONSO X: 
Piso 1/2 altura con ascensor, 105 
m² y 3 habit salón com. 2 amb., 
balcón terracita, cocina indep.re-
formada, baño de diseño y aseo. 
Calefacción y a/a. Parking. 
(C.E. =T)   PRECIO: 160.000€
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L'Hotel Colon, un dels establiments insígnia de Caldetes L'anagrama de Grup Ros Cedida  Cedida 

 La setmana passada, l'equip de 
govern de l'Ajuntament de Caldes 
va confi rmar que l'empresa gestora 
de l'Hotel Colon, Stel Groc S.A, va 
fer efectiu el pagament del deute 
que tenia amb l'Ajuntament de 
Caldes per no pagar el cànon i els 
tributs i que gairebé arribava als 
700.000 euros. Segons l'equip de 
govern, aquest deute  es va iniciar 
el 2005 i s'ha anat acumulant fi ns 
al dia d'avui.

Segons va explicar l'alcaldessa, 
Rosa Pou, van estar tres mesos de 
converses entre l'actual equip de 
govern i el propietari de l'hotel 
Colon, Antoni López Bosch. El pro-
pietari havia anunciat que estava 
pendent de la venda d'una altra 
propietat que, si es duia a terme, 
li permetria saldar el deute amb 

La xifra que es devia a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac 
ratllava els 700.000 euros 

La gestora de l'Hotel Colon 
efectua el pagament del deute

 L'Ajuntament d'Arenys vol re-
unir-se amb Frigorífi cs Ros per 
mirar de convèncer l'empresa 
que s'instal·li al municipi, des-
prés de l'anunci que van fer que 
no ubicarien la seva nova seu al 
Port d'Arenys per la pressió dels 
pescadors. 

Se’ls vol oferir la possibilitat que 
s’instal·lin en el polígon industrial 
d’Arenys de Mar. Després d’anun-
ciar que fi nalment no vindran al 
Port, l’alcaldessa, Annabel Moreno, 
ha assenyalat que l’objectiu és 
que l’empresa majorista es quedi 
al municipi.

Annabel Moreno diu que Arenys 
de Mar disposa d’un polígon in-
dustrial amb espai sufi cient per-
què l’empresa Frigorífi cs Ros, que 
s’ha interessat per venir, pugui 
explotar el seu negoci a la nostra 
vila. Moreno creu que és una em-
presa “potent” i que seria bo que 
s’instal·lés al polígon industrial, 
tal com ha passat amb altres em-
preses de renom.

Paral·lelament, està pendent la 
trobada prevista entre la Confraria 
de Pescadors i responsables de 
l’empresa per explicar la decisió 
de renunciar a la concessió de 
l’antiga llotja del Port d’Arenys 
de Mar. | Redacció

Se'ls oferirà l'opció 
d'instal·lar-se al polígon

El govern municipal 
vol reunir-se amb 
Frigorífics Ros

l'Ajuntament.
"El pagament del deute és una 

passa important que en primer 
lloc suposa un alleujament en la 
tresoreria de l'Ajuntament", va 
remarcar Pou. 

Segons l'alcaldessa, el pagament 
d'aquest deute també permetrà 
posar al dia una part important 
dels pagaments als proveïdors.

L'alcaldessa de Caldes també 
va voler deixar molt clar que el fet  
que l'empresa s'hagi posat al dia 
amb el pagament del deute, "no 
implica cap canvi en les decisions 
ja preses pel que fa a l'hotel".

Pou es referia al ple del 25 d'abril 
en el qual es va aprovar extingir la 
concessió del balneari a la plaça de 
les barques atorgada a Stel Groc S.A 
per compliment de termini. |Red.

Dosrius tindrà una nova fira 
sostenible el mes de juliol

 Dosrius presenta l’Ecofi ra, que 
se celebrarà els dies 4 i 5 de juli-
ol i que pretén ser un aparador 
i punt de trobada de persones i 
professionals que, des d’àmbits 
diversos, treballen per a la soste-
nibilitat ambiental, social i eco-
nòmica del país.

