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EN QUÈ QUEDEM? 
El Conseller Comín anuncia unes inversions a 

l'Hospital que l'Ajuntament nega
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso  en perfecto estado sin necesidad 
de grandes reformas. En edifi cio de pocos ve-
cinos. 3 dormitorios. Sala de estar. 2 balcones 
(anterior/posterior). Baño con ducha. Precio 
realmente asequible. 

215.000€

PERFECTAMENTE UBICADO
Ref. 12573 CENTRO. RONDAS: Edifi cio 
semi-nuevo. Bonita vivienda de altura media y 
distribuida sobre una superfi cie 90 m2. Presen-
ta unos acabados /imagen realmente buenos. 
Tiene 3 dormitorios. Salón comedor amplio y 
bien orientado sobre avenida principal. Cocina 
equipada. 2 baños. Vistas despejadas. 

169.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRE: Vivienda 100 m2 
perfectamente ubicado junto acceso ciudad. 
vistas despejadas. Amplio salón com. de3 
26m2. Balcón/Terracita ideal/veranos. Coci-
na equipada y amplia Galería. 4 dorm. Baño 
+ aseo. Suelos parquet. Parking moto (coche 
opcional) + trastero incluido. 

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 Z. SANT MIQUEL DEL CROS: 
Atención! Vivienda 90 m2 en zona ajardinada 
y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasi-
llos y a pié llano, sin barreras arquitectónicas. 
Exterior, orientado y sol. 4 dorm.  (act.3). Am-
plio salón comedor. Cocina y baño reforma-
dos. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

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

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12176
URBANIZ. LA CORNISA

260.000€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

73.500€

INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: Segundo 
piso de altura asequible y totalmente refor-
mado. Sea propietario y pague menos que un 
alquiler.  Presenta una distribución muy acer-
tada sobre 70m2. 3 dormitorios ( act 2).Salón 
comedor ampliado. Cocina totalmente actua-
lizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet. 

T

296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 PLAÇA CUBA: 365m2+despachos. 
Zona activa, todas las ventajas de una nave in-
dustrial (fuerza/muelle carga acceso camiones/
aparc. clientes en la puerta 4 vehículos) y bene-
fi cios de local semi-comercial (venta al detalle/
fácil localización/Comunicación). Alt. 4mts.Rec-
tangular. Cualquier actividad. Vestuarios.

T

188.000€

PLANTA BAJA + 2 PATIOS
Ref. 12586 PARC CENTRAL: En la zona de 
moda en Mataró. Vivienda de 70m2 de super-
fi cie bien distribuidos sin pasillos. 2 dormito-
rios dobles. Salón comedor de 24 m2. Cocina 
offi ce espaciosa. 2 terrazas de 16 y de 30m2 
acceso directo. Parking + tratero incluidos. 

T

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso  en perfecto estado sin necesidad 
de grandes reformas. En edifi cio de pocos ve-
cinos. 3 dormitorios. Sala de estar. 2 balcones 
(anterior/posterior). Baño con ducha. Precio 
realmente asequible. 

T

129.000€

REALMENTE ESPECIAL
Ref. 12622 LLAVANERES: Exclusiva para 
nuestros clientes. Bonito conjunto residencial 
junto al mar, zonas ajardinadas, piscina, zonas 
deportivas con pistas (tenis, basquet,), parque 
infantil. Zona aparcamiento. Piso alto y perfec-
tamente orientado, vistas únicas. Sol y tran-
quilidad. Buena inversión. Alta rentabilidad!

T 129.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 Z. AVDA. PERÚ: Edifi cio prác-
ticamente nuevo. Perfecta distribución. Muy 
soleado  y como nuevo. Salón 25 m2. Balcón.
Cocina semi-abierta. 3 dormitorios. 2 baños 
(uno tipo suitte). Calefacción. Sin duda es una 
excelente ocasión!!.

T

172.000€

¡SITUACIÓN PRIVILEGIADA!
Ref. 12568 JTO. VIA EUROPA: Atención a 
este inmueble! Vivienda 100m2 reformado re-
ciente, calidad acabados calidad y de detalles 
que hacen que destaque. Vistas despejadas y 
buena orientación. A un paso salidas autopis-
tas. 4 dormitorios. Salón comedor de 28 m2. 
Cocina equipada y de calidad. Ascensor.

T

215.000€

PERFECTAMENTE UBICADO
Ref. 12573 CENTRO. RONDAS: Edifi cio 
semi-nuevo. Bonita vivienda de altura media y 
distribuida sobre una superfi cie 90 m2. Presen-
ta unos acabados /imagen realmente buenos. 
Tiene 3 dormitorios. Salón comedor amplio y 
bien orientado sobre avenida principal. Cocina 
equipada. 2 baños. Vistas despejadas. 

T

97.500€

BUENA COMPRA
Ref. 12625 Z. AVDA. GATASSA: En la mejor 
zona, más comercial y activa. Ascensor. Buen 
piso 80 m2 restaurado impecable. Destaca su 
distribución interior priorizando al máximo 
los espacios. 3 dormitorios (2 dobles). Salón 
comedor amplio. Cocina equipada. Galería de  
10m2 .Suelos parquet. Puertas lacadas.

T

169.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRE: Vivienda 100 m2 
perfectamente ubicado junto acceso ciudad. 
vistas despejadas. Amplio salón com. de3 
26m2. Balcón/Terracita ideal/veranos. Coci-
na equipada y amplia Galería. 4 dorm. Baño 
+ aseo. Suelos parquet. Parking moto (coche 
opcional) + trastero incluido. 

T

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 Z. SANT MIQUEL DEL CROS: 
Atención! Vivienda 90 m2 en zona ajardinada 
y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasi-
llos y a pié llano, sin barreras arquitectónicas. 
Exterior, orientado y sol. 4 dorm.  (act.3). Am-
plio salón comedor. Cocina y baño reforma-
dos. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110m2 
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor. 
Exterior en su totalidad en edifi cio a los cuatro 
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina 
off buenas dimensiones.4 dormitorios.2 Baños. 
Distribución funcional . Calefacción. A/ac. Par-
king+ trastero incluidos. 

T

Ref. 12176
URBANIZ. LA CORNISA
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de la mateixa manera que els que havíem fet tard 
havíem de parar bé l'orella per intentar sentir amb 
nitidesa l'austríac i no perdre'ns pel brogit de fora.

Actes com el de dimarts no tant sols haurien requerit 
d'un espai major i fi ns i tot més publicitat –sembla 
que tinguem ganes de perpetuar allò de ser cap-
grossos, entre aquest dia o el de l'homenatge a Pere 
Hortós, amb vint persones fora la sala!– sinó que cal 
reivindicar-los com la cesura necessària a la rutina 
i la intensitat aclaparadora de la pressa.

En l'època de les píndoles informatives i els "ted-
talks", en la dictadura dels 140 caràcters i la moda 
dels youtubers, quan sembla que interessi més ser 
el primer que el més complet i anar ràpid que fer-ho 
bé, reivindicar la pausa sembla imperatiu. Encara 
més quan del que es tracta –com en motiu de la 
congregació de dimarts passat– és de fer servir el 
que tenim a dins del crani.

Opinió: Cugat Comas

 Ai, la pressa. Tot i que per molts devots d'això 
del procés és quelcom positiu d'ençà que el difunt 
Heribert Barrera la va popularitzar en un espot en el 
que es recitava la cançó "Somniem" de Lluís Llach 
amb allò del "tenim pressa, molta pressa" aquest 
anar cames ajudeu-me ha acabat per vessar i ta-
car-ho absolutament tot. Ens passem el dia corrent 
d'una banda a l'altra i sota el suposat pretext de la 
"instantaneïtat" mons com el propi periodisme van 
camí d'extraviar totes les peces de la bugada.

Ho pensava dimarts, amb un peu dins i l'altre fora de 
la sala d'actes del Cafè de Mar, veient com desenes 
i desenes de persones assistíem amb un ritus d'ex-
pectació silent, quasi reverencial, a la intervenció 
de Christian Felber. A més de no quedar cadires ni 
metres quadrats per més gent, aquella sessió de certa 
consciència social-econòmica va ser un acte fet a l'an-
tiga, un llogarret resistent a l'enemic de la velocitat, 

No tenim pressa

L’ENQUESTA

Tens l'hàbit diari de 
llegir?

52% Sí.
48% No.

RETIRADA DE PLAQUES

LA PREGUNTA

Perceps masclisme 
al teu entorn?

ANTONI COMÍN

Més de 900 persones van participar diumenge passat a la Marxa per 
la Salut Mental, en un nou èxit de participació.

APLAUDIT:  El gest d'ERC no hau-
ria de ser necessari a aquestes al-
çades. Cal retirar del tot les restes 
franquistes que hi ha a la ciutat.

CASTIGAT: El que va anunciar com 
a gran aportació al CSdM no és tal, 
segons denuncia el territori. Mala 
jugadeta política del Conseller.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Cedida 

Davant de tot

Davant de tot 1746.indd   1 16/11/16   19:00



6 
CA

SE
S

O
B

R
A

 N
O

V
A

 M
at

ar
ó 

(C
an

 S
er

ra
)

2 a
 fa

se
 a

 la
 v

en
da

A
 p

ar
ti

r 
de

44
5.

00
0

€
D

is
tr

ib
uc

ió
 i 

ac
ab

at
s 

pe
rs

on
al

it
za

ts
P

ar
ce

l·l
es

 d
e 

45
0m

2

m
in

nu
ts

 d
e 

B
ar

ce
lo

na
m

in
ut

s 
de

 M
at

ar
ó 

Pa
rk

w
w

w
.m

ar
es

m
ed

.c
o
m

T
el

: 
9

3
5

 1
0

8
 0

8
0

20
2

1P MARESMED 1731.indd   1 6/7/16   10:55



Fan pinya contra la pobresa energètica
El document conjunt de Generalitat i els Ajuntaments de Mataró, Vilafranca i Reus estableix 
mecanismes contra els talls d'aigua

Societat: Redacció -ACN

 Mataró va signar el passat di-
jous 10 de novembre un conveni 
amb el Govern pel qual estableix 
mecanismes amb l'empresa mu-
nicipal d'aigua per evitar talls en el 
subministrament d'aigua potable 
a les persones més vulnerables, 
a les que tenen en tràmit la sol-
licitud d'algun ajut social o ren-

da mínima i les qualifi cades amb 
vulnerabilitat residencial.

A la signatura s'hi van sumar 
també Vilafranca del Penedès i 
Reus, municipis que s'han adhe-
rit a una xarxa de localitats molt 
àmplia. D'aquesta manera, els 
convenis amb les empreses d'ai-
gua arriben ja a cobrir 6,5 milions 

de ciutadans, segons va explicar 
el conseller Baiget que també va 
detallar que des que la llei con-
tra la pobresa energètica està en 
vigor s'han posat 12 sancions a 
companyies subministradores per 
talls indeguts.

No es podrà tallar
Amb el conveni es recullen me-
canismes per evitar el tall de sub-
ministrament a les persones amb 
situació de vulnerabilitat, que esti-
guin tramitant algun tipus d'ajuda 
social o tinguin vulnerabilitat resi-
dencial, de manera que, complint 
la llei contra la pobresa energètica, 
no es podrà deixar sense aigua a 
aquestes famílies o fi ns i tot, es 
podrà assumir o condonar el deu-
te que puguin tenir per impaga-
ments. El conseller d'Economia 
i Coneixement, Jordi Baiget, va 
explicar que els convenis d'aquest 
cas afecten 125.000 abonats que 
arriben a 250.000 persones i per 
un import al voltant dels 400.000 
euros de suport a les empreses 
subministradores.

Ajudes ja existents a Mataró
Mataró té un fons social gestionat 

per l'empresa d'aigües amb un 
import anual de 65.000 euros per 
atendre el pagament del rebut de 
l'aigua a famílies amb risc d'exclu-
sió social. Des del 2012, ja hi ha 
hagut 2.149 benefi ciaris amb un 
import de 217.759 euros. A més, 
la capital del Maresme, també 
disposa de Tarifa Social amb 534 
abonats acollits. 

El seu alcalde, David Bote, va de-
clarar que és ''injust'' que algunes 
famílies puguin viure ''de luxe'' 
mentre altres pateixen per pagar 
aquest tipus de subministrament. 

En aquests moments, l'empre-
sa municipal Aigües de Mataró 
té 129 abonats identifi cats com 
a vulnerables i es fa càrrec d'un 
deute de 14.500 euros, derivats 
d'aquesta casuística.

12

Ja s'han imposat a 
nivell català 12 sancions a 
companyies 
subministradores d'aigua 
per talls indeguts del 
servei

AM 

129

En aquests moments, 
Aigües de Mataró té 
129 abonats identificats 
coma vulnerable i es fa 
càrrec d'un deute de 
14.500 euros.

CulturaCiutat núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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UN SEGLE I MIG
Mataró celebra els primers 150 anys del Cor de 
Maria, una de les seves escoles insígnia
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Especial Barri de l’Eixample
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 Foto antiga Les portades

 Una multitud de Satanassos a 
l'infern de la Sala Cabanyes, d'una 
de les dues trobades que aquests 
personatges han fet a Mataró, el 
1993 i el 2006. 

Això és el que podem veure 
en aquesta fotografi a de Jordi 
Romagosa i cedida per la Sala 
Cabanyes. Satanassos d'arreu del 
país que es van reunir a Mataró en 
la tradicional trobada que se cele-
bra a diverses ciutats de Catalunya.

"Satanàs! Ens trobem a Mataró"

La trobada la va impulsar l'actor 
mataroní Boi Ruiz, amb l'objectiu 
que fos un acte que anés rotant pel 
territori en diverses edicions per 
reunir aquests personatges que 
cada any per Nadal omplen els es-
cenaris dels teatres de Catalunya.

Aquest cap de setmana, la Sala 
Cabanyes ho viurà per tercera ve-
gada, amb Satanassos o Llucifers 
de 14 poblacions d'arreu del país 
que faran sentir les seves veus.  

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Sala Cabanyes

Foto antiga 1746.indd   1 16/11/16   13:38
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La roda de premsa de presentació dels actes del 25N, que culminaran davant l'Ajuntament 

M. Biel D. Ferrer 

Contra les microviolències de gènere   
Mataró prepara una vintena d'actes dins la campanya ‘Les microviolències també fan 
mal’ amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25N

Societat: Mireia Biel

 El llaç violeta tornarà a lluir a 
la façana de l’Ajuntament el 25 
de novembre per commemorar 
el Dia Internacional contra la vi-
olència de gènere. I ho farà com 

a símbol d’una campanya que 
enguany posa el focus sobre les 
microviolències, petites accions 
quotidianes que perpetuen la vi-
olència de gènere. 

La regidora d’Igualtat i Joventut, 
Marisa Merchán, acompanyada 

de la representant de la Vocalia de 
Dones de Rocafonda, Pili Zarza, 
en nom de Dones Reporteres, 
Lea Cornellana, i la representant 
de l’Associació Universitària Sin 
Vergüenza, Mireia Feixas, van pre-
sentar el programa d’actes que 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1746.indd   2 16/11/16   11:50
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L’acte institucional tindrà lloc el 25 de novembre, a les 19.30 h, 
davant de l’Ajuntament de Mataró i consistirà en una acció teatral 
i la lectura del manifest. Entitats i col·lectius de dones de la ciutat, 
a través de diferents disciplines artístiques, manifestaran el seu 
rebuig contra les violències masclistes i el seu suport a les dones 
que les pateixen.

Durant tot el mes de novembre s’han organitzat prop d’una vin-
tena d’actes entre tallers, conferències, exposicions i projeccions 
de pel·lícules per a conscienciar la població “de la necessitat de 
lluitar contra aquesta problemàtica”, segons Merchán. 

Una acció teatral 
pel 25N Imatge de l'última performance 

Ll. Rugama 

porta més de 20 propostes du-
rant el mes de novembre i que 
s’engloba sota el paraigua de la 
campanya ‘Les microviolències 
també fan mal’. 

La regidora va explicar que les 
microviolències centren la cam-
panya perquè “cal ser contundents 
amb la violència patriarcal i fer 
veure que coses innocents poden 
generar un context de violència 
aparentment invisible”. En parau-
les de Merchán, “no per ser micro, 

aquestes violències són petites, 
sinó que ens indiquen que són 
actituds normalitzades a la feina, 
als mitjans de comunicació i a les 
institucions”.  

Les representants de les diver-
ses entitats van coincidir a l’hora 
d’afi rmar que aquestes campanyes 
són més necessàries que mai “per-
què s’ha detectat que els joves se-
gueixen adoptant comportaments 
violents envers les dones”, segons 
Merchán, i aquest “és un aspecte 
clau a treballar per construir una 
societat millor”. 

Marisa Merchán

“Cal ser contundents amb 
la violència patriarcal i fer 
veure que coses 
innocents poden generar 
un context de violència 
aparentment invisible”

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016Ciutat
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103 dones ateses per violència de gènere 
100 d'aquestes dones s’han derivat al Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE)

Societat: Marta Gómez 

  Un centenar de dones han estat 
ateses per violència de gènere al 
Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones (CIRD) des de principi 
d'any. La majoria d’aquestes do-
nes han estat derivades al Centre 
d’Intervenció Especialitzada (CIE) 
per ser considerades víctimes de 

violència i amb aquestes xifres 
ja se superen les 74 dones ateses 
l’any 2015.

El CIRD ha fet prop de 1.200 
atencions a 321 dones entre el ge-
ner i l’octubre d’aquest any, entre 
les quals 103 han estat ateses per 
violència de gènere. Aquestes són 

dones que han patit violència fí-
sica, psíquica o sexual en l’àmbit 
de la família i d'elles, 100 s'han 
derivat al CIE per rebre una aten-
ció més acurada.

Les xifres d’aquest 2016 supe-
ren de llarg les registrades durant 
tot el 2015, quan es van realitzar 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1746.indd   2 15/11/16   19:59



*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

968 atencions a 332 dones, de les 
quals 74 havien patit algun tipus 
de violència. Aleshores, més del 
40% eren dones autòctones d’en-
tre 35 i 47 anys.

Les dones s'atreveixen més a 
denunciar-ho?

Des de la regidoria d’Igualtat i 
Joventut, Marisa Merchán atri-
bueix aquest augment a diversos 
factors. El primer és la normalit-
zació a l’hora de denunciar aquest 
tipus de situacions, que fan més 
fàcil que les dones s’adrecin als 
punts d’atenció per a informar 
de la seva situació. 

Vinculat a això, Merchán con-
sidera que la reactivació del pro-
tocol de violència masclista amb 
l’obertura del CIE el 2014 fa més 
efectiva la gestió dels casos, al que 
també ajuda que aquest any 2016, 
el servei jurídic del CIRD s’hagi 
incorporat a jornada completa.

Merchán alerta que els índexs de violència masclista segueixen 
sent molt alts. Prova d’això és l’elevat nombre de víctimes mortals 
que encara es produeixen al territori: fins al novembre, a Espanya 
han mort 60 dones a mans d'homes del seu entorn. 
A més, els tallers que des de la regidoria d'Igualtat es desenvolupen 
a tots els instituts de la ciutat demostren, segons Merchán, que 
"la violència de gènere segueix molt estesa entre els joves, que 
encara desenvolupen actituds masclistes que no contribueixen 
a eradicar aquesta xacra".

Encara present entre els joves

321
Dones que han demanat 
atenció al CIRD el 2016

103
Víctimes de violència de 
gènere a Mataró el 2016

60
Dones assassinades a 
Espanya el 2016
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Salut invertirà 15 milions a l'Hospital fins a 2019
El Departament que presideix Antoni Comín atén el clam municipal i no traslladarà el 
centre sociosanitari de Sant Jaume i Santa Magdalena

Salut: Redacció -ACN

 El conseller de Salut, Antoni 
Comín, va explicar divendres als 
alcaldes de l'àrea d'infl uència del 
Consorci Sanitari del Maresme 
(CSdM) que els plans per millorar 
la situació de l'Hospital de Mataró 
passen per l'ampliació del bloc 
quirúrgic i de la unitat de cirurgia 
sense ingrés, el nou hospital de dia 
oncològic i el trasllat de l’àrea de 
rehabilitació. Les obres es durien 
a terme el 2018 i tindrien un cost 
de 4 milions.

En canvi, les actuacions urgents 
que reclamaven els alcaldes per 
renovar els equipaments actuals 
i xifrades en 10,7 no es faran de 
cop i de manera immediata, sinó 
que la inversió serà progressiva 
i fi ns a l'any 2019. El conseller 
també s'ha compromès a aten-
dre la reivindicació que feien veïns 
i Ajuntament de Mataró en relació 
al centre sociosanitari Sant Jaume, 
que no es mourà del centre de la 
ciutat, desactivant-se així l'opció 
de trasllat que inicialment preveia 
el Departament.

Comín es va reunir amb els 
representants dels Ajuntaments 

d'Arenys de Mar, Argentona, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes 
d'Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, 
Premià de Dalt, Premià de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, 
a qui va voler traslladar un mis-
satge d'optimisme.

El conseller assegura que el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 
està anant més de pressa del pre-
vist en relació al reequilibri pres-
supostari previst, de tal manera 
que el 2016 es tancarà amb un 
dèfi cit de 650.000 euros, 800.000 
euros menys del que fi xava el Pla 
de reequilibri fi nancer elaborat 
el 2015.

El 2018, equilibri i inversions
En aquest sentit, l'any 2018 es 
preveu assolir l'equilibri pressu-
postari sense que sigui necessari 
traslladar l'activitat sociosanitària 
de l'antic Hospital de Sant Jaume. 
El Departament havia posat sobre 
la taula aquesta opció, però el re-
buig d'usuaris, veïns i el mateix 
Ajuntament va ser frontal des del 
primer dia, ja que entenen que el 
millor lloc per a la funció sociosa-
nitària de Sant Jaume és al centre 

de la ciutat.
Serà també el 2018 quan es co-

mencin a fer les principals inver-
sions al centre. El 2017 es farà el 
projecte executiu de l'ampliació 
del bloc quirúrgic i de la unitat 
de cirurgia sense ingrés, el nou 
hospital de dia oncològic i el tras-
llat de l’àrea de rehabilitació. Les 
obres, amb un cost estimat de 4 
milions, s'iniciarien a partir de 
l'any 2018. De la mateixa manera, 
el CatSalut posarà a disposició del 
Consorci Sanitari del Maresme els 
10,7 milions que reclamaven els 
alcaldes de manera urgent i pri-
oritària fi ns a l'any 2019 per dur 
a terme actuacions de reposició 
d'equipaments que s'han iden-
tifi cat com a prioritàries.

Daniel Ferrer 

Paral·lelament, Salut s’ha com-
promès a destinar aquest ma-
teix any 2016 una partida de 
648.000 euros per pagar una 
part de la paga extra pendent 
de l’any 2012 als treballadors 
del Consorci Sanitari del 
Maresme.

La paga del 2012

CulturaCiutat núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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Visita’ns ara i gaudeix de

30€
Oferta de

benvinguda*

Descompte de 30€ de benvinguda, aplicable a qualsevol producte i acumulable
als descomptes Privilege vigents. Compra mínima de 100€ una vegada aplicats
tots els descomptes. Consultar vigència de la promoció en la teva botiga
General Optica de C/ Barcelona, 8 de Mataró. Solament s'admetrà un
descompte benvinguda per client.

Inaugurem

a Mataró  C/ Barcelona, 8 !

Sin título-1   1 7/11/16   9:11



 Arxiu 

El "districte" de la part alta que ha 
acabat sent un pol d'atracció

L'Eixample

Barri
a barri

1

Tot barri 1,2 intro.indd   2 16/11/16   17:16



Si Joan Brossa deia allò que la lletra 
A és un cap de bou girat de l'inre-
vés, veient el mapa de l'Eixample 
també podem pensar que és una 
L invertida, ja que abraça el Centre 
de Mataró, si ens mirem la ciutat 
des de mar, per la banda de munta-

nya i també per la d'Argentona. El 
cas de l'Eixample és curiós perquè, 
administrativament, pot semblar 
un barri sense personalitat. No té 
Associació de Veïns, no té òrgans 
de participació propis, no té Festa 
Popular o altres. I en canvi és un 
barri on viuen una quarta part dels 
mataronins. Si de Cerdanyola es 
diu sovint que de no formar part 
del municipi seria la segona ciutat 
del Maresme, de l'estudi de pobla-
ció de l'Ajuntament se'n desprèn 
que a l'Eixample es podria fer un 
càlcul similar. 

Condicionat per aquesta relació 
amb la part més antiga –que és in-
trínseca al mateix nom i naturale-
sa de la zona, un "eixamplament" 
del que ja hi ha– aquesta part de la 
ciutat se la considera bàsicament 
residencial, amb proliferació de 
cases de cós o construccions pos-
teriors sobre aquesta planta, eco-
nòmicament pròspera i sobretot 
molt ben connectada. Amb l'Es-
tació a la part baixa i delimitant 
amb punts tant estratègics com 
la Plaça de Granollers o la d'Espa-
nya, l'Eixample no tindrà l'orgull 
d'altres barris però són milers els 
mataronins que hi viuen, treba-
llen, passen o passegen cada dia. 
És el centre gros de la ciutat, de fet.

L'Eixample és "el  
centre gros" ja que es 
crea d'origen estenent la 
ciutat a partir de la seva 
part més antiga

 Arxiu 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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 Un dels barems que serveixen 
per entendre els barris és analitzar 
com s'identifiquen dins el mer-
cat immobiliari les potencialitats i 

punts forts de cada zona de la ciu-
tat en les ofertes i definicions dels 
pisos i locals en venda o lloguer. 
Precisament en aquesta revista 

El Parc, el gran atribut verd 
del barri
La proximitat amb aquest espai, un dels forts del barri

cada setmana hi ha exemples i 
també a internet es poden trobar 
innombrables maneres de refe-
rir-se a l'Eixample, que no sempre 
s'especifica com a tal. 

Molt sovint, els pisos situats dins 
els límits d'aquest barri s'identifi-
quen, per ganxo comercial, amb 
el mateix Centre però hi ha un al-
tre ítem que té molta força a l'ho-
ra d'aparèixer com a reclam pels 
habitatges de l'Eixample: el Parc 
Central. 

I té aquesta força amb bona lò-
gica. I és que comptar amb el gran 
pulmó verd de la ciutat és un dels 
grans atributs del barri sobretot, 
òbviament, de la seva part més 
alta i amb un efecte multiplica-
dor, també, d'ençà que el color 
del Parc "vell" es va encomanar a 
l'àmplia extensió del Parc Nou. I 
el Parc, a més, no només és espai 
verd. També és espai de salut on 
centenars de mataronins suen la 
cansalada i espai de ciutat per a 
esdeveniments com fires, festivals, 
competicions o concerts.

CARXOFES 
DEL 

MARESME

Comencem campanya

Rierot 3, 08301 Mataró
Telèfon: 609 887 491

barri a barri L'Eixample
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  A l’Eixample hi teniu un saló 
de perruqueria i estètica. 
A ArtGalery ens distingim per oferir 
un alt nombre de serveis. La nostra 
marca és la qualitat, per això som 
exigents quant a les instal·lacions, 
els productes de primeres marques 
i la formació del nostre equip en 
les últimes tendències. Per sort, 
tenim una clientela molt variada i 

de totes les edats i molt fidel. Prova 
d’això és que fa quinze anys que 
som aquí, a l’Eixample!

La gent del barri us fa confian-
ça. És una zona molt familiar?
Nosaltres tenim molta clientela del 
barri que fa molts anys que viu per 
aquí i que gaudeix de la zona, la gent 
d’aquesta zona és encantadora. 

“A l'Eixample ho tens 
tot a prop"
Entrevistem Manuela Ramírez, d'ArtGalery Perruquers

Però he de reconèixer que  també 
ens ve gent de Barcelona, d’Arenys, 
de Masnou, de Caldes d'Estrac, de 
Premià, de Vilassar i d’altres pobles 
del Maresme aprofitant que tenim 
pàrquing gratuït.

També els agrada el barri de 
l’Eixample?
És clar! Aquesta zona és molt atrac-
tiva per la gent que ve al nostre 
saló. Tenim tot el que necessitem 
i molt a prop. És fàcil entrar a la 
ciutat des de la Via Europa, tenim 
una gran zona verda com el Parc 
Central al costat i estem a pocs 
minuts caminant del centre de 
Mataró. La gent que ens visita de 
la ciutat i també de fora tenen un 
munt d’activitats a fer molt a prop. 
Tenim totes les comoditats. 

Què hi trobes a faltar, per això?
Potser no aniria gens malament 
que es millorés la il·luminació del 
Parc Central perquè sovint és molt 
fosc. I sobretot, posar més recursos 
en la neteja dels carrers, que estan 
molt bruts últimament i no és gens 
agradable. A més a més, també 
estaria bé que s’invertís a millorar 
la imatge de la Via Europa, que és 
una de les entrades a Mataró i està 
descuidada. 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

#GentGraupera
"Persones amb elevat grau de 
despreocupació de la seva calefacció 
i aigua calenta, provocada per un 
excel·lent servei de manteniment"

Desplaçament en 
menys de 24 hores.

Hores tècnic 
il·limitades incloses
en el contracte.

Recanvis originals

Més de 40 anys al teu servei

 Com és el barri de 
L'Eixample? 
És un bon barri per a tenir-hi un 
negoci, almenys a la Ronda Prim, 
on hi tenim una de les tres boti-
gues de mobles que regentem a 
la ciutat. És una zona de pas tant 
per la gent dels barris que va cap 
al centre com per a gent de fora 
que arriba a Mataró. 

És un barri familiar?
Sí, bastant! Absorbim les vendes 
del barri i aquí hi ve molta gent 
que vol mantenir el tracte de tu a 
tu de tota la vida. A la Ronda Prim 
hi tenim la botiga més gran, amb 
400 metres quadrats d'exposició 
i la possibilitat de trobar-hi tot ti-
pus de mobles per tots els espais 
de la casa. 

"Tenim els preus més baixos del 
mercat sense perdre qualitat"
Entrevistem Marc López, director comercial de Mercat del Moble

Però vosaltres teniu més 
d'una botiga a la ciutat. 
Sí, nosaltres tenim dues botigues 
més. Una al carrer Pablo Iglesias, 
l'outlet on tenim també articles de 
segona mà i després la botiga del 
carrer Castaños. Allà, s'hi recullen 
els encàrrecs que s'han fet a través 
de la botiga online, una tendència 
que està a l'alça.

barri a barri L'Eixample
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La gent compra mobles per 
Internet?
Sí! Fa cinc anys no m'hagués cre-
gut que la gent compraria mata-
lassos i sofàs per Internet, però 
s'està posant de moda i cada cop 
són més els que es decideixen per 
la compra online perquè és més 

pràctica. És còmode i ràpid i ho 
pots venir a recollir a la botiga físi-
ca del carrer Castaños o demanar 
que t'ho enviem. 

El futur és, doncs, a la xarxa?
Jo tinc la impressió que el 70 per 
cent de les compres seran online 

en un futur no gaire llunyà. 

Quin és el vostre secret?
Que tenim els millors preus del 
mercat i no perdem la qualitat 
del producte que oferim. Els nos-
tres mobles són barats, sí, però 
són de bona qualitat, perquè és 
quelcom que no hem volgut per-
dre de vista des del primer dia.

Com es gestiona aquest 
binomi?
Nosaltres tenim la sort de tenir 
grans volums de vendes que ens 
permeten comprar en quantitats 
grans. A més, tenim tracte de tu a 
tu amb les fàbriques i tot el que 
venem és producte nacional.

'Bo, bonic i barat'.
Exacte, però sempre tenint pre-
sent que cal donar un bon servei 
al client. Estem molt a sobre de 
la postventa, perquè tenim el 
compromís que el client no tin-
gui cap problema i quedi satisfet. 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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  Cuines Fernàndez compleix mig 
segle de vida. Es podria dir que, 
amb aquest sol fet, queda reflectit 
el que significa aquesta empresa 
en el sector del moble de cuina, 
un exemple de la feina ben feta i  
una garantia de qualitat i servei a 
l'hora d'escollir la renovació de la 
nostra cuina.

A la part alta de la Riera hi ha la 
seva exposició amb més de 400m² 
d'espai on es poden veure les úl-
times tendències estètiques del 

sector. També disposen d'una gran 
exposició al municipi d'Arenys 
de Mar. 

És evident que ens trobem da-
vant d'una empresa amb ADN 
100% maresmenc, ben arrelada 
al territori.

Òbviament en tot aquest temps 
l'empresa s'ha anat modernitzant 
i transformant fruit de la demanda 
dels seus clients, és per això que 
Cuines Fernàndez va més enllà del 
simple fet de vendre un moble. A 

50 anys d'història,  
50 anys de servei i qualitat

través dels seus projectistes tèc-
nics ofereixen un servei d'asses-
sorament personalitzat, creant i 
plasmant idees amb projectes in-
tegrals a mida, ajustats als reque-
riments de cada usuari. L'objectiu 
final és poder gaudir d'una cuina 
totalment única, fent realitat allò 
que sempre havies desitjat.

Nou Producte de Cuina
Com a novetat, Cuines Fernández 
ha tancat recentment l'acord per la 
distribució exclusiva de la presti-
giosa firma SANTOS, número 1 en 
l'àmbit nacional pel que fa a cuines 
d'avantguarda. Cuines Fernández 
està preparant un espai espectacu-
lar a la seva botiga de Mataró on es 
podran veure les últimes novetats 
de la firma gallega amb un pro-
ducte exclusiu i innovador, que de 
ben segur no deixarà indiferent a 
ningú. Amb aquest acord, Santos 
vol establir-se d'una manera sòli-
da a la zona del Maresme de la mà 
d'una empresa amb l'experiència 
i professionalitat com és aquesta.

barri a barri L'Eixample

Tot barri cuines fernadez.indd   2 16/11/16   13:15



Exposició a Mataró

Exposició a Arenys de Mar Fusteria a mida
Muntatge i servei tècnic 
propi
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  L'osteopatia és una medicina 
manual global on el professional 
osteòpata localitza les restriccions 
i la falta de mobilitat dels teixits, 
i ajuda amb diverses maniobres 
manuals al restabliment i harmo-
nia d'aquests, repercutint en una 
major salut física. Aquesta tècni-
ca ajuda a  una millora de l'estat 
immunològic, orgànic, mental, 
nerviós i emocional de la perso-
na tractada.

El quiromassatge és una tècnica 
que, a través del massatge manual 
del cos, aconsegueix proporcionar 
un gran benestar global. Aquest 

s'ocupa del teixit tou muscular, 
lligaments i tendons, a més de les 
fàscies. Treballant tot aquest teixit, 
el cos aconsegueix recuperar el seu 
equilibri físic, mental i emocional 
i incideix directament també en el 
sistema nerviós, circulatori, respi-
ratori i limfàtic.

És per això que al Centro de 
Terapias Ángeles, han apostat per 
treballar el cos de forma molt glo-
bal: combinant ambdues teràpies 
aconsegueixen adaptar-se perfec-
tament a les necessitats de cada 
pacient i a cada moment. Per a això 
treballen amb problemes tals com 

L'osteopatia i el  
quiromassatge, la millor 
medecina preventiva

els dolors articulars i musculars, 
cervicàlgies, lumbàlgies, ciàtiques, 
tendinitis, artrosis, artritis, reu-
ma, migranyes, vertígens, hèrnies 
discals, fibromiàlgia, patologies 
d'articulació mandibular, post qui-
rúrgics, alteracions del son, siste-
ma nerviós, etc. D'aquesta forma, 
aconsegueixen aportar una major 
qualitat de vida i benestar des del 
primer tractament.

Cada dia són més les persones 
que acudeixen a aquest centre des 
de qualsevol punt de la província, 
atrets per la seva gran experiència 
professional, per recomanació dels 
moltíssims clients que ja han gau-
dit dels seus grans beneficis o bé 
per prescripció mèdica. De qual-
sevol forma, Centro de Terapias 
Ángeles s'ha convertit en un dels 
millors centres terapèutics de la 
província de Barcelona.

C. Sant Benet, 65, Mataró
T 93 174 76 34
info@centroangeles.com
www.centroangeles.com
       www.facebook.com/CentroDeTerapiasAngeles

FORMACIÓN:
Cursos Reiki todos los niveles, constelaciones familiares,
masaje energético, radiestesia, tarot evolutivo, etc.
19 DE NOVIEMBRE: Segundo nivel de Reiki
26 DE NOVIEMBRE: Taller Energético Niños
11 DE DICIEMBRE: Lectura de velas (Nivel 1 + 2)
17 DE DICIEMBRE: Tercer nivel de Reiki
14 DE ENERO:14 DE ENERO: Primer nivel de Reiki
21 DE ENERO: Curso de Tarot Evolutivo
28 DE ENERO: Limpieza y Sanación Energética
MARZO: Maestría de Reiki (retiro fin de semana)

PRODUCTOS:
Especialistas en minerales, Especialistas en minerales, 

velas e inciensos, 
aromaterapia, decoración, 
lámparas y fuentes zen, 

cuencos tibetanos, tapices, 
libros, cartas tarot, etc.

TERAPIAS:
Osteopatía, Quiromasaje, 

Neurosedante, Terapia Sacro 
Craneal, Ayurveda, Reiki, 

Flores de Bach, Terapia de Flores de Bach, Terapia de 
regresiones, Constelaciones 

familiares (individuales y grupales), 
Hipnosis terapéutica, 
Tarot, Videncia...etc.

barri a barri L'Eixample
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  Tot i que fa 40 anys que és a la 
mateixa adreça, la trajectòria de 
Javier Equip ha fet un canvi de 
concepte els darrers dos anys. Un 
canvi absolut que va començar per 
triplicar els metres quadrats, re-
pensar l’espai i a la vegada ajustar 
preus per convertir aquest saló en 
un establiment que ha multiplicat 
per tres el nombre de clients que 

hi confien, un de cada tres de fora 
de Mataró. El seu màxim respon-
sable, Javier Marín, assegura que 
“Aquí ja no fem un tall de cabell, 
aquí apostem pels clients i la seva 
comoditat i entrar a les nostres 
instal·lacions és ara una experi-
ència que captiva cada cop a més 
gent”. El vell saló va deixar pas a uns 
espais confortables, perfectament 

Anar a la perruqueria és ara 
una nova experiència
Javier Equip és el nou saló de referència a la ciutat

equipats per a tots els serveis de 
perruqueria i estètica que s’hi ofe-
reixen i un aire més jove ha canviat 
per complet l’establiment. Fins a 
deu professionals treballen a preu 
ajustat, a partir de packs de preu 
tancat i una manera d’atendre els 
clients sense presses i amb ple de 
confortabilitats afegides.

Noves comoditats
Hi ha, per exemple, barra de gin-
tònics o possibilitat de menjar-hi 
a l’hora dels àpats o prendre algu-
na cosa. Tot per la comoditat del 
client. Les núvies, per exemple, 
hi poden contractar un servei de 
càtering allargant per davant les 
hores festives del dia més especial 
de les seves vides. Els homes, tres 
quarts del mateix, tenen barberia 
i perruqueria pròpia. A les portes 
de Nadal, que és temporada alta 
en perruqueria, el nom de Javier 
Equip és cada cop més conegut 
com el saló de referència en moda 
jove, últimes tendències i tracte 
preferencial als seus clients. 

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016

Tot barri 9,10 angeles + javier.indd   3 16/11/16   14:31



13

  Kangurs es presenta com un es-
pai familiar, docent i lúdic on petits 
i grans poden aprendre i madurar 
nous conceptes i tècniques, poden 
compartir experiències, realitzar 
tallers educatius i pedagògics, créi-
xer i evolucionar. Parlem amb les 
seves responsables per conèixer les 
característiques de la nova etapa 
d'aquest centre. 

Kangurs comença una nova 
etapa, quins són els vostres 
objectius?
La reobertura de Kangurs està pen-
sada per a cobrir les necessitats de 
tota la família, respectant l'edu-
cació de cada casa i donant un 
suport individualitzat a cada nen 
estimulant les capacitats bàsiques 
de la seva etapa.

Un espai docent i lúdic ideal per
a la conciliació de les famílies
Kangurs comença una nova etapa, amb la flexibilitat horària de millor virtut

Quins serveis oferiu?
A Kangurs s'ofereixen diversos ser-
veis,  adaptant-se als temps que 
corren. Com són serveis d'aco-
llida a nadons, per hores, dies o  
setmanes, casalets d'un dia quan 
l'escola tanca, casals d'estiu, de 
Nadal i de Setmana Santa. També 
s'ofereixen altres serveis com el 
reforç escolar, logopèdia, tallers i 

barri a barri L'Eixample

Tot barri 11,12 Kangurs.indd   2 16/11/16   18:51



No tanca en tot l'any

L'aposta per la  
flexibilitat horària de 
Kangurs és total i  
absoluta. No tanca en tot 
l'any i a diferència d'altres 
centres tenen obert cada 
diumenge o en  
períodes vacacionals 
com les properes festes 
de Nadal, que faran casal 
propi. D'aquesta manera, 
les famílies poden confiar 
en Kangurs sempre que 
els faci falta.  
 
Consulta tots els serveis a 
la web kangurs.com

espai de joc lliure tipus ludoteca 
els dissabtes al matí i servei de re-
collida a les escoles, entre d'altres.

La flexibilitat horària és la gran 
aposta de Kangurs?
Sí. Aquest nou projecte pretén ofe-
rir flexibilitat en l'horari per tal 
de conciliar amb les tasques del 
dia a dia dels pares i o mares. Les 

nostres tarifes estan adaptades per 
a poder arribar a tothom.

Qui hi ha al capdavant del 
projecte?
Som dues germanes, la Laia i la 
Neus Carmona que afrontem 
aquest projecte amb l'energia i 
ganes que posem en tot el que 
fem. Ja fa un temps que treballem 

en l'àmbit de l'educació dels més 
petits i els més grans de la casa.