La proposta fi ral reunirà més de 
quaranta expositors i empreses 
de diferents sectors, com el de 
l’alimentació, l’arquitectònic, la 
jardineria, automoció… àmbits 
que sempre estan vinculats amb 
el medi ambient i la sostenibilitat. 
| Redacció

MaresmeMaresme núm. 1.724 del 20 al 26 de maig de 2016
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OFICINES:
• Mataró:

C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a

• Barcelona:
Travessera de les Corts, 122, local

• Arenys de Mar:
Horta Matanzas 6, local 5

Ref. P1757: MATARO-CERDANYOLA
Pis de 95m2, 3 habit., bany, lavabo, saló-menjador 
de 25m2, balcó exterior amb bones vistes, cuina in-
dependent, galeria, ascensor. Possibilitat de mobles 

i electrodomèstics. Molt assolellat!!!!  85.000€

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

*Aquesta promoció només serà vàlida prèvia valoració del immoble per el nostre equip comercial.
Durada promoció: 01/05/2016 fins 31/07/2016.

EXCLUSIVA

Ref. P1730: MATARÓ · V. EUROPA- PARC CENTRAL

Pis alt amb ascensor, 2 habitacions, bany, saló-
menjador de 20m2, balcó exterior, calefacció, a.a.   

159.000€

Ref. P1773: MATARÓ · CENTRE
Pis alt amb ascensor, totalmente reformat, 80m2, 
3 habitacions, bany, saló menjador de 30m2 amb 
cuina americana, balcó, a.a, els terres de parquet! 

148.000€

Ref. P1728: MATARÓ · CENTRE
Átic-dúplex 87m2, 1a pl: saló-menj. 25m2 amb cui-
na americ., habit. i bany. 2a pl: habit. suite, estu-
di, tssa 25m2. Calefacció, a.a. Parquing. Ascensor.   

199.000€
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Comercial del Tot Mataró  Daniel Ferrer 

Tomàs Giménez,
l'ànima del Tot

 Mireia Biel

 Trenta-cinc anys donen per molt. Tomàs Giménez, 
conegut com el senyor Tomàs, és un dels comercials 
del Tot que ha vist com el setmanari avui més llegit 
de Catalunya creixia, evolucionava i es consolidava. 

Giménez treballava a la indústria química quan 
va venir a viure a Mataró, provinent de Manresa. 
Aleshores eren veïns amb el fundador del Tot Mataró, 
Fernando Rodríguez i la seva dona, Carmen Guisado, 
amb qui van establir una forta amistat. “Vaig comen-
çar a treballar al Tot gairebé per casualitat”, explica 
Giménez, a qui Rodríguez li va demanar que li do-
nés un cop de mà. Això era pels volts del 1983, poc 
després que el Tot hagués nascut i no ha estat fi ns 
fa pocs mesos que Giménez ha abandonat defi ni-
tivament l’activitat professional, als seus 82 anys. 

Una vida dedicada al Tot Mataró, que també ha 
evolucionat i canviat de forma exponencial en aquests 
35 anys. “El procés no té res a veure amb el que fè-
iem al principi”, recorda Giménez, que explica com 
el setmanari pràcticament només tenia anuncis, i 
poca informació, que es tancava l'edició el dimarts 
en lloc del dimecres i sortia els dissabtes al carrer. 
“Tot era més artesanal i més lent que avui”, afi rma. 
Es treballava amb una màquina amb què es feien 
els fotolits, que servien per imprimir la revista, que 
llavors tenia unes 40 pàgines. "La impremta s'encar-
regava d'imprimir els 20.000 exemplars de l'època, 
que repartíem dissabte al matí nosaltres mateixos".

Ha estat una etapa "molt emocionant i molt gra-
tifi cant de la meva vida", segons Giménez, que està 
convençut que el Tot serà cada divendres al carrer du-
rant molts anys més. Per a Giménez, "des del primer 
dia i al llarg de tots aquests anys hem fet créixer una 
revista que ràpidament es va convertir en referència 
a Mataró i que avui cada setmana la gent espera".  

El Tot, una gran família

"Pel Tot hi ha passat moltíssima gent i avui s'ha 
convertit en una gran família", explica Tomàs 
Giménez

La plantilla del Tot també ha crescut. "Primer érem 
un grup reduït de persones que tiràvem endavant 
el projecte, però a mesura que vam anar afegint 
continguts, primer amb el Tot Esport i després 
amb la resta d'informació, l'equip ha crescut molt", 
remarca. Avui, són una vintena de treballadors i 
col·laboradors el que tiren endavant el setmanari. 