Les instal·lacions són l'altre 
gran fort. 
El centre disposa de 120 m2 distri-
buïts en diferents espais amb una 
sala diàfana on també es dóna la 
possibilitat de celebrar els ani-
versaris dels vostres nens i nenes.

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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  La Plaça de Granollers té aquest 
nom perquè en ser concebuda era 
el darrer punt de la ciutat abans 
d'encaminar-se cap a la capital 
vallesana. Porta d'entrada i de 

sortida de la ciutat, va ser el feu 
dels burots que controlaven pre-
cisament aquest tràfic. L'antiga 
plaça, grisosa, que fa un quart de 
segle seguia impertobable va donar 

El veritable centre neuràlgic 
de la ciutat
La Plaça Granollers ostenta la centralitat de Mataró

pas, amb la reforma de tota la Via 
Europa a l'actual rotonda amb el 
Tramvia presidint. Un fet que fa 
que s'hagi popularitzat el "plaça 
del tramvia" per referir-s'hi, d'al-
tra banda.

Tothom hi passa
Al tombant de segle i amb el canvi 
que encarnava la Via Europa, la 
ciutat va redefinir la seva geografia 
i el que fins llavors era una posició 
merament física va donar pas a una 
nova centralitat real per aquest 
punt de l'Eixample. Amb el desen-
volupament urbanístic del propi 
barri de la Via Europa i la conso-
lidació dels itineraris interurbans 
entre barris, la de Granollers s'ha 
convertit en el veritable punt neu-
ràlgic de Mataró. Circulatòriament, 
per exemple, serveix d'enllaç en-
tre vies de gran circulació com les 
rondes Prim i O'Donnell, la pròpia 
Via Europa, el Carrer Isern, Puig i 
Cadafalch o el propi Camí de la 
Geganta. Això fa que, de pas en 
qualsevol direcció, sigui un dels 
punts més freqüentats de la ciutat. 

barri a barri L'Eixample

Tot barri 13 obres casal.indd   2 16/11/16   18:57
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SOM-INK Colors
Jaume Isern, 79

Onacústica  
Centres Auditius
Rda. Prim, 67-69

Mim's Cafe-Costura
Muralla de la Pressó, 7

ENCAT
Los Álamos, 41

STYLS Perruquers
Melcior de Palau, 11

El Cistell
Rierot, 3

ArtGallery 
Camí de la Geganta, 107

Graupera 
Melcior de Palau, 9

1

2

3

4

125

6126

7

8

Mercat del Moble
Rda. Prim, 77

Cuines Fernández
La Riera, 155

Ángeles
Sant Benet, 65

Javier Equip
Rda. Alfons X, 41

Kangurs
Jaume Isern, 90 baixos

Finques Blanquer
Tetuan, 21

Fusteria Fet a Mida
Sant Cugat, 21 local 2

Air Hostess
Plaça Espanya, 18

9

1210

11

12

13

14

1215

16

Iluro Quiropràctic
Tetuan, 61 baixos

Bar Restaurant  
Tú Diràs
Carrer del Carme, 103

Teens Center
Iluro, 64

Peques
Rierot, 2-4

Equimar
Tomàs Viñas, 14

Brands Outlet
C. Torrent, 9

17

18

19

1220

21

21

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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 L'edifici està palplantat "veient 
passar el temps" com la madri-
lenya Puerta de Alcalá segons la 
famosa cançó. La seva ubicació és 
privilegiada i cèntrica i, de fet, for-
ma part d'una pastilla urbanística 
potent, sobretot des del punt de 
vista esportiu. L'edifici del Casal 
de Joves és un dels més singulars 

de la Plaça d'Espanya però segueix 
igual. Va tancar les seves portes a 
l'edifici de la Plaça d'Espanya el 
2011 per deficiències estructurals 
de l'immoble. 

L'any passat l'Ajuntament va 
efectuar obres a la coberta de l'edi-
fici, que només s'usa parcialment 
per a usos esportius mentre la resta 

L'antic Casal de Joves segueix
esperant un projecte
L'edifici de la Plaça d'Espanya té deficiències estructurals

segueix tancat. Els seus darrers 
usos van ser com a Casal de Joves 
o Sidral, compartint instal·lacions 
amb un Telecentre o el Servei de 
Normalització Lingüística. I tam-
bé relacionats amb els joves hi ha 
els usos que l'actual govern vi-
sualitza. De moment són només 
plans, mai associats a cap partida 

barri a barri L'Eixample

Tot barri 17,18 casal.indd   2 16/11/16   17:50
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Mobiliari oficina

Copiadores B/N
Copiadores Color

Quality Center
MFC - Fax - Impressores

servei tècnic totes les marques

Tens un negoci a
AL CENTRE?

Més informació a:
T. 937 961 642

 info@totmataro.cat

ANUNCIA’T!
La propera setmana

fem el teu
Especial Mataró Barri a Barri  

Cobertura de la pista exterior

On sí que hi ha novetats 
és a la pista esportiva del 
mateix equipament que 
està en fase avançada de 
les obres que en perme·
tran la coberta. En paral·
lel a les cobertes que ja 
s'estan fent a l'Eusebi 
Millan i la que s'ha de fer a 
Cirera, aquesta obra per·
metrà a la ciutat guanyar 
un espai sobretot per la 
pràctica esportiva, a recer 
de les inclemències mete·
orològiques de torn. Les 
mides permeten jugar·hi 
a futbol sala o bàsquet, 
entre d'altres disciplines 
esportives.

pressupostària més enllà de la 
coberta de la pista exterior, ja en 
marxa. 

Recuperar el Casal de Joves
Mataró vol recuperar el Casal de 
Joves, entès com un equipament 
per al jovent, per a les entitats que 
hi treballen, amb uns usos que es 
defineixin amb un procés partici-
patiu i que, a poder ser, s'ubiqui 
a la mateixa Plaça d'Espanya, on 
el 2011 va tancar. Aquest és un 
dels objectius que es marca la re-
gidora d'Igualtat i joventut Marisa 
Merchan-Cienfuegos, segons va 

explicar mesos enrere mentre as-
segurava enyorar "la vida que tenia 
i les activitats que es podien fer a 
l'antic Sidral". 

En una trobada amb periodistes, 
la regidora assegurava que un Casal 
de Joves a la seva ubicació antiga 
"seria ideal, però l'important és 
tenir un equipament potent per a 
joves, en la línia de moltes altres 
ciutats i pobles i si no és on hi ha-
via el Sidral haurem de buscar un 
altre emplaçament, ben connectat 
amb tota la ciutat i la comarca". 
El govern no ha anunciat encara 
cap novetat al respecte.

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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Agenda
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Diumenge

20 
novembre

12:00h // 
Casal l'Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró) //
Entrada: 12€. Reduïda: 10€. 

MOISÈS BERTRAN,
EL GRAN COMPOSITOR MATARONÍ 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Sharif
Divendres 18 novembre / 22.30h / 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 15€.
Concert del raper, amb el seu nou 
disc 'Bajo el rayo que no cesa'. 

Gospel Sons
Dissabte 19 novembre / 22.30h / 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 5€. Taquilla: 8€.
Concert del cor de gòspel de 
Mataró, que celebra 10 anys.

Pepe Damas 
Dissabte 19 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.

Els seus temes i les millors versi-
ons en format acústic.

EnCants de Dona
Dissabte 19 novembre / 21h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€. 
Concerts de Rosa Maria Campasol 
(soprano), Marta Arbonès (mezza-
soprano) i Viviana Salici (piano).

BallaBach. Ballada popular amb 
danses de J.S. Bach
Diumenge 20 novembre / 18h / 
Basílica de Santa Maria. Altar del 
Roser (Mataró) / Preu: 6€.
XXXIV Setmana de Música Antiga. 
Joan Codina i Soledad Sánchez 
Bueno, mestres balladors, acom-
panyats d'El Trio Barroc del Cafè. 

Concert de Santa Cecília
Diumenge 20 novembre / 18h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Preu: 4€ (solidari 
amb la Marató de TV3).
Tradicional concert amb la parti-
cipació de les corals: Argentona 
Cor de Gospel, Cor Burriac, Coral 
Llaç d'Amistat, Coral Càntir d'Or i 
el Grup Sons del món. 

TEATRE I DANSA //

Festival 40è aniversari Casa 
de Andalucía a Mataró
Dissabte 19 novembre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 3€.
Festival de música i dansa. A tra-
vés de balls i videoprojeccions es 
farà un recorregut de la trajectòria 
de l'entitat.

Guia cultural

Agenda

EL GRAN COMPOSITOR MATARONÍ 

El Casal acull aquest diumenge 
un recital monogràfi c de mú-

sica de cambra amb violí, piano i 
soprano que servirà per repassar 
tot el treball compositiu de la dila-
tada carrera del mataroní Moisès 
Betran. Compositor multipremiat 
arreu del món, diumenge ha de ser 
profeta a la seva terra en una oca-
sió lírica de primer nivell, acompa-
nyat de la violinista Ala Voronkova, 
el pianista Gueràssim Voronkov i 
la soprano Mónica Luezas.

Agenda 1746.indd   2 16/11/16   13:50
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'Hamelin'
Diumenge 20 novembre / 12h / La 
Destil·leria. Espai Cultural  (Camí 
Ral, 282-284. Mataró).
Lectura dramatitzada de Hamelin, 
obra de Juan Mayorga.

Festival BBVA de Cinema de 
Muntanya
Dijous 24 novembre / 18 i 20h / 
Agrupació Científi co-Excursionista 
de Mataró (Ptge. del Pou d’Avall, 
1. Mataró)
Projecció de dues pel·lícules 'Live 
for Passion' de Pavol Barabas 
(Eslovàquia, 2014) + 'Degrees North' 
de Guido Perrini (Suïssa, 2015).

Puppet Pro. Improshow amb 
titelles
Dijous 24 novembre / 21.30h / 
Cafè de Mar (C. de Santa Rita, 1. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Espectacle interactiu i dinàmic, a 
càrrec de la Companyia República 
Tòxica (Lídia Clua i Miquel Nevado). 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 18 novembre / 17:30h: 
El conte de la rotllana: 'Vull una 
mascota' d’Angela McAllister i 'La 
Mila i en Moll', d’Eva Santana.

Dimecres 23 novembre / 17.30h: 
Art Time: parlem i pintem 'El Jardí 
de les Delícies, d'El Bosco'.
Dijous 24 novembre / 17:30h: 
L'Hora del Conte: 'Els Espietes', 
de Miriam Moss.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 18 novembre / 18h: 
Laboratori de lectura: 'Taller de 
moda i costura: L'armari de l'Olí-
via', per a nens/es de 4 a 9 anys. 
Dimecres 23 novembre / 18h: Hora 
del Conte Especial: 'Tomàquets 
que s'estomaquen', a càrrec de 
Cia. Patawa.

ELS PASTORETS /

3a trobada de Satanassos
Diumenge 20 novembre / 11h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Entrada gratuïta, recollir invitació 
(divendres i dissabte de 20 a 21h).   
Els protagonistes de l'infern de 14 
poblacions del país ens faran sen-
tir les seves veus conjuntament.

TEATRE /

'Silencis'
Dilluns 21 novembre / 20h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Gratuït amb invitació.
Lectura dramatitzada de l'obra 
del mataroní Toni Cabré. Direcció: 
Emma Vilarasau i Jordi Bosch.

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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FESTES /

Festa de la Coronació d'Espines
Diumenge 20 de novembre / A partir 
de les 9h / Barri del Palau (Mataró)
Celebració amb un matí ple d'ac-
tivitats: 9h missa de Crist Rei. A 
continuació, processó Coronació 
d'Espines. 13h al Parc del Palau, ver-
mut Flamenc. Fi de festa amb traca.

XERRADA /

'Immigració i barris'
Divendres 18 novembre / 19h 
/ Centre Cívic de Rocafonda - 
Can Noè (c. Santiago Rusiñol, 
23. Mataró)
Divendres Culturals a Rocafonda. 
Xerrada a càrrec d'Enric 
Santamaria i Josep Palacios. 

Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 20 novembre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Pares i fi lls ens passejarem per 
les obres dels anys 80 a través de 
la visió de 28 artistes de renom.

'Vestir i Desvestir cossos'
Diumenge 20 novembre / 12h 
/ Can Marfà (Passatge de Can 
Marfà, 1. Mataró). Entrada lliure.
Taller de creació infantil, recoma-
nat a partir de 5 anys. 

Sortim en família: 'Draps'
Diumenge 20 novembre / 18h /
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle teatral de la compa-
nyia La Guilla Teatre. Recomanat 
a partir de 3 anys.

Buc de contes
Dijous 24 novembre / 17:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
Narració del conte 'El monstre 
Enganxamocs', de Jo Lodge.

FESTES I FIRES //

13a Setmana Cultural de 
Cerdanyola (Mataró)
Divendres 18: 20.15h Espai Gatassa, 
Nit del Cant Coral amb el cor La 
Toscana. Dissabte 19: 20.15h Espai 
Gatassa, Nit de la Poesia amb reci-
tal poètico-musical de l'Associació 
Cultural de Cerdanyola. Diumenge 
20: Festa de cloenda al Parc de 
Cerdanyola. 11h, Dibuixa i acolo-
reix. 11.30h, concert Xaranga Iluro. 
12.30h, concentració i ball de ge-
gants. 13.30h, vermut popular. 

Festa Major Sant Andreu 2016 
Sant Andreu de Llavaneres
Dissabte 19: 21.30h, Teatre: 'El 
carrer Franklin' de Lluïsa Cunillé.
Diumenge 20: 8h, 31a Marxa i 
Cursa Popular de Sant Andreu. 
12h Plaça de la Vila, Ballada de sar-
danes amb la cobla Contemporània. 
18h Església Parroquial, Concert 
de amb Camerart-Orquestra del 
Maresme. 19.30h El Casal de 
Llavaneres, Teatre: 'El carrer 
Franklin' de Lluïsa Cunillé.

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Divendres 18 novembre / 18h: 
Taller familiar: 'La ciència del xef', 
experimentació sobre la ciència de 
la cuina a càrrec de LAC. 
Dissabte 19 novembre / 11h: 
Cinema infantil en català: 'Charlie i 
la fàbrica de xocolata', Tim Burton, 
sobre el conte de Roald Dahl. 
Dimarts 22 novembre / 18h: L'hora 
del conte especial: 'William', Care 
Santos i Dani Cruz expliquen 
Shakespeare als més petits. 

Adanxou: El clown i la màgia 
no tenen límits
Dissabte 19 novembre / De 10.30 
a 12h / Espai Gatassa (c. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró).
Un matí per viure la màgia i el riure.

'La castanyera i altres contes 
de tardor'
Dissabte 19 novembre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (Sant Andreu 
de Llavaneres)
L'hora del conte a càrrec de la ron-
dallaire Assumpta Mercader.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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XERRADES I LLIBRES /

'On bouquine!'
Divendres 18 novembre / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en francès: "La 
petite fi lle de monsieur Linh", de 
Philippe Claudel.

XXXIII Sessió Estudis Mataronins
Dissabte 19 novembre / 17h / 
Museu Arxiu de Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró)
Comunicacions de format breu so-
bre aspectes inèdits d’història, ar-
queologia, geografi a, etnografi a... 
en l'àmbit del Maresme.

'I si parlem català?'
Dimarts 22 novembre / 18h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Presentació del llibre de David Vila. 
Organitza: Centre de Normalització 
Lingüística del Maresme.

'Beethoven i el seu entorn'
Dimarts 22 novembre / 18h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Preu: 5€.
4a sessió: "Etapa de plenitud 2 
(1808-1815)". Cicle de xerrades a 
càrrec de Joan Vives, locutor-re-
dactor de Catalunya Música. 

'La violència suspesa: Dones 
a Palestina'
Dimecres 23 novembre / 19h / El 
Públic (c. d'en Xammar, 6. Mataró)
"Fem una infusió amb..." Carme 
Mayugo i Maria Salicrú. Dia contra 
la violència de gènere. Organitza: 
Dones Reporteres de Mataró. 

'Feminismes avui'
Dijous 24 novembre / 18.30h / 
Biblioteca Popular de la Fundació 
Iluro (c. d’en Palau 18. Mataró)
Taula rodona amb Pilar González-
Agàpito. Dia internacional contra 
la violència de gènere. Organitza: 
Dones Reporteres de Mataró.

'L'arxiu amagat de Puig i 
Cadafalch'
Dijous 24 novembre / 19.30h / 
Sala d’Actes de la Fundació Iluro 
(c. Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Josep Fernández i 
Trabal, cap d'Àrea de Fons Històrics 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

'Diàleg i Pau: 5 anys sense la 
violència d’ETA'
Divendres 25 novembre / 19h / 
Biblioteca municipal  Ernest Lluch 
(Vilassar de Mar)
Amb la participació de: Patxi López, 
diputat al Congrés i ex-lehendakari, 
i Miquel Iceta, 1r secretari del PSC.

RUTES I VISITES //

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Diumenge 20 novembre / 11h /
Ajuntament de Mataró 
Visita guiada sobre l'impulsor del 
primer ferrocarril de la Península.

ALTRES //

La Marxeta - 29a edició
Diumenge 20 novembre / 8h / 
Des del Sorrall (Rda. President 
Tarradellas, 103. Mataró) / Preu: 
10€. Socis Agrupe i Eurofi tness: 
6€. A la sortida: 12€.  
Caminada popular, recorregut curt 
12km i llarg 18km.  

TALLERS I CURSOS //

Taller d'escultura
Dissabte 19 novembre / D'11 a 13h / 
La Destil·leria. Espai Cultural  (Camí 
Ral, 282-284. Mataró) / Gratuït, 
inscripció info@destilleria.com.
Taller amb Ricard Jordà.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'Humano. Progreso'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
18 novembre a les 20h. 
Fotografi es de Xavier Boet.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració dissabte 19 novembre 
a les 18.30h. Fins al 31 desembre: 
• "Raúl Capitani. Expressió, huma-
nisme i compromís".
Inauguració dijous 24 novembre a 
les 19.30h. Fins al 8 gener:
• "Detalles Constructivos" de Inazio 
Abrao (mestre fuster i escultor).

'Pintura, fotografi a i poesia'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 25 
de novembre.
Mostra col·lectiva de l'associació 
d’artistes FusionArte.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 21 al 26 de novembre: 
• 'Mostra de punts de llibre'.
Fins al 10 desembre:
• 'Retrats de paraula', fotografi es 
de Carles Rodríguez Marín.
Fins al 15 de desembre:
• 'Tres mesos amb Care Santos'.
Del 7 al 30 de novembre:
• 'De Llull a puntCAT': recorregut 
història de la llengua catalana.

'Eclèctica'
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim 
324. Mataró) / Fins al 20 novembre.
Ma Carme Bufí, artista mataronina.

'Trini Gómez: Visages'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Fins al 4 de desembre. 
Mostra de retrats i fi gures recents 
de l'artista mataronina. 

'Primitiu i actual'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 18 de gener.
Obra de Jaume Estapé. 

'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 18 de desembre.
Refl exió al voltant del cos des de 
la perspectiva de la moda i l'art. 

Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Fins al 27 de novembre: 
• 'Lahza 2 | The Image Festival 
Association Zakira': fotografi es 
fetes per refugiats sirians.
• "Jerusalem ID": exposició de 
Mapasonor + Domènec.
Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor', 
de Verònica Tartadeluna.  

'Energia'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
26 de novembre.
Recorregut per l'evolució del gas 
i electricitat als s. XIX i XX. 

'Portraits nòmades'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins el 24 de 
novembre.

De l'artista Delphine Labaden.

'Entre taques i gargots'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 26 de novembre. 
Olis recents de Jordi Torrent.

'Santi Clavell: Tres anys 
després...'
Galeria Lolet Comas (c. Sant 
Joaquim, 27 bis. Mataró) / Fins 
al 28 de novembre. 
Obra amb tècnica de l'aquarel·la.

'Salvem les Esmandies, fa 40 
anys'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 22 de novembre.
Organitza: AV Peramàs Esmandies.

Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'. 
Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró) / Fins al 15 de gener.
Retrospectiva art català anys 80. 

'Mar adentro'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 20 
de novembre.
Exposició de Cecilia Morales.

'La Música Callada de Mompou' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 15 gener.
De Jean-Jacques Laigre.

Càntirs i pintures de Clemente 
Ochoa
Museu del Càntir (Pl. de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) / Fins el 29 
novembre. 
De Manuel Clemente i Ochoa.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Jaume Sans'
Ca l’Arenas (c. Argentona, 64. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
18 novembre a les 19.30h. 
Exposicions: "Jaume Sans (1914-
1987). La seducció de les avantguar-
des" i "Logicofobistes 1936. El surre-
alisme com a revolució de l’esperit".

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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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

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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ACTIVITATS //

'Dret successori i testaments'
Dimarts 22 novembre / 18h / Casal 
Municipal de la Gent Gran de l'Ha-
vana (camí Ral, 163. Mataró)
Conferència a càrrec del Sr. Guzmán 
Clavel, notari. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

Religions: 'Luter i Carles V'
Dimecres 23 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Ferran Sánchez (historiador). 

Taller per a gent gran: 'Fotos i 
Vídeos amb smartphones'
Dies 23 i 25 novembre / De 10 
a 12h / Biblioteca Antoni Comas 
(Mataró) / Gratuït, inscripcions a 
al telèfon 607.314.187.
Si tens més de 55 anys i vols treu-
re profi t al teu telèfon intel·ligent, 
amb aquest taller podràs aprendre 
a utilitzar la càmera del mòbil, fer 
retocs, fotomuntatges, gravar ví-
deos, i compartir-los.

Grup de lectura 
Dijous 24 novembre / 18h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la 'El llibre de la se-
nyoreta Buncle', de Dorothy Emily 
Stevenson.

CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Novembre: Dia 24, de compres a 
Andorra.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida de 2 dies a 
Andorra, dies 22 i 23 de novembre. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tarda). 

Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda 15:15 a 19h). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dijous 1 Desembre a 
les 17h, actuació musical del grup de 
Play Back "Cors Alegres" del Casal 
Jaume Terradas. • Excursions: Del 
12 al 17 desembre, a Lloret de Mar, 
preu: 179€. • Ball dimecres 16,30h 
a la Sala del Bar. • Activitats i ta-
llers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back i Teatre Gatassa.

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Gent gran www.totmataro.cat/gentgran 
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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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L'Ajuntament nega les xifres de Comín
Joan Vinzo assegura que "el Conseller ens aixeca la camisa" per no comprometre's a cap 
partida pressupostària més enllà de mantenir les actuals aportacions al CSdM

Salut: Cugat Comas

     El que pel Departament de 
Salut és una injecció de diners 
per solucionar els problemes del 
Consorci Sanitari del Maresme és, 
per l'Ajuntament de Mataró, una 
"aixecada de camisa" i un "joc de 
mans mediàtic". El to del recel és 
evident i el verbalitza el regidor de 
Salut Joan Vinzo, que es considera 
"decebut per la manca de concre-
cions i per l'actitud del Conseller 
Antoni Comín" en la reunió amb 
els Alcaldes de la comarca que 
tenen l'Hospital de Mataró com 
a referència. 

Vinzo assegura que en les xifres 
fetes públiques pel Departament 
"no hi ha cap aportació extraor-
dinària per fer front a les inversi-
ons necessàries" sinó que Salut 
ha fet "enginyeria numèrica" amb 
les quotes de les amortitzacions 
d'equipament dels pròxims anys 
per anunciar una aportació que 
"no és extraordinària", com re-
clamaven els alcaldes.

Cap partida
Dit d'una altra manera, els 10,7 
milions anunciats per Comín no 

corresponen a cap partida pres-
supostària sinó a mantenir la ma-
teixa aportació al CSdM els prò-
xims anys.
Guerra de xifres, doncs, entre ter-
ritori i Generalitat. Vinzo assegu-
ra que la proposta feta pública és 

un ball de xifres en la qual l'única 
aportació real seria "un petit incre-
ment a l'aportació ordinària a par-
tir del 2018" i que suma un total de 
3,5 milions entre 2018 i 2021, però 
cap partida nova abans. Aquesta 
franquícia l'aconseguiria l'Hospi-
tal mantenint l'aportació que ja té 
actualment d'1,5 milions un cop 
expirin els crèdits que es van de-
manar l'any 2003. Pel regidor, per 
arribar amb 10,7 milions 'extraor-
dinaris' el 2019, el Departament 
estaria comptabilitzant les quotes 

d'amortitzacions que ja es fan anu-
alment per mantenir l'equipament 
tècnic en bon estat, quan la recla-
mació del territori és que aquesta 
aportació fos "extraordinària", a 
més a més de les amortitzacions 
ordinàries.

Comín molest amb els Alcaldes
Amb tot, el regidor de Salut expli-
ca que "amb aquest joc de mans 
s'ha volgut donar una sortida me-
diàtica positiva davant la petició 
de quinze alcaldes per qui no té 
resposta. De fet ha assegurat que 
el Conseller es va mostrar "dis-
conforme amb la petició con-
junta i incòmode davant de tants 
alcaldes". 
Vinzo posa el crit al cel perquè "tot 
i que estem d'acord en els proble-
mes i les mancances, no tenim cap 
certesa que el prec del territori 
s'escolti i això quan s'estan ne-
gociant els primers pressupostos 
en tres anys". El regidor assegura 
que "sense aportació extraordi-
nària, només es podran equili-
brar els comptes del Consorci no 
invertint-hi, quan hem demanat 
una aportació extra de 3 milions 
anuals de la qual no responen".

3

Segons els Alcaldes, el 
Consorci requereix d'una 
partida extraordinària de 
tres milions dins els pres-
supostos de 2017

Daniel Ferrer 
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Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 21 al 25 de novembre

MATRÍCULA GRATUÏTA!
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QUE NO SE’T PASSI 
el BLACK FRIDAY!
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canraimi
restaurant.canraimi@gmail.com

Urbanització Can Raimí, 8 • Argentona • 607 840 126 • 93 001 34 69  

Enrique Luque guanyador sènior al 47è Cros Ciutat de Mataró

 VICTÒRIA MATARONINA 
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Opinió Àlex Gomà
Periodista

Aquest dimecres [mentre tanquem 
l'edició de la revista] el Barça 
anunciarà el seu nou patrocinador 
principal. A dues hores de l'anunci 
principal ja trobo desenes de mit-
jans a twitter que anuncien que 
la marca escollida serà Rakuten. 
Saber les coses abans que siguin 
públiques és una moda que no 
acabo d'entendre massa. ¿Sóc més 
feliç per saber una cosa no confir-
mada a les 12h, que de manera ofi-
cial a les 14h? Jo no, sincerament.

Però tornant al tema, el que 
tampoc em fa especialment feliç 
és saber que els 60 milions d'euros 
anuals que rebrà el Barça d'aques-
ta empresa japonesa serviran, i 
amb prou feines, per pagar els sous 
de Leo Messi i Neymar. I no és que 
no em satisfaci seguir veient-los 
jugar de blaugrana, però és que el 
sou que cobren em sembla una ve-
ritable bajanada.

Dimarts al vespre, la sala d'actes 
del Cafè del Mar s'omplia de gom a 
gom per escoltar la conferència del 
pensador austríac Christian Felber, 

coautor del concepte de l'Econo-
mia del Bé Comú. Una xerrada 
que, resumint molt, ens argumen-
tava que els diners haurien de ser 
un mitjà per millorar el món on 
vivim i no la finalitat de l'economia 
en sí mateixa.

Una de les coses que sempre 
fa Felber és preguntar a la gent 
que, partint d'un sou mínim (per 
exemple 1.500 euros), diguin 
quin creuen que hauria de ser el 
sou màxim permès a la societat. 
L'assemblea improvisada de ma-
taronins va decidir que el limitaria 
a 6 vegades el sou mínim. Això 
significa un ingrés mensual de 
9.000 euros. No està malament, oi? 
Doncs Messi cobra cada mes apro-
ximadament 3 milions d'euros. Ja 
siguin 6 vegades o 10 (la mitja-
na del que surt a les xerrades del 
Bé Comú), ¿hem d'acceptar que 
un futbolista cobri 2.000 vegades 
aquest "sou mínim"? Que cadascú 
opini el que vulgui, però gràcies a 
empreses com Rakuten ho podrà 
seguir cobrant. Llei de mercat.

Rakuten no hauria de ser la notícia
Se li pot donar la volta a l'economia esportiva?

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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L'americà va 
donar un recital 
d'esmaixades 
a l'Eusebi Millán

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - SANT MARTÍ ADR.
Dissabte 19| 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JH MATARÓ - CARDEDEU
Dissabte 19| 20 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM - MANLLEU
Dissabte 19 | 18:15 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÉRICA CHM - VILANOVA
Dissabte 19 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ -  SANT ADRIÀ
Diumenge 20 | 16:30 h | Municipal Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - PLA D'EN BOET
Dissabte 19 | 18 h | Municipal Camí del Mig
LA LLÀNTIA - VILASSAR MAR B
Diumenge 20 | 12:15 h | Municipal La Llàntia

WATERPOLO Divisió d'Honor
QUADIS CNM- CATALUNYA
Dimarts 22 | 12:45 h | Complex Joan Serra

 HOCKEY HERBA C. Espanya Juv.
ILURO HC - CASTELLDEFELS
Divendres 18 | 18:30 h | Municipal Hockey
ILURO HC - RGC COVADONGA
Dissabte 19 | 18:00 h | Municipal Hockey
ILURO HC - HOCQUET
Diumenge 20 | 13:00 h | Municipal Hockey
        
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Enrique Luque i Míriam Ortiz 
guanyadors en sèniors

El passat diumenge es va celebrar 
la 47a edició del Cros Ciutat de 
Mataró que organitza el GA Lluïsos 
Mataró al Circuit de Cros de Mataró, 
com sempre amb gran èxit de par-
ticipació i d'organització, gràcies al 
gran treball dels voluntaris. 

Aquest any la victòria en categoria 
absoluta va ser per a un corredor de 
la categoria promesa, l'exlaietanenc 
Yassine Ezzaydouny (Cornellà), que 
va fer un temps de 24:53, mentre 
que el mataroní Enrique Luque (Ríos 
Running Mataró), que va arribar en 
segon lloc, va ser el guanyador de 
la categoria sènior amb un temps 
de 25:32.

Les noies de David Casas no 
van tenir opció a Olot

El senior femení del CV Mataró va 
perdre dissabte a Olot, en un par-
tit on les maresmenques no van 
plantar cara al 2n classificat de la 
categoria que va guanyar el partit 
de forma clara.

El primer set, va començar molt 
bé pel Mataró, que ràpidament va 
agafar un avantatge de 5 punts, 
6-11. La reacció local no es va fer 
esperar i les mataronines no van 
poder fer res per contrarestar-la, 
patint molts errors en la recepció.

En categoria femenina es va im-
posar Míriam Ortiz (AA Catalunya) 
amb un temps de 20:25. En 4t 
lloc va arribà Esther Tomàs (CA 
Laietània).

Cal destacar el triomf en cate-
goria cadet de Marc Fernàndez del 
GA Lluïsos, en una de les catego-
ries amb més participació, amb 
64 atletes.

Els guanyadors per categories i 
els millors classificats mataronins:
Promesa Masculina: Yassine Ezzaydouy (Cornellà); 
4t Ferran Moré (CA Laietània).
Promesa femenina: Marian Garcia (AA Catalunya); 
3a Anna Costa (CA Laietània).
Juvenil Masculí: Youssef Essabani (Canovelles); 8à 
Aleix Aznar (CA Laietània)
Júnior Masculí: Naoufel Erraoui (FC Barcelona); 
10è Mamadou Bah Aliu (CA Laietània)
Juvenil Femenina: Maria Carner (Mollet); 3a 
Hannar Ruiz (CA Laietània)

Derrota clara del femení 
del CV Mataró a Olot

El Cros de la capital del Maresme va arribar a la seva 47a edició. | D.F

Els altres 2 sets van seguir la 
tònica del final del 1r, bons serveis 
de l’equip local i molts problemes 
per la construcció de les mataroni-
nes, que cometien errors que feien 
desesperar la banqueta visitant.

Amb aquesta derrota el Mataró 
baixa fins la 4a plaça, que haurà de 
treballar molt per mantenir. 

CV Mataró A: Desiree Pérez, 
Júlia Villar, Sandra Leo, Mariona 
Rubio, Laia Rubio, Olga del Palacio, 
Alba Sánchez, Mavi Pérez, Laura 
Ruiz i Monica Cruz. Ent. David Casas 
i Josep M. Marmol.

Júnior Femenina: Jone Zabaleta (AT. San Sebas-
tián); 20a Ariadna Campoy (CA Laietània)
Aleví femenina: Marta Mitjans (Penya Apa Anem-
hi); 3a Ariadna Rovira (GA Lluïsos)
Aleví Masculí: Albert Gonzàlez (Canovelles); 5e 
Max Ordoyo (GA Lluïsos)
Infantil Femenina: Carla Bisbal (Igualada); 3a Sara 
Adjar (GA Lluïsos)
Infantil Masculí: Adam Mounim (Canovelles); 4y 
Ian Sans (CA Laietània)
Cadet Femení: Júlia de la Piedra (Canovelles); 3a 
Marina Martínez (CA Laietània)
Cadet Masculí: Marc Fernàndez (GA Lluïsos)
Prebenjamí Fem.: Natàlia Calvache (Lluïsos); 3a 
Laia Torquemada (CA Laietània)
Prebenjamí Masculí: Max Albaro (Vilanova); 6è 
Martí Herranz (CA Laietània)
Benjamí Masculí: Adrià Boyano (Terrassa); 2n Asier 
Hernàndez (GA Lluïsos).
Benjamí femení: Martian  Llorach (Igualada); 2a 
Ona Sans (CA Laietània)
Veterà mas. VMB: Albert López (GA Lluïsos) 
Veterà VMA: Jaume Colomé (Canovelles); 4t 
Abraham Sànchez (GA Lluïsos)
Veterà VMC: Diego Muñoz (Atletes VNG); 3r José 
Povedano (GA Lluïsos)
Veterà Fem. VFB: Ma Helena Gaeta (GA Lluïsos)
Veterà Fem. VFA: Laia Salvador (GA Lluïsos)

L'Agrupació Atlètica Catalunya 
campió de Catalunya de relleus
També es va disputar el Campionat 
de Catalunya de relleus 4x2000m 
mixtos que va ser guanyat per 
l'equip de l'AA Catalunya amb un 
temps de 24:39, amb un equip 
format per Khalid Oughzif, Emma 
Almagro, Joan Tapias i Zoya 
Naumov. L'equip del GA Lluïsos 
format per Carlos Rey, Natàlia 
Rodríguez, Arnau Monsech i Laura 
Pelegrí, va acabar en 5è lloc amb 
un temps de 26:10.

Yassine Ezzaydouny guanyador 
absolut del Cros Ciutat de Mataró

www.eltotesport.com |  P. 3ATLETISME
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el Esporttot BÀSQUET

Els taronges derroten el 
Granollers, quart classificat, 
en un espectacular partit per 
al record

Els d'Alberto Peña s'enfrontaven el 
passat diumenge al CB Granollers, 
que fins Al moment era el 4t clas-
sificat de la categoria, en un partit 
que es preveia molt igualat. Res 
més lluny de la realitat, els mata-
ronins van estar intensos des del 
primer moment i aconseguint les 
primeres diferències de l'enfron-
tament. Al final del període, 21-16, 
mataroní. I al segon quart, fins i tot 
els rivals s'aproximarien més, arri-
bant al descans amb 37-34.

A la segona part va arribar l'es-
pectacle local, amb una gran de-
fensa, la contundència a les es-
maixades de Marquie Smith i els 8 
triples de Marc Rubio, els taronges 
van saldar un parcial de 69 a 30.

Els mataronins cauen per 4 
punts davant el Castellbisbal 
i ja sumen cinc  derrotes 
consecutives

Els de Charly Giralt rebien el 
dissabte el vespre la visita del 
Castellbisbal, que tot i estar per 
sobre a la taula classificatòria, 
semblava una bona oportunitat 
per posar fi a la ratxa de 4 derro-
tes consecutives que precedien a 
les dues úniques victòries del club 
mataroní, i malgrat la igualtat re-
flectida al llarg de tot el partit, els 
locals van veure com se'ls hi es-
capava el partit als últims minuts.

L'alternança al marcador va ser 
la tònica generalitzada al llarg de 
tot l'enfrontament, tot i això, els 
visitants van aconseguir una pe-
tita diferència que va ser suficent 
per endur-se el partit, tot i la gran 
actuació de Romero amb 24 punts.

Victòria i espectacle al Millán. | D.F.

Sense sort als minuts finals. | D.F

El Mataró Parc Boet es manté 
invicte amb una exhibició

106 MATARÓ PARC BOET

64  CB GRANOLLERS

MATARÓ PARC BOET: Vázquez, Smith 
(15), Canals (2), Hermoso (14), Naharro 
(7), Jansen (11), Franch (10), Corella (5), 
Rubio (37) i Forcada (5). 25/42 en tirs 
de 2, 11/18 en tirs de 3 i 23/31 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 21-17, 16-17, 32-16 i 37-14.

73  MATARÓ FEIMAT

77  CASTELLBISBAL

MATARÓ FEIMAT: Diallo (7), Guallar (2), 
Serratacó (10), Rodríguez (5), Ventura (3), 
Viñallonga (2), Romero (24), Espiga (11), 
Tardio (5), Juanola i Miralles (4). 21/47 en 
tirs de 2, 7/19 en tirs de 3 i 10/14 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 16-15, 20-22, 19-16 i 18-24.

LLIGA EBA 
- Grup C

Cauen a la part baixa
7a jornada
MATARÓ FEIMAT - Castellbisbal .... 70-87
Salt - Grup Barna .............................. 76-68
Martorell - Calvià ...............................75-79
Menorca - Collblanc ......................... 82-69
Olivar- ARENYS ..................................68-90
Cornellà - Sant Nicolau Sabadell .. 76-77
JAC Sants - Santfeliuenc ............... 53-48

Classificació 
Menorca, 13; Martorell, 12; Grub Barna, 
Castellbisbal i Cornellà, 11; ARENYS (-1 
partit), Calvià (-1 partit) i Sanfeliuenc, 
10; Collblanc (-1 partit), Sant Nicolau 
Sabadell, MATARÓ FEIMAT, Olivar i JAC 
Sants, 9 i Salt (-1 partit), 8. 

El proper dissabte 19 a les 20:00 el 
Feimat es desplaçarà a la pista del Sant-
feliuenc intentant tornar a guanyar. 

I ja en són 7 de 
seguides!
7a jornada
Santa Coloma - Vic .......................... 80-78
Sant Gervasi - Artés ........................ 85-89
MATARÓ PARC BOET - Granollers .106-64
Bisbal - Sant Narcís ............................61-71
Sant Quirze - Pia Sabadell .............. 96-71
CN Sabadell - Sant Josep ............... 78-86
Sant Cugat - Badalonès ....................67-51

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 14; Sant Josep, 13; 
Vic, Artés, Sant Cugat i Granollers, 12; 
Santa Coloma, 11; Sant Narcís i Bisbal, 10; 
Badalonès i Sant Quirze, 9; PIA Sabadell i 
CN Sabadell, 8 i Sant Gervasi, 7.

El Mataró Parc Boet seguirà amb el seu 
Tourmalet particular visitant la pista de 
l'Artés, el quart classificat de la taula, el 
dissabte 19 a les 18:15

Copa Catalunya M.

El Mataró Feimat no pot trencar 
la mala ratxa al Josep Mora
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58 PLATGES DE MATARÓ

50 CB TARRAGONA

PLATGES DE MATARÓ: Kador (1), 
Ford, Murat (2), Anna García (8), Ari 
Magriñà (21), Eva García (1), Cárceles, 
López, Harris (12) i Keohe (13). 22/47 
en tirs de 2, 2/15 en tirs de 3 i 8/16 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 8-7, 9-12, 23-17 i 18-14.

Les mataronines no van tro-
bar solucions fins després del 
descans per així poder sumar 
una nova victòria

Les noies d'Adrià Castejón rebien 
el Tarragona bàsquet en un partit 
on, a priori, eren clares favorites 
per endur-se la victòria. La veritat, 
però, és que durant tota la primera 
part no van saber trobar el seu joc 
acusant el gran treball defensiu de 
les tarragonines, que marxarien al 
descans amb un mínim avantatge 
de 2 punts, 17-19. 

A la represa però, les grogues van 
sortir disposades a posar les coses 
al seu lloc, i de bon ja van demos-
trar que s'havia acabat el bloqueig 
ofensiu. Ari Magriñà realitzava el 
seu millor partit de la temporada 
anotant 21 punts i ajudava a les 
mataronines a no perdre el tren de 
les primeres posicions de la taula.

Gran segona part del Platges. | D.F

COPA 
CATALUNYA F.

El Barça perd la 
imbatibilitat
9a jornada
PLATGES MATARÓ - Tarragona ......58-50
ARENYS - Igualada ............................ 71-58
CN Terrassa - Barça CBS................. 59-58
JET QSPORT - Granollers ................ 49-35
Cerdanyola - Cerdanyola ...............60-66

Classificació 
Barça CBS i Cerdanyola, 17; JET QSPORT 
i PLATGES MATARÓ, 15; Igualada, 14; CN 
Terrassa, 13, ARENYS, 12; Tarragona i 
Granollers, 11 i Sese, 10. 

El proper dissabte 19 a les 20:00 el Plat-
ges es desplaçarà a Arenys per disputar 
el derbi maresmenc de la categoria.

El Platges de Mataró s'imposa 
gràcies a una gran segona part

Contracops fatídics del rival. | CEDIDA

3  ALIANÇA MATARÓ

4  FUNDACIÓ GRAMA

FUTSAL: Ceesay, Gómez, Abdick, Marc 
Caballeria, Sevilla, Rodríguez, Cano, 
Canal, Carlos Villarin, Cristian Villarin, 
Requena, Pulido.