APUNTS

Defineix-te: Amable i tranquil

Un llibre: 'Cuando China despierte' d'Alain Peyrefitte

Una pel·lícula: 'Casablanca' de Michael Curtiz 

Un viatge: Marbella

Un somni: Que per molts anys puguem tenir a les 

mans el Tot Mataró

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

218.900€

80.000�

REF. 5052 CIRERA. 
OCASIÓN. Primer piso 
de 3 hab., baño refor-
mado con ducha, cocina 
fórmica, balcón exterior. 
Comunidad reducida.

C.E. en trámite 86.900€

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 7013 LA LLANTIA. 
Piso reformado actual y 
juvenil, 3 hab. 2 dobles, 
baño completo y aseo, 
cocina offi ce y galería, 
salón comedor con bal-
cón exterior, para entrar 
y vivir.

REF. 2389 Z. JUZGA-
DOS. Gran oportunidad 
piso totalmente reforma-
do y exterior, pk incluido, 
muy bien distribuido, 3 
hab., 2 baños 1 en suite, 
cocina de diseño moder-
no. Muy cerca del centro 
y de la playa.

REF. 5090 CIRERA. Piso 
con entrada indepen-
diente, 3 hab. mas estu-
dio con aseo en terraza, 
2 baños completos, co-
cina offi ce de roble con 
acceso a patio de 12m2, 
salón comedor de 28m2, 
tipo casita.

REF.6177 MOLINOS.
Excelente piso con pk y 
trastero incluido, terraza 
de 25m2 con barbacoa, 
4  hab. 2 dobles, 1 baño 
completo y aseo, salón 
de 30m2 con barbacoa, 
cocina offi ce de roble y 
galería, balcón exterior.

80.000�EXCLUSIVA- PISO CON PARKIN Y TRASTERO INCLUÍDO. Totalm. 
exterior, 2 balcones, 1 exterior tipo terraza, 3 hab. (2 dobl), cocina 
offi ce y galería, 2 baños compl., 1 suitte, calefac. y a.a., ascensor.

C.E. en trámite

T. 937 965 148

REF. 2433 - VIA EUROPA
REF. 6186 ZONA CAMÍ 
SERRA. Excelente casa 
230m2 , pk 3 coches, jar-
dín 30m2 y 2 tzas, 4 hab.3 
dobl, 2 baños, cocina offi -
ce, lava- dero, 
c a l e f . p e r -
s ianas eléc.
OPOR- T U -
NIDAD

REF. 2433 - VIA EUROPA
C.E. en trámite

80.000�

REF. 4195 ROCABLAN-
CA. Piso totalmente re-
formado,   3 hab.  antes 
4, cocina offi ce, galería 
patio 8m2, calefacción, 
balcón exterior, comuni-
dad de solo 3 vecinos, 
terrado comunitario.

C.E. en trámite 144.900€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5115 Z. CIRERA. 
EXCELENTE OPORTU-
NIDAD. Piso totalmente 
reformado, 3 hab. baño 
amplio con bañera,  co-
cina lacada blanca y 
galería  anexa, calefac-
ción, balcón exterior. No 
dude en verlo.

120.000€

120.000€

155.000€

165.000€ 222.000€

PRECIO A CONSULTAR 280.000€

80.000�

C.E. en trámite 128.000€

REF. 4388 Z. ROCA-
BLANCA. Piso reforma-
do alto con ascensor, 
3 hab. 2 dobles, cocina 
fórmica y galería,  bal-
cón exterior, baño de 
grandes dimensiones. 
OPORTUNIDAD POR 
ZONA Y PRECIO.
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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

Immoble estrella

T1.50895 - Mataró. Parc Central. Pis amb 
acabats d’alta qualitat en exclusiva per els 
nostres clients de les millors zones residencials 
de 100m², 3 habit. dobles (abans 4), 2 banys 
complets, cuina offi ce equipada, saló menjador 
molt lluminós 30m², calefacció, parquet, tanca. 
alumini, ascensor, pàrquing i traster opcional, 
Vistes a mar!! Excel.lent zona comunitària amb 
piscina!!!!                                            291.000€