La derrota és doblament do-
lorosa al ser contra un rival 
directe 

El Futsal Aliança Mataró va rebre 
diumenge la visita de la Fundació 
Esportiva Grama, un conjunt que 
l’any passat ja militava a la cate-
goria però sota el nom de Penya 
Johan.

El partit començaria amb el do-
mini en tots els aspectes dels de 
Jacob Bustamente, que aprofitarien 
per avançar-se al marcador. A partir 
d'aquí, alternatives i uns visitants 
que van ser molt més efectius, en-
duent-se així l'enfrontament.

  
El Juvenil del Futsal Inlingua Mataró 
va vèncer per 7-3 al CN Sabadell, 
amb el que es manté 4rt a la taula.

Sort diversa per al CFS 
Ciutat de Mataró

El sènior masculí del CFS Ciutat 
de Mataró es va imposar per 4-7 
al Santvicentí en un partit que van 
dominar totalment. El femení, per 
la seva banda, queia a casa davant 
l'Estel Vallseca per 2-5, on les locals 
van desaprofitar moltes ocasions.

TERCERA 
NACIONAL
Perden una posició 
8a jornada 
Montsant - Castellar ............................. 4-2
Montcada - SAN JOAN VILASSAR ......4-0
Sant Cugat- CANET ............................... 5-3
COVER PREMIÀ MAR - Vacarisses  ..... 3-7
Arrels - Lliçà d'Amunt .......................... 2-2
PINEDA - ARENYS DE MUNT ..................0-1
FUTSAL MATARÓ - Fund. Grama .........3-4
Isur - Centelles ....................................... 4-3

Classificació 
CANET, 21; Lliçà d'Amunt, 18; Isur, 17; 
Fundació Grama, 16; FUTSAL MATARÓ i 
Vacarisses, 15; Montsant, 13; Montcada, 
COVER PREMIÀ MAR i Sant Cugat, 12; 
Arrels, 10; SAN JOAN VILASSAR, 9; 
Centelles, 7; Castellar, 6 i PINEDA i 
ARENYS DE MUNT, 3.

9a jornada
El Futsal Aliança Mataró torna a jugar 
a casa al Teresa Maria Roca, aquest 
cop el diumenge 20 a les 11:30 contra 
el Montsant, 6è classificat.

El Futsal Aliança perd a casa en 
el duel de la zona alta
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12 LA SIRENA CNM

6  MEDITERRANI

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Liana Dance, Marina Zablith, 
Maria Bernabé, Júlia Nieto, Alba 
Bonamusa (1), Clara Cambray (4), Ciara 
Gibson (4), Marta Bach, Ona Meseguer 
(2), Júlia Soler, Laura López (1)

PARCIALS: 3-0, 2-1, 2-4, 5-1.,

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

La Sirena va tenir proble-
mes fins al darrer quart de 
l'enfrontament

L'equip de La Sirena va tenir més 
dificultats de les esperades per 
superar el "Medi". 

L'equip local, aprofitant bé les 
superioritats, les contres i amb els 
bons xuts de Ciara Gibson es va po-
sar amb 4-0 a l'inici del segon quart 
i va arribar al descans amb 5-1.

Però a la represa el jove equip 
visitant va anar agafant confian-
ça, amb bones defenses i traient 
contres, i el tercer quart el van 
guanyar per 2-4.

El Quadis va tancar la part més 
complicada del calendari amb der-
rota davant el Terrassa, segon clas-
sificat, però donant bona imatge.

L'equip egarenc va sortir molt 
mentalitzat i va encarrilar el partit 
al primer quart (3-0), aprofitant 
que l'equip mataroní va fallar un 
penal i dues superioritats.

Després el Quadis es va endollar 
i es va posar 4-2, però una expulsió 
doble per tot el partit, va perjudicar 
més l'equip mataroní, ja que l'ex-
pulsat era Guimaraes. I el Terrassa 
va aprofitar per marxar al descans 
de quatre gols (6-2). 

L'equip mataroní va continuar 
lluitant. Primer es va tornar a posar 
a dos gols (7-5), però l'expulsió de 

I només començar el darrer es van 
posar a un gol. Això va fer aparèi-
xer de nou la superior maduresa 
de l'equip local que va reaccionar 
amb un parcial final de 5-0, amb 
Cambray i Gibson molt efectives.

La Sirena va pujant
4a jornada (12 novembre)
La SIRENA CNM - Mediterrani ...........12-6
CN Sant Andreu - Moscardó ............. 19-8
Zaragoza - Rubí .................................... 11-11
Sabadell - Dos Hermanas ............. dia 20
Concepción - Terrassa ........................5-14

Classificació 

Sabadell, Sant Andreu, Moscardó i Te-
rrassa 9; LA SIRENA CNM i Mediterrani 
6; Dos Hermanas 3; Zaragoza i Rubí 1; 
Concepción 0.

5a jornada (19 novembre, 17.30 h)
Moscardó - LA SIRENA CNM

A la capital d'Espanya
L'equip mataroní es desplaça a la ca-
pital d'Espanya per enfrontar-se al 
Moscardó, equip que està a la part alta 
gràcies al calendari que ha tingut. La 
temporada passada el resultat va afa-
vorir La Sirena per 5-11.

Amb el líder habitual
5a jornada (12 novembre)
Catalunya - Navarra .............................5-9
Terrassa - QUADIS CNM .....................  10-8
Sabadell - Canoe ................................. 15-8
Barceloneta - Molins  ..........................15-4
Rubí - CN Barcelona  ............................6-9
Mediterrani - Sant Andreu .................6-6

Classificació 

Barceloneta 15; Terrassa, CN Barcelona 
i Sabadell 12, Canoe 9, Sant Andreu 7; 
QUADIS CNM i Rubí 6;  Navarra, Molins 
i Catalunya 3; Mediterrani 1.
6a jornada (22 novembre, 12.45 h)
QUADIS CNM- Catalunya

Juguen el dimarts
Després d'haver passat la fase més 
difícil del calendari, el Quadis hauria 
de començar a guanyar més partits. 
El pròxim es juga el dimarts al migdia 
a les 12.45 hores davant un Catalunya 
al qual s'hauria de superar amb certa 
facilitat, vistos els resultats que ha fet 
fins ara.
La temporada passada se'ls va guan-
yar per 12-9.

Clara Cambray, autora de 4 gols. | D.F

Div.Honor Masc.

10 CN TERRASSA

8  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Lluc Bertrán, Marc 
Corbalán (1), Víctor Fernàndez (1), Samu 
Ruiz (2), Pol Barbena, Gustavo Guima-
raes (1), Àlex Codina (1), Thomas Lucas 
(2), Pau Schnizler i Albert Merino.

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

Barbena va treure del partit per uns 
moments l'equip mataroní i l'equip 
local ja va obrir un forat definitiu.

Al tram final bona actitud per 
reduir la diferència fins als dos 
gols finals, destacant l'aportació 
de Samu Ruiz, el jove malagueny, 
que va fer dos gols.

Perden però  deixant bona imatge

El "Medi" les fa treballar dur

el Esporttot WATERPOLO
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,6 l/100 km, emissions de CO2 109-201 g/km. 

 

*P.V.P. del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure Tech manual des de 31.390 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost 
de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en 
funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU 
segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar de 19.000 €, a un termini mínim de 24 mesos i una permanència mínima de 
24 mesos. Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/10/2016 a penínsulai territori insular. El vehicle pot no correspondre's amb el que 
està d’oferta.
 

 

LAND MOTORS 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
www.landmotors.es

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

- Retrovisors exteriors de plegat elèctric, tèrmics 
  i amb il·luminació de voreres

- Control de distància d´aparcament davanter 
  i darrer amb càmera posterior

- Cristalls Privacy

El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a 
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el 
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el 
millor motor que hem fabricat amb menor 
consum i emissions més eficients. Les llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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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: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h 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.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

OFERTA
Conjunto de baño 70cm.
Silex, mod. Allegro.
· Mueble.
+ pica porcelana.
+ espejo liso.

Disponible en más medidas y colores, consultar stocks en tienda.

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTAOFERTAOFERTA
Conjunto de baño 70cm.Conjunto de baño 70cm.
Silex, mod. Allegro.Silex, mod. Allegro.

50%/dto.

578,52€

289,26€

ANTES

DESPUÉS

2P GRESS ARGENTONA 1746.indd   2 16/11/16   11:59



PR
EC

IO
S 

IV
A 

N
O

 IN
C

LU
ID

O
PR

EC
IO

S 
IV

A 
N

O
 IN

C
LU

ID
O

COLUMNAS DE DUCHA Grifería inteligente

Termostática de ducha con 
columna fi ja cromada
Cartucho metálico antical 
y autocalibrable
Botón de seguridad 38º

Termostática de ducha con 
columna telescópica cromada
Cartucho metálico antical y 
autocalibrable
Botón de seguridad 38º

Monomando de ducha con 
columna fi ja cromada
Rociador orientable de 20cm
Mango ducha con limitador 
de caudal

Termostática de ducha con 
columna telescópica cromada
Tecnología GRB Live, temperatura 
constante
Botón de seguridad 38º
Cartucho metálico antical y 
autocalibrable

322,30€/ud140,50€/ud231,40€/ud314,05€/ud

Mod.  
KALA

Mod. 
TENDER

Mod. 
PROJECT

Mod. 
PREMIER

AHORA: AHORA: AHORA: AHORA:

ANTES: 
523.70 €/ud

ANTES: 
459.20€/ud

ANTES: 
238.70€/ud

ANTES:  
557.30 €/ud

DIFERENCIAS CLARAS DE UN NÚMERO 1:
Cartucho certifi cado por Aenor | No necesita calibración | Cartucho 100% latón sin fi ltros
Súper silencioso | Funciona a muy baja presión | Para todo tipo de calderas

Botón de seguridad 38ºBotón de seguridad 38º

136 €
SIN LÍMITE
DE UNIDADES

Sólo 3cm de alto
Plato pietra desde

50%/dto.

120x70
120x80

100x70
100x80

170x70
170x80

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

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

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida

Medidas disponibles en stock:

GARANTÍA 
5 AÑOS
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7  UD CIRERA

2  BADIA VALLÈS

UD CIRERA: Compte, Kaddur, Izar, 
Albertito, Peque (Ivan 45'), Roger 
(Carlitos 60'), Pereira (Nafa 60'), Joel 
(C.Romero 60'), Said, Joan, Aleix (Omar 
60').

GOLS: 4' ALBERTITO (1-0); 22' ALEIX (2-
0); 23' ALEIX (3-0); 37' ALEIX (4-0); 39' 
ALEIX (5-0); 44' Pascual (5-1); 57' ALEIX 
(6-1); 85' Joel (6-2); 89' JOAN (7-2).

0  SARRIÀ CP

0  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Lluís, 
Kiku, Sergi Sànchez, Isma (Javi Bustos 
69'), Willy, Parri (Ricky 76'), Fiti, Aitor 
Gonzàlez, Mario López i Bargalló.

SEGONA
CATALANA

Aleix Tarrés va fer 5 gols en 
un espai de 35 minuts de joc

La UD Cirera necessitava els tres 
punts i els va aconseguir, sortint de 
la zona de descens. I a més ho va 
fer amb una gran exhibició culmina-
da amb una espectacular golejada 
de la qual va ser principal respon-
sable l'Aleix Tarrés que ha fet un 
repòquer de gols en un  interval 
de temps de 35 minuts.

L'equip local va començar molt 
endollat i de seguida es va avançar 
i va poder jugar tranquil. I a partir 
del minut 22 va començar el xiu 
d'Aleix que, aprofitant la connexió 
amb Pereira i el treball que feia 

Joan com a punta, va anar mar-
cant gols, quatre a la primera part 
i un a la segona. Al descans es va 
arribar amb 5-1 amb tot decidit i a 
la segona part el Cirera va frenar 
una mica el ritme.

El CE Mataró jugava al camp d'un ri-
val directe de la zona alta i del camp 
de la Vall Hebron en va treure un 
valuós punt, amb un empat sense 
gols, amb el qual l'equip groc-i-ne-
gre encadena quatre jornades con-
secutives sense encaixar cap gol. 
Els dos equips així es queden com 
els que han perdut menys partits, 
només un, al llarg del campionat.

El Mataró escurça
11a jornada (12-13 novembre)
Sant Adrià - Guineueta .........................1-0
LLAVANERES - Europa B  ...................... 2-4
Esp. Can Pi - Lloreda ............................ 2-3
Carmelo - Besós BV .............................. 2-2
CIRERA - Badia ........................................7-2
Martinenc B - Fud. Grama ....................1-0
SANT POL - Canyelles ............................1-0
Sarrià - CE MATARÓ ...............................0-0
Llefià - PREMIÀ MAR .............................0-0

Classificació 
Guineueta i Fund. Grama 23; CE MATARÓ 
(un partit pendent) i Sant Adrià 21, Sarrià 
20; Besós BV 18; SANT POL 17; LLAVANERES 
16; PREMIÀ MAR 15, Llefià 14; Europa B  i 
Martinenc B 13, Lloreda 12; CIRERA 11; Can-
yelles i Badia 10; Es. Can Pi 9; Carmelo 7.

12a jornada (20 novembre)
CE MATARÓ - Sant Adrià  (16:30 h) 
Fund. Grama - CIRERA  (11:45 h) 
PREMIÀ MAR - SANT POL (12 h) 
Guineueta - LLAVANERES   (12 h)

El Mataró rep un rival directe
El CE Mataró té un partit important 
davant un rival directe amb qui està 
igualat a la tercera plaça. És equip 
nou a la categoria, però abans hi ha-
via jugat com a Catalana i en la seva 
darrera visita va perdre per 4-0.
La UD Cirera juga al camp d'un dels 
líders amb la intenció de donar la 
sorpresa si manté el nivell ofensiu de 
la darrera jornada.
Interessant derbi maresmenc a Pre-
mià de Mar on reben el Sant Pol.

Empat davant el tercer
El juvenil del CE Mataró va empatar a 
zero davant el Lleida, tercer classificat, 
i queda igualat amb tres equips més a 
la desena plaça amb 13 punts, ja amb la 
zona de descens a prop.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Cardedeu -CE Mataró B 2-3; Cadet 
(Pref) Vic- CEM 2-3; Infantil (Div. 
Honor): CEM- Quart 4-1. El Mataró està 
igualat amb el cinquè amb 15 punts.

 Golejada amb repòquer d'Aleix

Festival golejador del Cirera i Aleix. | D.F

El Mataró va tenir el domini total 
a la primera part, davant un Sarrià 
que esperava per sortir a la contra, 
però no va inquietar pràcticament. 
L'equip groc-i-negre va tenir bones 
ocasions a l’àrea rival, però no va 
haver-hi encert.

A la segona, mateix planteja-
ment, amb control de l'equip groc-i-
negre però sense crear ocasions. El 
Sarrià va igualar el partit i va crear 
més perill, podent marcar en un xut 
al pal i un altre que Sergi va treure 
sota pals. I ja al final del partit, úl-
tima embranzida del Mataró, amb 
un gran xut de Bargalló i una falta 
llançada per Aitor que va aturar 
molt bé el porter local.

Quarta setmana sense rebre gols

Lliga Nac. Juvenil

el Esporttot FUTBOL
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1  PLA D'EN BOET

1  LA LLANTIA

PLA D'EN BOET: Jairo, Eric, Marc 
Palau, Carlos Gonzàlez, Moussa, Silva, 
Youness (Diego Jesús 86'), Valencia 
(Javi Rodríguez 54'), Ito Palanco, Àlex 
Palau (Collado 89') i Valle. 
LA LLÀNTIA: Carlos Carrión, Sergio 
López, Artero, Alexis (Blasco 78'), Jordi 
Cano, Delfín (Ibra 68'), Isra, Diallo, Gue-
des (Jerreh 46'), Àngel Vega (Chamarro 
60'), Ibu.

TERCERA
CATALANA

El derbi de la jornada va ser un par-
tit jugat de poder a poder, tot i que 
la classificació dels dos equips a la 
taula sigui molt diferent. Els locals 
encadenen quatre jornades sense 
perdre i els visitants veuen com els 
avança la Mataronesa.

Després d'un inici molt fort l'equip 
local es va avançar als 9' amb un 
gol d'Àlex Palau. A partir d'aquí La 
Llàntia va passar a dominar i l'equip 
del Pla d'en Boet ho va neutralitzar 
amb un gran treball defensiu.

La segona part va transcórrer 
amb el mateix guió fins que els vi-
sitants van empatar als 75' a pilota 

La Mataronesa segona

11a jornada (13 novembre)

Arenys Mar - Argentona ....................... 1-3
Cabrera - Turó Peira ............................... 1-1
La Salut - Vilassar Dalt ......................... 1-2
Districte 030 - Young Talents ............ 3-3
Vilassar Mar B - Cabrils ........................ 2-1
Singuerlín  - MATARONESA ................... 1-2
Santvicentí - Pineda ..............................8-1
MOLINOS - Premià Dalt ........................ 2-5
PLA D'EN BOET - LA LLÀNTIA ................ 1-1

Classificació 
Young Talents Bad. 24; MATARONESA 23; 
LA LLÀNTIA 22; Argentona, MOLINOS i 
Singuerlín 21, Districte 030, Premià Dalt 
i Vilassar Mar B 20, Arenys de Mar 17; 
Vilassar Dalt 16; La Salut i Santvicentí 
10; PLA D'EN BOET i Cabrera 9, Cabrils i 
Turó Peira 8; Pineda 0.

Aquesta setmana 
el derbi al Camí del Mig
El partit més destacat d'aquest cap de 
setmana serà el derbi entre Matarone-
sa i Pla d'en Boet.
12a jornada (19-20 novembre)
MATARONESA- PLA D'EN BOET (DS 18 h) 
Vilassar Dalt- MOLINOS (DG 17 h)
LA LLÀNTIA - Vilassar B (DG 12:15 h)

Grup 5è (6a jornada)
Tiana- Juventus .....................................4-0
Dosrius- Juvesport  .............................. 2-3
Rocafonda - Canet ................................6-0
Cerdanyola ACELL - Iluro ..................... 2-1
El Tiana és líder amb 21 punts, seguit 
de Rocafonda amb 18 (un partit 
pendent)

Grup 6è (6a jornada)
MOLINOS B - L'Empenta ........................ 7-1

El Molinos va guanyar 10-0 el Llore-
tenc i el CE Mataró va perdre per 0-4 
davant el Vila Olímpica.
El Molinos és 3r amb 15 punts i el 
Mataró 9è amb 9.

 Empat en el derbi de la jornada

Empat al duel mataroní de 3a. | D.F

Quarta Catalana
1  SINGUERLÍN

2  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Carlos, Co-
mas (Vicente 52’), Tommy, Simon (Mos-
quera 41’), Toni, Koke, Lluis (Aitor 52’), 
Peque (Hassan 80’), Aldo, Miguel, Jura-
do i Pedro.

2  UD MOLINOS

5  PREMIÀ DE DALT

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Sergi 
Grau, Abel Moreno, Hèctor, Ruben More-
no (Beltrán 88'), Roca (Xavi 56'), Badre, 
Adan Nevado (Morillas 82'), Manrique 
(Navarro 56'), Augusto Campos, Adrián 
Garcia (Óscar 46').

Gran victòria de la Mataronesa al 
camp d'un equip que fa poc era lí-
der i que li permet allargar a nou 
les jornades sense perdre. Comas 
va avançar els arlequinats als 26'. 
A poc de la represa van empatar 
els locals, però quasi de seguida 
va replicar Toni amb el 1-2. Al tram 
final la Mataronesa va defensar bé 
tot i jugar amb deu per expulsió 
de Koke.

La sorpresa negativa de la jornada. 
El Molinos, tot i dominar, va marxar 
al descans per sota ja que els visi-
tants van aprofitar la seva ocasió.
A la represa l'equip local al quart 
d'hora de la segona part es va tro-
bar amb un 0-3 en contra, i tot i que 
Badre i Xavi Almazán van marcar, 
sempre van trobar la rèplica im-
mediata dels premianencs.

2a Catalana Fem.

aturada quan Sergio López va re-
matar una falta lateral. Després en 
l'última jugada del partit el Boet va 
poder sentenciar en un u contra u 
però no va encertar en la rematada.

www.eltotesport.com |  P. 9FUTBOL
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28 SANT QUIRZE

18 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Dani Torvisco, 
Carlos Pedrosa i Pol Gavañach porters; 
Dani Aguilera (2), Bernat Bonamusa, 
Jan Bonamusa (3), Àlex Bosch (3), 
Berenguer Chiva, Pepo Juàrez (1), 
Marc López, Carlos López (2), Bernat 
Muñoz, Marc Pey (4), Oriol Prat (2), Pol 
Vallhonesta, Manel Núñez (1)

PARCIALS CADA 5': 1-2, 2-4, 3-6, 5-7, 
9-8, 11-8 descans; 14-10, 18-11, 22-13, 25-
13, 27-15, 28-18.