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

Excel.lent pis en fi nca de només 4 
veins de 75m², 3 habitacions, 1 bany 
complet, saló de menjador de 25m² 
amb sortida a balcó, cuina offi ce, aa/
cc, tancaments d’alumni, galeria, tot 
exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50708 - MATARÓ.CENTRE

Pis de 95 m²,  de 3 hab., Bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, galeria, 
aa/cc, terres de parket, tancaments alu-
mini. Totalment reformat!      172.500€

T1.50329 - MATARÓ. CENTRE

Excel.lent casa de 285m², actualment 
dues vivendes independents, una de 3 
habitacions + estudi, 2 banys complets, 
cuina offi ce, saló menjador, saló men-
jador, balcó, terrassa de 15m², galeria, 
aa/cc, terres de parquet, tancaments 
d’alumini, jardí, ideal dues famílies!! 
                                                   309.750€

T2.50195 - MATARÓ. MOLINS

Al costat de la Plaça de les Tereses. Pis 
de 85m², 2 habitacions, 1 bany complet, 
cuina offi ce totalment equipada, saló de 
menjador ampli, aa/cc, el terres de par-
quet, tancaments d’alumini, ¡¡Terrassa 
de 12 m²!!                                146.000€

T1.50284 - MATARÓ. CENTRE

Pis de 70m², 3 habitacions, 1 bany com-
plet amb dutxa, cuina ofi ce, saló menja-
dor, galeria, balcó, fi nestres d’alumini. 
Pis molt assolellat ¡¡Oportunitat!
                                                 72.000€

T1.50832 - MATARÓ. CIRERA

Magnífi c àtic dúplex de 75m², 2 
habitacions (1 suite) + estudi de 
10m², 2 banys complets, cuina offi -
ce, saló menjador amb sortida a 
balcó, galeria, aa/cc, terres de mar-
bre, tancaments d’alumini, ascen-
sor, pàrquing. Terrassa de 25m²!!
                                                 199.000€

T1.50932 - MATARÓ. CENTRE
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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

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

Magnifi co trÍplex de diseño 
con 120m². Acabadados de 
primera calidad! Comuni-
dad con solo dos vecinos!!!
                          1.000€/Mes

T1.10336 - MATARÓ - CENTRE

Torre a 4 vientos de 290 m² 
dispone de 4 habit., 2 Baños 
hidromasaje, cocina offi ce, 
salón con chimenea, suelos 
de gres, armarios empotra-
dos y zona de aparcamiento. 
Piscina . Parcela 1000 m². 
Atencion!!!           875€/Mes

T2.01640 - DOSRIUS - CAN MASSUET

Restaurante de gran super-
fi cie en alquiler con 337 m². 
Amueblado con mucho gus-
to y licencia vigente. Listo 
para empezar a trabajar!!!!
                              2.900€/Mes

T3.02907 - MATARÓ -PLA D’EN BOET

Cases i pisos de lloguer
T1.10346 Mataró. Rocafonda. Piso alto sin ascensor de 
65 m² 3 habita., 1 baño, cocina offi ce, suelos parket, ca-
lefacción y aa/cc. Balcon, preciosas vistas!     450€/Mes

T1.00416 Mataró. Centro. Obra semi-nueva- piso 
amueblado 50m² con 2 habs., Cocina offi ce, aa/cc., 
Balcon, y ascensor. Muy luminoso!!!!               550€/Mes

T1.10335 Sant Andreu de LLavaneres. Zona estación. 
Apartam.  semi amuebl. 40 m², 1 habit., 1 baño, cocina 
americana, calefacción,cierres de aluminio 2 terrazas!! 
Parking y zona comunitaria con piscina!!!      490€/Mes

T1.10329 Argentona. Centre. Piso de 3 habit. 1 baño, 
cocina offi ce, calefacción, suelos parquet, cierres de 
aluminio, galeria y balcón. Muy luminoso!! 550€/Mes

T1.04604 Mataró. Centre. Piso tipo loft semi-nuevo de 
40 m² - calef. A/a - todo amueblado y con parking y los 
gastos incluidos !!!!                              550€/Mes

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

T1.09917 Mataró. Cerdanyola. Gran piso 100m² sin as-
censor 4 habit. 1 baño, cocina indep,, calefacción y aa/
cc. Suelos de gres, cierres de aluminio, galeria y balcón. 
Impecable!! Completamente reformado!!!     600€/Mes

T1.10339 Mataró. Zona Havana. Piso alto de 70 m² dis-
pone de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, calefacción, 
salón con parket, cierres aluminio, terrado comunitario 
y pequeño balcon con vistas al mar!!!! Comunidad muy 
tranquila y de pocos vecinos!!!!                             600€/Mes

T1.16330 Mataró. Centro. Obra nueva. Dúplex de 60 m² 
dispone de 1 habitación tipo suitte y terraza de 12 m² en 
la parte superior, comedor y cocina americana más 1 aseo 
en la parte superior. Suelos de parket, calefacción, aa/cc.Y 
ascensor. Recien pintado!! Como nuevo!!!!!       625/Mes

T1.10273 Arenys de Munt. Gran piso 112 m² con 4 habita-
ciones, 1 baño, cocina independiente, calefacción, galeria, 
ascensor y zona comunitaria con piscina!!!         670€/Mes

T1.10270 Mataró. Centre. Planta baja de 65m² consta de 
3 habitaciones, tiene 2 baños, cocina offi ce, parquet y cie-
rres de aluminio. Vivienda de techos altos y patio de 20m². 
Es muy soleada!!!                                                  675€/Mes

T1.10300 Mataró. Centre. Piso alto con ascensor de 85 m² 
dispone de 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, calefac-
ción y cierres de aluminio!! Piso totalmente renovado y cer-
ca de la estación!                                                               680€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso de 100 m² 4 habit2 baños, 
cocina offi ce, salón con salida al balcón, calefacción, as-
censor. Todo amueblado y parking opcional!        700€/Mes

T1.10351 Sant Andreu de Llavaneres. Piso muy bien 
conservado  110 m², 3 habit. dobl., armarios empotra-
dos, 1 suitte, 2 baños, amplia cocina con zona comedor, 
cierres aluminio, galeria cerrada, ascensor y balcon 8 m² 
con toldo!! Parking incl!!                                      800€/Mes

T1.05692 Mataró. Via Europa. Gran piso 4 habit. 2 ba-
ños, cocina offi ce, armarios empotr., calefac., salón de 25 
m², cierres de aluminio, suelos de gres, 2 balcones, gale-
ria y ascensor. Esquinero. Muy soleado!!!!      900€/Mes

T1.10264 Sant Vicenç de Montalt. Magnifi co piso de 
120 m² consta de 3 habitaciones, 2 lavabos completos, 
1 aseo, cocina offi ce equipada, calefacción, parquet y 2 
terrazas. Jardin, piscina y dos plazas de parking inclui-
das en el precio!! Semi reformado!!!               900€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva 65m², 2 
habitaciones, 1 baño con ducha, cocina americ., aa/cc 
y calor bomba aire, aislamiento térmico, placas solares 
y ascensor. Preciosa terraza 60 m²!!!                900€/Mes

T4.10008 Sant Andreu de Llavaneres. Magnifi ca plan-
ta baixa 120m², 4 habit. 1 bany complet + 1 de servei, 
cuina ofi ce, saló menj. 30m², llar de foc, galeria, 2 te-
rrasses 40 i 15m², galeria, calefacció, parquet, fi nestres 
d’alumini, ascensor, pàrq. 2 cotxes, traster, totalment 
moblat, espectacular zona comunitaria de 2000 m² amb 
jardi, zona deportiva, parc infantil, pista de tenis, camp 
de futbol i piscina !!!                                         1.150€/Mes

Piso amueblado de 45m² dis-
pone de 1 habitación, 1 baño, 
cocina americana con electro-
domésticos, cierres de alumi-
nio y ascensor. MUY SOLEDO!!
                                   450€/Mes

T1.10118 - MATARÓ-CERDANYOLA

Piso de 60m² consta 3 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina 
office, calefaccion, cierres de 
aluminio y balcon!!! Piso bien 
conservado!!!        550€/Mes

T1.10078 - ARENYS DE MUNT

Piso de 85 m² con 3 habita-
ciones, 1 baño, calefacción y 
ascensor. Gastos incluidos en 
el precio!! Muy buena situa-
cion!!!                     475€/Mes

T1.07915 - MATARÓ - PERAMÀS
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Judicials

MATARÓ - Històric R 16914

Àtic pocs veïns 4rt sense ascensor, 
bany, parquet, cuina, alumini. Sol. 
104.000 €