25 GRANOLLERS AT.

28 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres, Ona Muñoz (9), Isabel Latorre, 
Marina Seda, Tinna Falconi, Clara Poo (4), 
Sandra Fargas (10), Laia Nonell, Katina 
Juarez (1), Glenda Alís (1), Saray Romero 
(3), Irene Hernàndez.

1A ESTATAL
MASCULINA

Els mataronins, que van co-
mençar bé, van acabar el par-
tit sense opcions davant d'un 
Sant Quirze superior

Fins ara els sis enfrontaments en-
tre Joventut Mataró i Sant Quirze 
a pista vallesana a 1a Estatal havi-
en ofert partits molt igualats, però 
aquest va trencar la tònica.

L'equip mataroní va començar 
de forma esplèndida, magnífic en 
defensa i traient de polleguera 
l'equip local, i als 12' dominava de 
quatre (2-6). L'equip local estava 
bloquejat en atac, però es va co-
mençar a refer en defensa i en el 
tram fina de la primera part, amb 
les aturades del seu porter, va fer 
un parcial de 5-0 que li va permetre 
arribar al descans amb avantatge 
de tres gols (11-8). 

De tota manera la diferència no 
era decisiva. Però de sortida, a la 
represa, els "kiris", empesos pel seu 
públic, ho van començar a brodar 
en atac i de seguida van agafar cinc 
gols d'avantatge (14-9) i abans de 
l'equador de la segona part ja do-
minaven de deu (22-12) i tot estava 
decidit. Els mataronins, que només 
havien fet 6 gols en 30 minuts, per 

Partit molt intens per part dels dos 
equips, amb mínims avantatges per 
al Mataró fins que una millor tasca 
defensiva al final de la primera part 
va fer que marxés al descans amb 
cinc gols d'avantatge. 

El Sarrià implacable
9a jornada (12 novembre)
Sant Quirze - JOVENTUT MATARÓ . 28-18
S. Martí Adr. - S Joan Despí ............. 27-21
Palautordera - S.Bonanova ............29-33
La Roca - Sant Cugat ........................23-20
Esplugues- Sesrovires .....................26-27
S.Esteve Palaut. - Bordils B ............25-24
Montcada - Sarrià .............................25-27
Granollers B- OAR Gràcia ................30-24
Classificació 
Sarrià 18, Sant Quirze, Granollers B , 
S. Martí Adrianenc 14, Sesrovires 12, 
Montcada i La Roca 11;  Sant Joan Despí 
9; S.Esteve Pal. 7; JH MATARÓ, Sant Cu-
gat, Palautordera 6, Salle Bonanova 5; 
Esplugues 4, Bordils B 3, OAR Gràcia 2.

10a jornada (13 novembre, 18 h)
JH MATARÓ - S. MARTÍ ADR.
Complicat partit per acabar el "Tour-
malet". La temporada passada es va 
perdre per 27-31.

Els dos primers forts
8a jornada (12 novembre)
S. Joan Despí B - OAR Gràcia ......... 37-24
Montcada - Lleida Pardinyes ...........11-28
Gavà - Vilamajor ................................24-33
Granollers At. - JH MATARÓ ............25-28
Cardedeu - Sant Quirze ...................23-27
Ascó - Coope Sant Boi .....................23-23
Canovelles - Vilanova Camí .............21-24

Classificació
JH MATARÓ 16, Sant Quirze 14; Carde-
deu, Lleida Pardinyes i Vilamajor 12, 
Granollers At. 11; Vilanova Camí 9; Ascó 
7; SJ Despí B 6; Canovelles 4, Gavà i 
Gràcia B i Sant Boi 3; Montcada 0.
9a jornada (19 novembre, 20 h)
JHMATARÓ  - CARDEDEU

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - OAR Gràcia B 31-21; 
Juv. masc.: La Garriga - JHM 23-40; Juv. 
fem: Palautordera - JHM 22-20; Cadet: 
JHM - Calella 34-34; infantil (Lliga Cat): 
Barça B - JHM 32-22.
1a Cat. fem.: Montgrí - Llavaneres Caldes 
d'Estrac 14-19; 3a Cat. masc: Pau Casals 
Sab. - Llavaneres Caldes Estrac 29-31; 4a 
Cat.: Gavà C - Llavaneres Atlètic 21-29.

 Clarament superats

Un canvi a la porteria del 
Granollers va sembrar dubtes a les 
files mataronines i les distàncies 
es van retallar, fent que el final del 
partit fos incert, però el JH Mataró 
va mantenir la calma i es va endur 
el partit, per fer el "vuit de vuit".

a un parcial de 20-6 (del 2-6 al 22-
12), van treure una mica l'orgull i 
van aconseguir deixar la diferència 
al final en aquests deu gols.

 Ja arriben al vuit de vuit

8è triomf de les noies del JHM. | ARXIU

El Sant Quirze va ser superior. | ARXIU

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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2  S. VICENT RASPEIG

6  MIS IBÉRICA CHM 

MIS IBÉRICA MATARÓ: Albert Pove-
dano (porter), Èric Florenza (2), Marc 
Povedano (3), Jordi Bartrès (1), Marc 
Figa; Èric Serra, Ferran Guimerà, Àlex 
Cantero, Oriol Lladó i Sergi Grané (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

En la visita a Sant Vicent del 
Raspeig, el passat dissabte, 
van dominar el partit d'ini-
ci a fi 

El Mis Ibèrica Mataró visitava la pis-
ta d’un equip acabat d’arribar a la 
Primera Divisió: el Club Patin Sant 
Vicent del Raspeig. Per primera ve-
gada a la temporada, el partit es va 
posar de cara ben aviat, gràcies al 
gol d’Èric Florenza i al domini que 
exercien els mataronins a tota.  El 
Club Hoquei Mataró va portar el 
pes del partit en tot moment i, de 
fet, ja a la primera part quedava el 
partit vist per a sentència amb el 
resultat de 0-4 (dos gols de Marc 
Povedano, un de Jordi Bartrès i el 

ja esmentat del capità).
L’equip local pràcticament no-

més va arribar a porta amb xuts 
de lluny i algun contracop. Albert 
Povedano, tornat a la titularitat a 
la porteria, va resoldre amb sobri-
etat les ocasions dels alacantins. A 
la segona part, va semblar que els 
locals havien agafat forces i, aquest 
cop sí, van aconseguir situar l’1-4 
al marcador. Però altre cop Pove 
i Florenza van posar ràpidament 
l’1-6. A cinc minuts del final, els 
locals van establir el definitiu 2-6.

Escalen posicions
Jornada 6
Lleida Alpicat - SHUM Maçanet ..............8-1
Calafell - Palafrugell..................................1-4
Raspeig - CH MATARÓ ............................... 2-6
Asturhockey - Sant Feliu .........................3-4
Vilanova - GEiEG ........................................ 3-2
Sant Cugat - Arenys de Munt ................. 2-3
FC Barcelona B - Tordera ........................0-4

Classificació
Palafrugell 16; Vilanova 11; Asturhockey 
i Calafell 10; Sant Cugat, Alpicat, Arenys 
de Munt i Tordera 9; MATARÓ i FC Barce-
lona B 8; Sant Feliu 7; SHUM Maçanet 6; 
GEiEG 4; Raspeig 1 punt.

A mantenir la bona ratxa
El Mis Ibérica rep al Vilanova, segon 
classificat però que es troba a tan sols 
tres punts, davant del que han d'intentar 
mantenir la bona dinàmica i buscar la 
tercera victòria consecutiva, aquest 
dissabte 19 a les 20:30h. 
Per la seva banda, les noies tenen 
un repte complicat a les 18:15, ja que 
reben el líder de l'OK Lliga femenina, el 
Manlleu, que compta els seus partits per 
victòries.

Victòria del Mis Ibérica Mataró a 
Alacant, la segona consecutiva 

El Mis Ibérica torna a guanyar. | ARXIU

La Copa d’Espanya juvenil 
femení es disputa a Mataró

El juvenil femení de l'Iluro HC que disputarà la Copa d'Espanya. | CEDIDA

Mataró acollirà del 18 al 20 de 
novembre la primera fase de 
la competició

L’Iluro Hockey Club serà l’encarre-
gat d’organitzar la primera fase de 
la Copa d’Espanya juvenil femení.
Després de l’èxit organitzatiu de la 

fase sector del Campionat d’Espa-
nya de 2a divisió femenina el pas-
sat mes d’abril, la RFEH a atorgat 
la organització al club de Mataró. 
Així doncs, l’Iluro podrà seguir ce-
lebrant l’aniversari amb una nova 
competició de nivell estatal.

La competició es disputarà del 18 
al 20 de novembre i comptarà amb 
4 equips, entre ells el club mataro-
ní, que es disputaran dues places 
per a la fase final de la competi-
ció. Aquests equips seran: El R.G.C. 
Covadonga de Gijón, el Hocquet 
de la federació madrilenya, el 
Castelldefels H.C. i l’Iluro Hockey 
Club. Els partits són els següents:
18/11/16 -18.30H: ILURO HC – CASTELLDEFELS
19/11/16 -18.00H: ILURO HC – RGC COVADONGA
20/11/16 -13.00H: ILURO HC – HOCQUET

Sort diversa per als equips sè-
niors de l'Iluro
L'equip masculí de 1a Catalana 
va perdre per 4-1 al camp del 
Pedralbes, i queda en setena po-
sició del grup de 8.

L'equip femení, per la seva banda, 
va guanyar per 3-0 el RC Polo i se 
situa en quart lloc de la 2a Divisió.

www.eltotesport.com |  P. 11HOQUEI
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Tennis | Albert Ramos cau a 
la segona ronda del Màsters 
1000 de París
Va jugar el BNP Paribas Màsters 
a París i després de superar el 
francès Robert (50è del ràn-
quing) per 6-1 i 6-4, va caure en 
segona ronda, i per segon tor-
neig consectiu, davant el també 
francès Tsonga (13è del ràn-
quing) per 3-6 i 4-6. El tennista 
mataroní ocupa ara el lloc 27è 
del rànquing mundial.

Taekwondo | 6 ors al 
Campionat de Catalunya 
infantil
Diumenge passat 13 de novem-
bre, amb més de mil competi-
dors, es va celebrar el Campionat 
de Catalunya infantil de combat 

de Taekwondo al pavelló de la 
Mar Bella de Barcelona. El Tonbal 
va aconseguir 8 medalles i 1 d'or 
de Ramón Corbacho, el Hwarang 
10 medalles i 2 d'or per Jan 
Pons i Oriol Pérez, i l'Esportiu 
Taekwondo Mataró 5 medalles i 
3 d'or per Albert Aguilar, Emila 
Ingrid i Sofía Avalos.

Escacs| El Club Escacs 
Mataró, campió de Catalunya 
a la categoria sub 14 
El passat 31 d'Octubre, va finalit-
zar el Campionat de Catalunya 
d'edats per equips que es va 
disputar a Lloret de Mar. El 
CE Mataró hi va presentar un 
equip sub12 i un sub14. L'equip 
sub14 va assolir el campionat 
de la seva categoria, liderant la 

classificació pràcticament des de 
la primera ronda. Aran Castillo, 
Hugo Barrionuevo, Ramón 
Álvaro i Aleix Fernández son la 
formació de l'equip campió, amb 
l'Eloi Castillo de delegat.

Futsal| El Futsal Mataró  es 
presenta aquest diumenge

El CE Futsal Mataró farà la pre-
sentació oficial de la tempora-
da 2016-17 el proper diumenge 
20 de novembre a les 10 hores 
al Pavelló Teresa Maria Roca de 
Mataró. Enguany el club compte 
amb 26 equips, 3 sèniors i 23 
equips de base, 320 jugadors 
que amb els seus respectius de-
legats, directius, patrocinadors, 
etc. formen part d’aquesta gran 
família que és el Futsal Mataró.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com |  P. 12VARIS

TOTESPORT 1451 MUNTAT.indd   12 16/11/16   18:04



L'Ateneu de la Fundació Iluro, durant l'acte Daniel Ferrer 
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 El Premi Iluro de monografi a 
històrica ha tornat a quedar de-
sert. Aquesta és la segona vegada 

Cap dels dos treballs "compleixen les bases i els requi-
sits per a guanyar-lo", segons el jurat

que això succeeix en només tres 
anys, després que el 2014 el guardó 
també va quedar sense guanyador.

El Premi Iluro torna a 
quedar desert 

El jurat del Premi Iluro va es-
grimir que la 58a edició del re-
coneixement quedava deserta 
perquè ni el treball “La defensa 
de la costa del Maresme durant 
la Guerra Civil (1936-1939)” ni el 
treball “Notes històriques de la 
cartoixa de Montalegre. Història, 
llegenda, bibliografi a” s’adequaven 
a les bases del premi.

El premi, "una institució"
Durant la seva intervenció en el de-
curs de l'acte, Josep Maria Fradera, 
president del jurat, va encoratjar 
els historiadors de la comarca a 
seguir presentant projectes i va 
recordar que el premi, que va co-
mençar sent de biografi es i es va 
ampliar a la monografi a històrica 
i a la comarca pel seu èxit, "és tota 
una institució".   | Redacció

CiutatCiutat núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Animales fantásticos y dónde encontrarlos  

 12:00  16:20  18:00  19:10  19:30  20:50  22:00  23:40  00:40

 [dv.-dg.+dc.] 17:10  20:00     [excepte dv.-ds.] 22:20     [dv.-ds.] 22:50

 [En català]   12:20  16:00  18:45  21:35  00:25  

La llegada  12:10  16:00  18:00  20:10  22:35  01:00 

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas            

 18:10  20:20  22:30         [dv.,dl.-dj.] 15:50       [excepte dv., dl.-dj.] 16:00

Jack Reacher 12:10  16:30  19:10  21:45  00:20

Peppa Pig. Las botas de oro 12:20 

100 metros 20:25  22:40            [dl.,dm.,dj.] 15:50  18:10  20:35

Sully 12:15  16:00  18:20  20:25  22:30 

Doctor Strange 12:10  16:30  17:00  19:00  21:30  00:00

Ouija, el origen del mal  00:50        [dg.-dj.] 22:50     

Trolls 12:10  16:00  17:00  18:05

El contable 00:40        [dv.,dl.-dj.] 15:50

La chica del tren 00:55

Ozzy 12:15

Inferno [dv.-ds.] 22:20       [dv.,dl.-dj.] 15:50

Un monstruo viene a verme 

 12:10  15:50  18:05  20:20  22:35  00:50

Cigüeñas 12:15  16:00

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 

 [dv.,dl.-dj.] 12:00  17:00

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

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

Luz de soledad  18:00  20:15  (21 nov.)

El gran vuelo  20:30  (24 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Animales fantásticos y dónde encontrarlos  1

 16:00  19:00  22:00         [dv., dl.-dj.] 20:30

Un traidor como los nuestros  1

 16:00  18:15  20:20  22:30         [dv., dl.-dj.] 18:00  20:10  22:15

La llegada  1

 16:00  18:00  20:15  22:30           [dv., dl.-dj.] 20:10  22:20

Como reinas  16:10  18:10  22:10

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas  

 16:15  18:15  22:20

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás 1

 18:20  20:30  22:40         [dv., dl.-dj.] 18:00  20:10  22:20

El ciudadano ilustre 20:10

Peppa Pig. Las botas de oro 17:00

100 metros 20:00

Sully 16:00  18:00  20:00

Doctor Strange 22:00

Trolls 16:30  18:30

Un monstruo viene a verme 20:15  22:20      [dv., dl.-dj.] 18:15

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

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Ferran Àngel

 Dan Brown va saltar a la fama 
amb el Codi da Vinci, un best-seller 
que jugava amb religió i enigmes 
per aconseguir enganxar a mili-
ons de lectors arreu del planeta. 
Com a qualsevol best-seller, les 
productores cinematogràfi ques 
se’n rifen els drets per poder re-
alitzar l’adaptació al cinema, i la 
saga del professor Robert Langdon 
no n’és menys.

A Inferno hi trobem un escenari 
similar al dels anteriors fi lms, on 

Inferno, quan la pel·lícula ja millora el llibre

"Inferno" de Ron Howard

gairebé es pot dir que és més rodó 
i realista el llibre que la pel·lícula. 
Ron Howard sembla que ha trobat 
el to de narració ideal per la saga, 
que s’adapta bé al llenguatge ci-
nematogràfi c i gaudim de dues 
hores de cinema ben fet però sen-
se més pretensions. A més a més, 
si hi afegim l’actuació d’un Tom 
Hanks que sembla passar per una 
“segona joventut” cinematogrà-
fi ca i de Felicity Jones, per a qui 
els anys no avancen, trobem una 
pel·lícula que s’aprofi ta de la fama 
de la novel·la però sabent corregir 
els defectes en la seva adaptació.

Un moment del film. 

Pregunta de la setmana
Quin professor de Hogwarts 
utilitzava el llibre 'Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos' 
a les seves classes?

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

Resposta del núm. 1744
‘Hulk i Thor’

Guanyadors:
Antonio Villora Angulo.

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. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016

LA LLEGADA

Una lingüista és contractada per esbri-
nar si els extraterrestres que vénen a la 
Terra ho fan en to de pau. A mesura que 
la dona aprèn a comunicar-s'hi, experi-
menta flashbacks que seran la clau que 
donarà significat a la visita alienígena.
Direcció: Denis Villeneuve
Intèrprets:  Amy Adams, Jeremy Ren-
ner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg
116min

ANIMALES FANTÁSTICOS... 

Adaptació del llibre de J.K. Rowling, que 
amplia el món de Harry Potter des del 
punt de vista de Newt Scamander, un 
mag a qui li encarreguen escriure sobre 
éssers fantàstics. S'ambienta 70 anys 
abans de la història del mag. 
Direcció: David Yates
Intèrprets: Eddie Redmayne, Katherine 
Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol
140min

UN TRAIDOR COMO LOS...

Una jove parella britànica coneix a El 
Marroc a un carismàtic milionari rus que 
assegura pertànyer a la màfia. El mafiós 
els convida a una festa on els demana 
ajuda per a sol·licitar asil polític a An-
glaterra a canvi d'explicar tot el que sap. 
Direcció: Mandie Fletcher
Intèrprets:  Ewan McGregor, Stellan 
Skarsgård, Damian Lewis, Naomie Harris
107min

COMO REINAS

L'Eva acaba de quedar vídua i ha rebut 
per error un xec de la seguretat social 
per valor de 900.000 $. Marxa a Gran 
Canària amb la seva millor amiga per fer 
el viatge de la seva vida, però acaben 
convertint-se en fugitives de la justícia.
Direcció: Andy Tennant
Intèrprets: Shirley MacLaine, Jessica 
Lange, Demi Moore, Judd Hirsch
86min

AMOR Y AMISTAD

Any 1790. La jove vídua Lady Susan 
Vernon va a la finca de la seva família 
política, amb la intenció de fer callar els 
rumors. Mentrestant, decideix buscar-se 
un marit per a ella i per a la seva filla, 
tot i que la jove és reticent al matrimoni.
Direcció: Whit Stillman
Intèrprets:  Kate Beckinsale, Chloë Se-
vigny, Xavier Samuel, Stephen Fry 
94min

LA DOCTORA DE BREST

Narra la història de la doctora Frachon, 
la dona que el 2010 va plantar cara a la 
indústria farmacèutica francesa, quan 
es va destapar l'escàndol mediàtic d'un 
controvertit medicament que va provo-
car la mort de centenars de persones.
Direcció: Emmanuelle Bercot 
Intèrprets:   Sidse Babett Knudsen, Be-
noît Magimel, Charlotte Laemmel
128min

Tot Cinemes 1746.indd   4 16/11/16   19:51
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L'Hospital de Mataró

L'entrega de premis NAOS

D.F. 

 Cedida 

 Una iniciativa de la Secció de 
Salut de l'Ajuntament de Mataró, el 
programa "A peu, fem salut!", s'em-
porta el premi Estratègia NAOS 
2015. El programa guanyador són 
32 itineraris urbans que es poden 
fer a peu per dins de la ciutat de 
Mataró. "A peu, fem salut!" s'ha 
ajustat, doncs, als criteris de va-
loració dels organitzadors i s'ha 
valorat la implicació i sinergies de 
diferents sectors de la població, el 
procés, els resultats i l'impacte en 
salut, la sostenibilitat en el temps 
del projecte, el plantejament origi-
nal i innovador i els criteris d'equi-
tat i perspectiva de gènere.

32 itineraris urbans
Els 32 itineraris per caminar que  
formen part del programa "A peu, 
fem salut!" pretenen seguir fomen-
tant l'activitat física en el dia a dia 
de les persones a l'hora que es pro-
mociona la ciutat com a espai afa-
voridor de salut. Així doncs, des 
de la regidoria de Sanitat, Salut, 
Consum i Gent Gran Activa se se-
gueix posant sobre la taula tots els 

El programa mataroní proposa 32 itineraris a peu per 
dins de la ciutat per promoure l'activitat física 

Premi Estratègia NAOS 2015 al 
programa "A peu, fem salut!"

  La Coordinadora en Defensa de 
la Sanitat Pública i la FAVM lamen-
ten el paper que se'ls ha assignat 
en les feines prèvies a l'elaboració 
del nou Pla Estatègic del Consorci 
Sanitari del Maresme. 

"Els veritables problemes"
En un comunicat públic, les en-
titats asseguren sentir indignació 
i decepció perquè després de ser 
convidats al procés previ d'ela-
boració del Pla van ser relegats a 
una comissió concreta i "res de 
parlar dels veritables problemes, 
per nosaltres, del Consorci com la 
saturació d'urgències, el col·lapse 
als CAPs, la vulneració de drets a 
l'Hospital de Dia o la infrautilit-
zació de l'Hospital de Sant Jaume 
i la derivació de malalts a centres 
privats".

Des de la Coordinadora lamen-
ten que el Consorci hagi assignat 
aquests temes a altres òrgans sense 
participació veïnal: "es confi rma 
que creuen que estem per fer so-
roll", asseguren | Redacció.

No creuen en l'aposta per 
elaborar el Pla Estratègic

La Coordinadora 
lamenta no ser 
escoltada al CSdM 

benefi cis que comporta caminar: 
ajudar a prevenir l'obesitat, dismi-
nuir el risc de contraure malalties 
de cor, càncer, diabetis tipus II, 
enfortir la musculatura i els ossos 
o millorar l'estat d'ànim. Des del 
mateix espai recorden que es trac-
ta d'iniciatives econòmiques que 
s'ajusten per a tot tipus d'edats i 
condicions físiques.

De fet, els itineraris es van orga-
nitzar dividint la ciutat en quatre 
zones i organitzant vuit recoreguts 
en cada un, classifi cats segons el 
grau de difi cultat: baixa, lleugera, 
moderada i alta.

Estratègia NAOS
L'Estratègia NAOS (Nutrició, 
Activitat Física i prevenció de 
l'Obesitat) és una estratègia de 
salut emmarcada en les políti-
ques sanitàries internacionals 
com la OMS i la Unió Europea. 
L'Estratègia NAOS té com a fi na-
litat invertir la tendència ascen-
dent de la prevalença de l'obesitat 
fomentant l'alimentació saluda-
ble i la pràctica d'activitat física.| 

CiutatCiutat núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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El Pati Guanyabens
Text: Jordi Gomà

 El Pati Guanyabens va canviar completament la ges-
tió fa dos anys, ara en mans de José Peña i Carla Costa 
–dedicats a l’hostaleria des de fa quinze anys– que s’han 
encarregat de millorar radicalment l’oferta gastronòmi-
ca del local. Ara tot es cuina amb producte fresc del dia, 
buscant oferir menjar de proximitat i econòmic però de 
molta més qualitat. I la millora ha donat els seus fruits, ja 
que han aconseguit una bona base de clients habituals 

satisfets que tornen pel menjar, pel tracte i per l’ambient. El 
menú del dia de dilluns a dissabte és a 10,90€, però entre 
setmana amb promoció de 2x1, de manera que, si anem 
acompanyats, ens surt a tan sols 5,45€. El menú canvia 
diàriament, amb quatre primers i quatre segons, i amb 
peix de la plaça de Cuba. També tenen menús de grups, 
ideals per empreses ara que s’acosten les celebracions 
de Nadal, amb tres opcions diferents a partir de 17,90€ 
amb tot inclòs; a mesura que puja el preu fins al 28,90€ 
trobem plats de més qualitat i barra lliure de begudes.

A les nits el protagonisme l’agafen les hamburgue-
ses –10 tipus diferents, totes amb opció vegetariana–, 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Alguns dels seus plats recomanats són les tires de 

pollastre marinades amb soja i sèsam, acompanyades 

amb salsa de mel i mostassa, la torrada d’escaliva-

da amb anxoves o l’hamburguesa Nova York –feta 

amb un pa artesà especial–, amb enciam, formatge 

Edam, ou fregit, bacó i tomàquet. I en el menú diari 

hi podem trobar plats tan espectaculars com la cua 

de rap amb salsa verda i verdures saltejades al wok.

Begudes recomanades: Un dels seus 

còctels, tots fets amb fruita natu-

ral, com el “Mojito” de maduixa o 

la Pinya colada, feta amb la recepta 

original, amb llet de coco.

totalment artesanes i amb pa de qualitat -que pot ser 
sense gluten- i els entrepans com el Català, d’albergí-
nia i carbassó a la graella amb ceba caramel·litzada i 
formatge Edam. També fan creps casolanes, com la 
de formatge Brie amb pernil de gla i nous, tapes com 
l’espectacular timbal de foie amb saltejat de bolets i 
formatge de cabra i ous estrellats amb cinc varietats 
diferents, com els que porten patates, daus de bull 
blanc i allioli. És un dels pocs llocs a Mataró on tenen 
una gran varietat de sucs naturals, amb més de 15 
diferents. A les nits el Pati és un lloc ideal on anar a 
fer una copa, ja sigui tastant un dels seus còctels o 
un gintònic prèmium a partir de 7€.

El Pati Guanyabens, un espai únic per a gaudir 
dels sentits, es troba ubicat en una casa del carrer 
Barcelona del segle XVIII, amb un pati espectacular 
on hi podrem degustar les seves especialitats en un 
entorn acollidor i molt agradable. De fet, en el ma-
teix local podem diferenciar tres espais: la cafeteria, 
que trobem a l’entrada, el Pati, l’espai més atractiu 
a l’estiu, i el Celler, un saló interior ideal per a cele-
bracions privades.

El Pati Guanyabens

Carrer Barcelona, 33. Mataró.
Telèfon 937 906 162
www.facebook.com/ElPatiGuanyabens
De dilluns a dijous de 9h a 00h, divendres i dissabte 
fins les 3h. Diumenge tancat en temporada baixa.

Plats recomanats

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
www.totmataro.cat/restaurants
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L'edifici al qual han entrat a viure nombrosos ocupes

 Arxiu 

Sembla que l'ocupació d'habitatges, cada vegada 
més, queda lluny del fenomen associat als esquàters 
amb cresta i gustos musicals punks. És un fenomen 
que prolifera per ell sol i que no deixa de ser una 
expressió més dels desequilibris socials i del mer-
cat immobiliari. Alguns ho han relacionat amb la 
crisi econòmica i la manca de recursos, altres amb 
l'aprofi tament precisament d'aquesta situació per 
treure'n rendiment econòmic. 

Aquest fenomen de la nova ocupació és patent 
arreu de Mataró. En pràcticament tots els barris 
se'n donen casos, per més que la pràctica majoria 
es mantinguin allunyats de l'atenció o la notícia. A 
Mataró han estat notícia, per exemple, a Cerdanyola 
en un bloc del carrer València. En aquest cas van 
ser ocupats força pisos, tot i que els ocupes van 
conviure amb els veïns llogaters. Finalment tots es 
van quedar sense subministraments perquè les em-
preses havien detectat impagaments i males praxis. 
També és mediàtic el cas del Pla d'en Boet. Potser un 
dels casos més coneguts i problemàtic. Aquests dos 
exemples, però, no són aïllats. I és que el fenomen 

La recent ocupació d'un bloc de pisos a 
la plaça de l'Ajuntament torna a fer sal-
tar les alarmes d'aquest fenomen. Per 
què passa? Què busquen? Com ho fan?

En el reportatge d'aquesta setmana intentem expli-
car com va ser aquesta ocupació en un edifi ci que 
es troba a només 15 metres del mateix Ajuntament 
i es tracta d'un edifi ci modern i de disseny. 

A més a més, parlem amb una assessoria de co-
munitats ocupades perquè ens expliquin quina 
és la situació, on és la línia de la privacitat i quin 
és el procediment que fan servir els ocupes per, 
per exemple, manipular els subministraments 
de l'aigua i el gas. Tot plegat en un moment en 
què ni Mossos d'Esquadra ni Policia Local po-
den fer-hi res perquè la justícia és lenta i la llei 
empara aquestes situacions.

El nou fenomen
de l'ocupacióREPORTATGE

Text: Redacció

Fotos: Arxiu

Els casos d'entrades en pisos s'estenen per tots els 
barris de Mataró

Tot 5,6,7 Reportatge 1746 Pis ocupat.indd   2 16/11/16   16:35



 

Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment 
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves 
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull 
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix 
consum i emissions reduïdes de CO2.

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com
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L'últim cas sonat
Segurament un dels últims casos més mediàtics ha 
estat el d'aquest passat estiu. Un dels blocs de la 
promoció d'habitatges de protecció ofi cial al cos-
tat dels Mossos d'Esquadra, situat al Carrer Sant 
Cugat al barri del Pla d'en Boet, va ser ocupat. De 
fet, del centenar de pisos se'n van ocupar tretze 
de forma il·legal per un grup de persones, que des 
d'un principi, van atemorir a la resta del veïnat.  

El Jutjat i la Fiscalia conjuntament amb l'Ajun-
tament de Mataró i l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya hi han estat treballant per evitar alda-
rulls i noves ocupacions. Per això ja es va esta-
blir un servei de vigilància privada, sufragat per 
l'Agència de l'Habitatge, per vigilar el bloc. Una 
mesura que, si el fenomen augmenta, o s'haurà 
de contemplar en d'altres edifi cis o evitar per al-
tres mètodes que els pisos buits siguin ocupats.

s'està estenent per tota la ciutat, sobretot en zones 
com Rocafonda, el Palau i ara ja, al centre de la ciutat.

Un dels casos més recents d'ocupació és a tan sols 
quinze metres del mateix edifi ci de l'Ajuntament. 
Exactament és al bloc número 21-25 del Carreró. 
Aquests pisos, que molts d'ells havien estat propietat 
del Banc Sabadell, van passar a ser pisos vinculats 
a un fons d'inversió per altres propietats. Aquest 
canvi administratiu va provocar que molts d'aquests 
habitatges estiguessin buits durant, com a mínim, 
un any. Físicament, en un bloc de tres pisos, amb 
quatre veïns per pis, només hi havia dos llogaters, 
la resta era buit.

La modernitat del bloc i la seva situació no podia 
fer pensar que s'ocuparia, però els qui ho fan, són 
uns experts. "Per ells és molt fàcil, fan una puntada 
de peu i destrossen el pany, moltes vegades també 
acaben trencant els vidres. El mateix fan amb l'habi-
tatge que volen ocupar i saben que està buit perquè 

l'han estat observant", explica Inés Martínez, respon-
sable d'Insval, una assessoria que tracta amb comu-
nitats ocupades. I això mateix és el que va passar 
en aquest bloc de pisos de la plaça de l'Ajuntament 
ara fa aproximadament un mes i mig. Primer va en-
trar un home i va ocupar un pis del tercer, al cap de 
pocs dies ja s'havien ocupat la resta d'habitatges.

Segons un testimoni de l'ocupació al qual ha tingut 
accés el Tot Mataró i vol mantenir l'anonimat, els ocu-
pes van anar sumant inquilins, entre els quals algun 
menor d'edat, bebè o animal domèstic per provocar 
que el procediment de desallotjament sigui més com-
plicat. "El primer que fan és canviar el pany perquè 
la policia no pugui fer-hi res, després, enganxar-se 
als subministraments d'aigua i corrent", explica la 
mateixa font. Per la seva banda, Martínez explica que 
en molts casos "els és igual agafar la llum i l'aigua 
d'un veí, que de la comunitat o la companyia": "El 
problema és que manipulen els subministraments i 
que, d'entrada, entenem que aquesta gent no són 

Reportatge

Tot 5,6,7 Reportatge 1746 Pis ocupat.indd   4 16/11/16   16:35



El primer que 
fan és canviar 
el pany, després 
enganxar-se als 
subministraments 
d'aigua i corrent"

professionals.  Això genera molta inseguretat". La 
majoria d'ocupacions es fan en pisos buits a punt per 
llogar o vendre, però no sempre és així. "Pots marxar 
de vacances i en tornar ja no poder-hi entrar", explica 
Martínez. "En aquest sentit consumeixen la teva llum, 
gasten la teva aigua i es mouen enmig de les teves 
coses i no hi pots fer absolutament res. És molt indig-
nant", continua la mateixa font que assegura que la llei 
els empara i els que ocupen en són molt conscients. 

El negoci ocult

"Tot plegat és un negoci, una màfia", assegura 
Martínez. "És cert que et trobes amb gent que ne-
cessita un sostre i han ocupat el pis per necessitat. 
En aquest sentit nosaltres alertem directament a 
serveis socials de l'Ajuntament de Mataró que ac-
tuen ràpidament per atendre'ls". No es pot deslligar 
aquest àmbit del fenomen de tota la crisi del sistema 
immobiliari i la manca d'habitatge social mentre hi 
ha un parc de pisos buits, el gran cavall de batalla 

d'entitats com la PAH. "Però aquests casos, malau-
radament, són pocs", assegura Martínez. 

A Insval han tractat amb casos de tot tipus, els més 
comuns són els dels ocupes que es fan passar per 
propietaris d'aquells pisos ocupats i lloguen o fins 
i tot venen els habitatges que han ocupat per treu-
re'n diners. Altres, busquen directament arribar 
a un acord econòmic amb propietats o bancs. Un 
cop tenen els diners, tornen a ocupar un altre pis. 
D'aquesta manera, aprofitant-se també de la lenti-
tud de la justícia, molts d'ells passen temporades 
del voltant d'un o dos anys en un mateix habitatge 
fins que han aconseguit els diners. I ho fan seguint 
el seu propi procediment: sense pagar res.

"Tant Mossos d'Esquadra com Policia Local fan 
molt bé la seva feina, es traslladen ràpidament als 
habitatges, dialoguen, etc. Però encara que ho facin 
bé, estan limitats fins a cert punt. Ells també depenen 
dels jutges i en aquest sentit la justícia és massa len-
ta i les lleis afavoreixen els ocupes", relata Martínez. 
A l'espera de negociacions, acords econòmics o pac-
tes amb propietaris, hi ha casos d'ocupes –en situació 
d'atur– que utilitzen els pisos ocupats com a base 
de robatoris, tràfic de drogues o intercanvi de peces 
de ferralla. Així, la circulació de persones alienes als 
pisos a l'escala comunitària, pot ser força freqüent.

Mentrestant a l'edifici del Carreró 21-25 se segueix 
negociant amb els ocupats perquè es puguin desa-
llotjar com més aviat millor, ja que hi ha llogaters a 
l'espera de poder entrar als seus pisos.
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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

El Dia de la TV es fixa en els nous públics 
El TecnoCampus acull aquest divendres el Dia Mundial de la Televisió amb taules 
rodones sobre el fenomen dels nous continguts i públics a l'era de les xarxes socials 

Comunicació: Redacció

 L’anomenada generació Z, és 
a dir, aquells nois i noies nascuts 
entre 1994 i el 2009 i la seva nova 

manera de consumir televisió, cen-
traran la mirada de la tercera edi-
ció del Dia Mundial de la Televisió, 
que se celebrarà el divendres dia 
18 de novembre al TecnoCampus.

El Dia Mundial de la Televisió 
vol abordar el mitjà televisiu a 
partir de la visió de diversos ac-
tors però, sobretot, analitzant el 
paper del seu públic més jove. Hi 

AMB EMPENTA
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L’activitat l’organitza el Clúster Audiovisual de Catalunya, l’As-
sociació GrausTIC (abans Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de 
Telecomunicació de Catalunya) i el TecnoCampus, en col·laboració 
amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el Col·legi professional 
de l’Audiovisual de Catalunya, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, La Xarxa de Televisions Locals, m1tv, Grup Lavinia, 
Adolescents.cat i Clack.

El Dia Mundial de la Televisió és una celebració internacional 
impulsada el 1996 per l’Assemblea de les Nacions Unides que se 
celebra el 21 de novembre de cada any, amb un especial arrelament 
a diversos països sud-americans com Mèxic, Perú, Xile, Paraguai, 
Argentina, Colòmbia, Uruguai, Equador, Bolívia i Veneçuela. 

Un Dia amb trajectòria

participaran analistes, comuni-
cadors audiovisuals, professio-
nals de mitjans de comunicació 
i professors universitaris, que re-
fl exionaran sobre com és el mitjà 
avui i quines perspectives té de 
cara al futur.

Milers de seguidors
Així, per exemple, una de les dues 
taules rodones del dia abordarà la 
creació i els continguts amb el títol 
“Nous públics”. Comptarà amb la 
presència de Guillem Sans (APM?), 
Tomás Fuentes (YouPlanet), Ernest 
Codina (Adolescents.cat), Mel 
Domínguez (‘youtuber’, Focusings 
Vlogs), així com de Pol Montserrat 
(alumne  de mitjans Audiovisuals 
del TCM). En aquest cas, la mo-
deradora serà Anna Tarragó, pro-
fessora d’aquest grau. Alguns dels 
ponents destaquen per la seva 
forta infl uència en xarxes socials. 
Entre Tomás Fuentes (33.100), Mel 
Domínguez (27.927) i Guillem Sans 
(10.623) sumen 71.650 seguidors 
a la xarxa Twitter. 
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La nova oficina de TecnoCasa al barri dels Molins Daniel Ferrer 

 Tecnocasa acaba d'obrir la 
seva quarta ofi cina immobiliària 
a Mataró, la cinquena del grup si 
s'hi suma la que hi ha de Kiron. 
Aquesta ofi cina està situada a 
la cantonada del carrer Nicolau 
Guanyabens i Riera de Figuera 
Major, al barri dels Molins. El grup 
l'ha obert amb la voluntat de seguir 
apostant pel servei de proximitat 
al territori, amb voluntat de servir 
no només als Molins sinó també 
a Cirera, Vista Alegre i el Camí de 
la Serra.

Tecnocasa és la xarxa immo-
biliària més gran del Maresme i 
en l'àmbit nacional compta amb 
més de 300 ofi cines.

Tecnocasa obre 
nova oficina als 
Molins

És la quarta del grup a 
Mataró, on és la xarxa 
immobiliària més gran

A Tecnocasa són especialistes en 
venda i lloguer, treballant zones 
reduïdes per conèixer el mercat 
al detall i oferir el millor servei 
professional. També és l'única 
immobiliària amb departament 

fi nancer propi –Kiron- per facilitar 
l'accés a la compra d'habitatges.

El grup acumula 22 anys d'ex-
periència a l'estat i té més de 20 
comercials al servei del client a 
l'àrea de Mataró.  | Redacció

amb Empenta
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La presentació de la campanya, a Carrefour Cabrera Cedida 

 Carrefour celebra fi ns al pròxim 
24 de novembre la mostra mono-
gràfi ca "Productes de la Nostra 
Terra" en què participen 73 empre-
ses catalanes amb 165 productes 
locals. La promoció estarà dis-
ponible en els hipermercats de 
Carrefour de Catalunya. La inau-
guració de la campanya es va fer 

El passat exercici va realitzar compres a 1.448 empreses 
catalanes per valor de 1.411 milions d'euros

a Carrefour Cabrera, presidida per 
Antonio Díaz i Vendrell, Director 
General d'Alimentació, Qualitat i 
Indústries Agroalimentàries de la 
Generalitat de Catalunya.

Carrefour treballa amb una 
àmplia representació de pro-
ductes elaborats per empreses 
de Catalunya, que aporten als 

Carrefour promou els 
productes de Catalunya

establiments de la cadena assor-
timent local. Per a Carrefour les 
empreses agroalimentàries locals 
són una peça clau en el seu model 
de negoci, ja que contribueixen a 
oferir un assortiment específi c i 
local a cada un dels establiments 
de la cadena. En aquest sentit, la 
companyia va mantenir relacions 
comercials amb 1.448 proveïdors 
catalans per un valor de més de 
1.411 milions d'euros.

Carrefour té entre els seus se-
nyals d'identitat, oferir als seus 
clients un assortiment ampli en 
el qual tenen cabuda tant els pro-
ductes de grans empreses nacio-
nals com els productes de petites 
i mitjanes empreses de cadascuna 
de les regions en què la cadena 
està present. 