MATARÓ - Escorxador R 17202

Pis amb ascensor, entrar a viure. Vistes 
clares a 5 minuts  platja. Oportunitat! 
76.200 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Plaça Cuba R 40880

Casa 260m2, 5 hab., 3 banys, saló 28m2, 
pati i terrassa  solàrium, molt d’encant.
300.000 €

ARGENTONA R 16530

Pis amb ascensor, 3 habexteriors,
ampli saló menj 2 amb., balcó terrassa.
107.260 €

MATARÓ- Cirera R 17144

Pis 1/2 alçada reformat, juvenil i modern. 
Saló 18m2, balcó, 3 habitacions, bany.

120.000 €

MATARÓ - Camí Geganta R 16692

Pis alt amb ascensor, 5 hab., lavabo i 
bany, menjador, cuina, balcó, vistes mar.
168.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

MATARÓ - Via Europa R 16855

Pis dúplex excel·lents acabats 4 hab., 
una amb vestidor i bany tipus suite.  
284.100 €

MATARÓ - Camí Serra R 40909

Casa 4 hab, traster, tssa al terrat 50m2, 2 
banys, lavabo, cuina, rebost, petit porxo.
189.000 €

MATARÓ - Z. Avda. Torner R 15866

Pis en zona molt tranquil·la. Ideal pare-
lles joves. 1/2 alçada, reformat.
135.000 €

MATARÓ - Eixample R 16737

Pis 3 habit dobles (abans 4), 2 banys 
gran cuina offi ce, balcó-terrassa. 
139.000 €

MATARÓ - Rda. Alfons X R 17220

Pis alt amb ascensor, llum, exterior, 3 
habitacions, cuina, bany, balcó vistes.
148.000 €

MATARÓ - Vista Alegre R 15998

85m2,. estances àmplies, 3 habit (2 dob), 
2 banys, saló 24m2 amb sortida a balcó.
189.000 €

Promoció de pisos procedent d’entitat bancària, de diverses tipologies, 2/3 habit., 
plantes baixes amb pati i jardí d’ús exclusiu. Acabats de 1ª qualitat. Pàrquing 
i trasters a la mateixa fi nca. No ho deixi escapar! Finançament 100%. 
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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

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, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 16999ARENYS - La Sinera

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

LLOGUERS

Local totalment reformat amb un lavabo, 
pati de 10m2 amb un quart, el local fa 
cantonada. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins R 23129

400€/mes

Local de 82m2 amb petit pati de 5m2, 1 
bany auxiliar, subministraments donats 
d’alta. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Cerdanyola R 23130

Impecable pis, saló-menjador amb 
balcó, cuina Independent, 2 habit. 
+ vestidor. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Molins R 23074

480€/mes

400€/mes

Preciós pis a peu de platja, en fi nca 
semi-nova. Amb 1 habitació doble, 
pàrquing opcional. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Havana R 23124

R 23132

MATARÓ - Cerdanyola N.

550€/mes

510€/mes

550€/mes

Pis totalment reformat amb molt 
d’encant, està per estrenar! De 
3 habitacions.  (CEE Tràmit).

R 23093

MATARÓ - Havana
Local totalment reformat, 245m2 en 2 
plantes, 2 lavabos, muntacàrregues, 
entrada vehicles. (CEE Tràmit).

Pis cantoner, semi-reformat, pocs 
veïns, gran cuina offi ce amb galeria, 
saló menjador i 3 habs. (CEE Tràmit).

MATARÓ - Pla d’en Boet R 23101

R 23121

MATARÓ - Fornenca

550€/mes

Pis només 3 veïns, ampli saló, balcó, 
vistes a zona verda. Cuina indep. i 
2 habs. (CEE Tràmit).

MATARÓ -  Cirera

650€/mes

Espectacular casa totalment moblada, 
a 4 vents, 5 habitacions, totes amb
sortida a jardí i piscina. (CEE Tràmit).

R 23013

1.800€/mes

Promoció de pisos procedent d’entitat bancària, de diverses tipologies, 2/3 habit., 
plantes baixes amb pati i jardí d’ús exclusiu. Acabats de 1ª qualitat. Pàrquing 
i trasters a la mateixa fi nca. No ho deixi escapar! Finançament 100%. 

PREUS DES DE 134.900€
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