Carrefour reconeix, d'aques-
ta manera, la tasca de les pimes 
locals que destaquen per la seva 
qualitat en el mercat nacional. 
Aquesta campanya consolida el 
producte local  en l'assortiment 
dels hipermercats. | Redacció
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COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
VENTILADOR TECHO /C/LUZ, man-
do distancia. Sin estrenar, embalaje 
original. Hasta 45m2. Económico. 
668.682.340 (WhatsApp)

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
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139.
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69.
ALQUILO ESTUDIO amueblado con 
terreno. 2 habitaciones. 500€ gas-
tos incluidos. Urbanización Can 
Cabot. 615.170.534 
SE TRASPASA BAR Mesón Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Telf. 
679.247.824 
ES TRASPASSA PERRUQUERIA a 
Vilassar de Mar, per canvi de resi-
dència. Ple funcionament, facturació 
demostrable. 687.775.551 Javier

TREBALL

FALTA OFICIALA REPUNTE. 
93.740.90.08 
SE BUSCA CHICA para Bar 
Restaurante. Interesadas llamar al 
telf. 93.001.39.74 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Marta 619.220.947 
PERSONA INVERSORA, per escola 
bressol en Inglés (capital aportar 
30.000€). Local, permisos aprovats 
pel Departament d'ensenyament. 
610.711.842 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d'encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.780.702
LIMPIEZA. 631.996.723
AUXILIAR ADMVA, ATENCIÓ al cli-
ent, recepció. Dona de 49 anys. 
Experiència. Disponibilitat imme-
diata. Català i Castellà. Amabilitat, 
empatia. 652.716.155
LIMPIO, cuido niños, mayores, ayudo 
cocina. 632.075.926
LIMPIO, CUIDO NIÑOS, MAYORES, 
ayudo cocina. 631.228.877
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cangu-
ro. 652.867.591
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
631.236.430 /632.177.778
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños. 
Disponibilidad total. 640.849.348
BUSCO TRABAJO DE limpieza. 
674.784.577 
CATALANA SE OFRECE limpieza tar-
des. 658.087.254 
ME OFREZCO HORAS tardes para cui-
dado mayores, limpieza. 617.993.949 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.180.768
CUIDO ANCIANOS INTERINA. 
688.276.991 
CHICA SE OFRECE cuidado perso-
nas mayores y canguro. 631.811.714 
CUIDO PERSONAS MAYORES. Interna 
/ externa. Referencias. 631.266.229

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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93 322 26 00

COMPRA-VENTA
ESTANCOS

TREBALL

ES FAN PEDICURES a domicili. Hores 
convingudes 619.650.253 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha. 
631.051.815 

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 
REFORMES DE LA LLAR al millor 

preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739  
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 

Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTOR, ESTUCADOR. 632.978.080 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 15€/h. Presupuesto sin 
compromiso. Se hace factura. www.
zoly.es 631.483.289 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
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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Sèniors

El moll de l'os

En aquests moments una part im-
portant de la població de Catalunya 
aspira a crear un estat independent, 
dins del marc de la UE. Aquesta as-
piració legítima genera un problema 
amb l'estat espanyol, que la con-
sidera del tot inacceptable i la re-
butja. L'essència del moll de l'os 
d'aquest problema és fàcil d'explicar. 
Consisteix a aconseguir el vot favo-
rable del 50%+1 en un referèndum 
binari de Sí/No. Les recents lliçons 
de la història, posen en evidència els 
processos fallits referendaris d'Es-
còcia i el Quebec. Aquests resultats 
negatius recomanen descobrir l'es-
sència vital dels projectes enfrontats, 
electoralment més favorables.

La crisi econòmica sistèmica 
del 2008, ha suposat un abans i 
un després, en el que un retorn al 
passat ja no és possible. Ens tro-
bem en una societat en transició, 
en la que els seus principals rep-
tes són superar la creixent desi-
gualtat social i l'atur estructural 
crònic. Un projecte engrescador 
i electoralment favorable d'una 
Catalunya segle XXI, implica so-
lucionar aquests reptes, en quina 
resolució, la classe política, per la 
seva clara dependència econòmica 
dels poders fàctics, hi té poc a fer. 
El moll de l'os d'una Catalunya se-
gle XXI, correspon al paper inno-
vador i creatiu d'una societat civil, 
que malauradament, immersa en 
un tantsemenfotisme negatiu de 
passar de tot, el fa difícil, tot i el 
reconeixement de la seva neces-
sitat, imprescindible i necessària, 
sense la qual els resultats negatius 
d'un referèndum independentista, 
poden portar a fer el ridícul més 
espantós que cal sobretot evitar..
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

SE PRECISAN

DE CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

OPERARIOS

T: 93 756 05 05 info@alufactory.es

PROFESSIONALS

MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
HIRUDOTERAPIA, MASAJES 
662.257.120 
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidaad, limpieza. 
Excelentes acabados 629.988.598 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Económico. 653.796.506

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
ROSY 40 AÑOS. Venezolana recién 
llegada. Cariñosa. Casa particular. 
698.359.037 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
MASAJISTA PICANTE 698.247.545 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 656.464.173

HIPOTECAS: 
100% + GASTOS
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Nivells de consciència (3/3)

CONSCIÈNCIA RACIONAL. El 
pensament domina. La raó, des 
de René Descartes, ha dividit o 
dissociat: cap i cor. Ha fet un gran 
bé perquè ha donat peu a la cièn-
cia-tècnica, però alhora ha matat 
l'esperit, la sensibilitat, el cor. Uns 
poders inhumans. Capacitat per-
sonal de seguir una lògica, però 
paral·lela a la realitat. Un món li-
neal i al final la mort. Control del 
temps. Una consciència egoica 
molt sobredimensionada. Un món 
fragmentat, reduccionista. "Una" 
visió imposada a tothom.

CONSCIÈNCIA PLURAL: La in-
terdisciplinarietat. Intent de diàleg 
amb ciències, filosofies, religions. 
La globalització hi ha ajudat, però 
ha romàs un infantilisme global. 
Cadascú va a la seva. Un món ado-
lescent i egoista.

Un pas més. LA CONSCIÈNCIA 
INTEGRAL: En cada cosa hi ha el 
Tot. També anomenada holística. 
Transpersonal o interior. Cada va-
lor d'un esglaó ha de ser incorporat 
en el següent. El darrer esglaó ha 
d'integrar tots els valors interiors. 
Per això se'n diu de segon grau: 
Complet i acomplert. El número 
1 no conté el 2 i 3. Però el 3 conté 
l'1 i el 2.

La racional és del món Occi dental. 
La plural de diàleg tot just comença. 
Però l'Ésser Humà ha d'aconseguir 
la consciència integral.

Aquest és el gran repte, el de-
safiament perquè el nou model 
d'Humanitat es faci realitat. No 
esperar que els altres la facin, sinó 
començar cadascú/na des de la 
seva pròpia vida del dia a dia. Un 
creixement interior com una es-
cala de cargol: helicoïdal.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

BUSQUES I NO 
TROBES RES A 
PROP

ARA JA SAPS 
ON BUSCAR
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Una de les plaques

Una imatge d'arxiu de la Piscina Municipal

ACN 

 Arxiu 

 La Policia Local va detenir l’au-
tor de quatre robatoris a la Piscina 
Municipal després d’enxampar in 
fraganti un home de 60 anys, veí 
de Mataró. Els fets han ocorregut 
durant la darrera setmana. La di-
recció de la Piscina Municipal va 
denunciar la comissió de diferents 
robatoris a les taquilles dels vesti-
dors d’homes, de les quals havien 
sostret únicament els diners, dei-
xant abandonats la roba i la resta 
d’objectes de valors que els usuaris 
tenien guardats.

Agents de la Unitat de Serveis 
d’Investigació de la Policia Local 
es van entrevistar amb respon-
sables i personal de la piscina, i, 
després d’analitzar el modus ope-
randi dels robatoris, els horaris en 

La Policia Local de Mataró deté in fraganti l’autor de 
quatre robatoris amb força a les taquilles 

Enxampen in fraganti un lladre als 
vestidors de la Piscina Municipal

 El grup municipal d'ERC a 
Mataró reclama a l'Ajuntament 
de la ciutat que acompleixi la Llei 
de memòria història i a una moció 
aprovada el desembre del 2005 al 
ple del consistori i retiri els ele-
ments de simbologia feixista que 
hi ha a la ciutat. Els republicans 
han fet inventari i calculen que 
encara hi ha una quarantena de 
símbols als carrers de la ciutat, 
un relleu de l'àliga de Sant Joan i 
39 plaques amb el jou i les fl etxes 
de l'antic ministeri de l'habitatge 
del règim franquista.

Inventari fet
ERC ha elaborat un llistat amb 
les localitzacions d'aquests sím-
bols, que lliurarà al govern mu-
nicipal durant el pròxim ple mu-
nicipal amb el prec que els retiri. 
Divendres passat, el regidor repu-
blicà, Ignasi Bernabeu, va retirar 
ja de forma simbòlica una de les 
plaques, la que hi havia a la con-
fl uència del carrer Biada i la ronda 
Alfons XII. | Redacció.- ACN

Retiren simbòlicament una 
de les que encara hi ha

ERC demana retirar 
totes les plaques 
franquistes de Mataró 

què es produïen i els registres dels 
usuaris que en aquells moments 
es trobaven a les instal·lacions, 
van detectar un possible sospitós 
dels delictes.

In fraganti
La tarda del dimecres 9 de novem-
bre es va advertir la Policia Local de 
la presència de la persona sospito-
sa a les instal·lacions. Presentats al 
lloc dos agents de paisà, van fer un 
seguiment del sospitós i, fi nalment, 
el van detenir després de sorpren-
dre’l in fraganti forçant amb un 
tornavís una taquilla i sostraient 
la cartera d’un altre usuari. L’home 
va ser posat a disposició judicial i 
deixat en llibertat provisional amb 
càrrecs.| Redacció

4

La Direcció de la Piscina 
Municipal va fer 
coneixedora la Policia 
quan els casos detectats 
van ser quatre, amb el 
mateix modus operandi

60

El detingut és un veí de 
Mataró, de 60 anys, que 
operava amb un tornavís 
amb què forçava les ta-
quilles per sostreure els 
diners dels usuaris
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Felber enlluerna un Cafè de Mar a vessar
El pare de l'"Economia del bé comú" exposa la seva teoria, basada en una esmena a la 
totalitat de l'actual sistema econòmic, que es mostra convençut que canviarà

Societat: Cugat Comas

  No hi cabia ni una agulla. Abans 
que fossin les sis de la tarda de di-
marts, el Cafè de Mar ja era abso-
lutament ple, amb molta gent de 
peu. El reclam era evident i entre 
curiosos, cooperadors, polítics, 
funcionaris i estudiants l'afora-
ment es va revelar com a clara-
ment insufi cient. L'acte l'obria 
l'Alcalde, a mode d'inauguració 
de la Setmana de l'Economia 
Social i Solidària, però realment 
tots els ulls estaven pendents de 
Christian Felber. Un teòric eco-
nòmic austríac que genera una 
expectació quasi d'icona pop. El 
pare de l'economia del bé comú 
era a Mataró. I totes les agendes 
hi havien coincidit.

Comunicar i fer pensar
Felber és un comunicador de pri-
mera i només per l'accent es diria 
que el castellà no és la seva llen-
gua materna. Tot i que bona part 
de l'audiència ja sabia qui era, un 
estol de mirades concentrades 
esperaven el que va ser un classe 
magistral en tota regla. L'economia 
del bé comú que ell apadrina té 

la virtut de no ser cap sopa d'all 
inventada, sinó en certa manera 
un replantejament del sistema en 
base a conceptes de lògica com-
partida, fi ns i tot a partir de pre-
ceptes fi losòfi cs i socials antiquís-
sims. La crítica a l'actual sistema 
econòmic, basat en la suma de 
riquesa com per exemple amb el 
càlcul del PIB és contrarestat per 
Felber per nocions i paràmetres 
basats en aquest "bé comú" que, 
en més d'una hora de xerrada, 
percudien els assistents. 

Pedagògic i amè, Felber com-
bina l'ocurrència de fer el pi en 
directe per demostrar que es pot 
capgirar l'ordre actual i una con-
fi ança en què "el sistema mutarà, 
perquè són més les persones que 
el volen canviar". El "bé comú", 
amb els seus índexs i paràmetres 
i una lògica àmpliament compar-
tida es va revelar no només com 
una alternativa viable, en boca de 
Felber, sinó com un referent ne-
cessari a una ciutat que diu voler 
ser la de l'economia social. 

Daniel Ferrer 

L’última jornada de la Setmana de l'Economia Social i Solidària, el 
dissabte 19, tindrà com a eix la Fira de l’Economia Social i Solidària 
a la plaça de l’Ajuntament, amb parades, exposicions i servei de 
restauració. Durant el dia hi haurà altres activitats lúdiques com 
el vermut de quilòmetre zero amenitzat pel PD Fotlifoc, i jocs 
infantils, a càrrec de la cooperativa Artijoc, o un tast de cervesa 
artesana, amb la cervesa cooperativa Capfoguer. Dissabte a la 
tarda, i també a la plaça de l’Ajuntament, es presentarà la Guia 
de l’Economia Social de Mataró, amb Ivan Miró, de la Ciutat 
Invisible; Alba Hierro, de Pam a Pam, i Joan Lluís Jornet, de la 
Unió de Cooperadors de Mataró, i hi haurà una conferència sobre 
“Sostenibilitats col·lectives i economia feminista de les cures” a 
càrrec d’Elba Mansilla, de La Ciutat Invisible. La Setmana s’aca-
barà amb un concert el dissabte al vespre amb GipsyNur Project.

Dissabte, Fira rere l'Ajuntament
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és el primer’ dels concessionaris de tota Europa. 
Aquesta fi losofi a sempre ha estat una prioritat per 
a CSM Grup i n’és part del seu ADN, que busca 
l’excel·lència en tots els seus processos i que segueix 
obtenint uns excepcionals resultats en referència a 
la recomanació dels seus clients en els àmbits de 
venda i postvenda. 

Amb aquest principi en ment, Toyota Europa ha 
atorgat un total de 46 premis a concessionaris de 
34 mercats diferents; 3 dels quals han recaigut a 
Espanya: Toyota Marescar Motor (Mataró), Toyota 
Comauto Sur (Madrid) i Toyota Ciudad Real.

Motor: Redacció

  Toyota Motor Europe (TME) ha tornat a premi-
ar la fi losofi a basada en l’excel·lència i en oferir la 
millor experiència al client de CSM Grup, el grup 
d’automoció que representa els Concessionaris i 
Tallers Ofi cials Toyota a Terrassa, Rubí, Granollers i 
Mataró; Lexus a Mataró, Mazda a Terrassa; i Hyundai 
a Terrassa.El guardó ‘Ichiban’ European Customer 
Recommendation Award —Premis a la Recomanació 
dels Clients Europeus—, va recaure sobre Marescar 
Motor, el Concessionari Ofi cial Toyota que CSM Grup 
explota a Mataró. 

El guardó va ser recollit pel Gerent de CSM Grup, 
Carlos Solano i el president de Toyota Espanya, el 
senyor Agustín Martín a un acte a la ciutat de Roma 
el mes de maig. Però dilluns passat, a Mataró, es va 
poder celebrar aquesta distinció coincidint amb la 
inauguració de les noves instal·lacions a la Via Sèrgia. 
Els nombrosos assistents a l'acte van poder cele-
brar la distinció i conèixer de primera mà aquestes 
instal·lacions, a més de gaudir d'un càtering amb 
denominació d'origen japonesa de primer nivell.

Els Premis ‘Ichiban’ reconeixen la fi losofi a ‘El client 

CSM i Marescar reben el Premi 
‘Ichiban’ de Toyota i inauguren noves 
instal·lacions a Mataró

Què vol dir 
Ichiban?

‘Ichiban’ és una parau-
la japonesa extreta de 
‘Okyakusama Ichiban’, 
que signifi ca “el client és 
el primer”, on “Ichiban” 
signifi ca “primer” o “el 
número 1”

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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Dirty & Harry + Cobb, l'Arc Cafè Cultural va tor-
nar a omplir-se en el doble concert del Cicle ArtClic. 
L'electro i el tecno van sonar amb ritme i força, a més 
amb una atmosfera visual plena de colors.

Mataró en viu, dissabte al vespre els aparadors dels 
comerços del centre, van prendre vida. L'activitat, 
organitzada per la UBM, va portar artistes de tota 
mena per crear moviment i espectacle.

Un mataroní galant,  concert a la Basílica de Santa 
Maria, a càrrec de Solistes i el Conjunt d'Antiga de 
l'ESMUC, en conmemoració dels 250 anys de la mort 
del compositor mataroní Lluís Misson.

In Somni, fusió inèdita entre cobla, hip hop i músi-
ca electrònica, al Monumental. Dj Code que no pot 
dormir i crea un univers de somnis junt amb la Cobla 
Sant Jordi i la posada en escena de Kublick Dance.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Cultura

Gospelsons celebren 10 anys d'història
El cor de gospel fa deu anys que es va crear a Mataró i ho celebren a la Sala Clap 
aquest dissabte, dia 19 de novembre, a les 22 hores

Música: Marta Gómez

 La música de Gospelsons ressona a la ciutat des 
de fa 10 anys. Per celebrar-ho han organitzat un 
concert aquest dissabte, dia 19, a les 22 hores a la 
Sala Clap. Pretenen que sigui una celebració plena 
de festa i per això han preparat temes de Bee Gees, 
Sister Sledge, The Trammps, Jackson Five, The Village 
People, Earth Wind and Fire, etcètera. Tot plegat, as-
seguren, carregat d'emocions i sorpreses. I és que 
en directe aquest grup es transforma en una energia 
plàcida, vitalitat pura i estil propi que, asseguren ells 
mateixos, volen compaginar amb "diversió i bon 
rotllo que no deixen mai indiferent".

Evolució musical
Gospelsons ha tingut una evolució clara al llarg 
d'aquest temps. Ells mateixos asseguren que han 
passat "pel gospel tradicional, per versions de mú-
sica moderna i pel gospel actual". Diferents estils 
dins d'una mateixa dinàmica que ha permès també 

fusionar-se amb "l'emblemàtica rumba mataronina 
i, fi ns i tot, s'han atrevit amb el repertori ska jamaicà 
de la banda Gramophone All Stars amb qui van ac-
tuar el passat mes de febrer al Teatre Monumental".  

Aquesta evolució també s'ha viscut amb dos direc-
tors diferents. Fins a l'any 2010 va ser Ramón Escalé 
qui  es va posar al capdavant de la formació deixant 
pas aquell any a Georgina Blach, l'actual directora. 

80 cantaires
GospelSons és un projecte de la Casa de la Música 
Popular de Mataró i forma part de la Xarxa Gospel de 
Catalunya. Tant ha estat el seu èxit al llarg d'aquest 
temps que ja compta amb una vuitanteta de cantaires 
de totes les edats i que tenen en comú la passió per 
la música i el gospel. Gràcies a això també, al llarg 
d'aquest temps s'ha consolidat, tant a la ciutat com 
arreu de Catalunya, com una entitat musical sense 
ànim de lucre. Ara, arribats a la seva primera dècada 
pretenen seguir apostant i potenciant el gospel a la 
ciutat començant per la celebració d'aquest dissabte.

Les entrades valen
5 euros anticipades
i 8 euros a taquilla

Daniel Ferrer 
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Els Passerells al TCM. C. Ballesta 

La Diada dels Minyons tanca l'any casteller, el millor de 
la trajectòria dels blaus

Els Capgrossos volen el 5 de 9 
en l'última diada, a Terrassa

 Aquest divendres, al migdia, 
els Passerells del TecnoCampus 
estan d'aniversari. Celebren cinc 
anys de trajectòria, un temps en 
el qual s'han convertit en una de 
les colles castelleres università-
ries punteres pel nivell mostrat i, 
alhora, un dels puntals de la co-
munitat universitària de Mataró. 

En aquest lustre, els de la cami-
sa malva han assolit castells com 
la torre de 7 amb folre, el pilar de 
6 amb folre i el 4 i el 3 de 7 amb 
agulla. Són castells de gran difi cul-
tat, ja que tots els integrants dels 
castells han de ser universitaris. 
També han estat la primera colla 
a organitzar una "MacroDiada" 
–totes les colles universitàries en 
una actuació–, experiència que 
volen repetir aquesta primavera. 

A l'acte d'aquest migdia hi ha 
convocats tots els membres que 
han passat per la colla.

Terra atenuant
Els Passerells són la primera co-
lla universitària a comptar amb 
terra atenuant –pels assajos– i 
precisament la direcció del Cen-
tre farà entrega avui d'aquest 
terra a la colla malva. |  Red

La colla s'ha convertit en 
puntera en un lustre

Els Passerells 
celebren cinc anys de 
castells al TCM

El 5 de 9 al Concurs de Castells. Sonia Gallén 

la colla, que vol tornar a descar-
regar un castell dels superiors. En 
espera del darrer assaig, aquest 
divendres al seu local, els plans de 
la tècnica passaven per obrir plaça 
amb el 3 de 9 amb folre i abordar 
just després, en segona ronda, el 
5 de 9 amb folre. Es tracta d'una 
estructura complexa, que reque-
reix d'una pinya i un folre del tot 
sòlids i un tronc resistent, ja que 
el castell és dur i llarg. L'intent al 
Concurs de Tarragona va donar 
bones sensacions i el castell s'ha 
seguit treballant al local d'assaig, 
sobretot per acoblar els canvis for-
çats per les baixes provocades per 
les caigudes del 9 de 8 de Girona.

A Terrassa, a la Plaça Vella, també 
hi seran els Minyons de Terrassa 
que buscaran una actuació amb 
dos castells de 10 just un any des-
prés de ser els primers en ano-
tar-se els dos castells més alts i 
els Castellers de Sants, que també 
tindran en el 5 de 9 el seu màxim 
objectiu. Els borinots, un graó per 
sobre dels Capgrossos, ja han acon-
seguit descarregar el castell.  | Red

  El món casteller tanca la pa-
radeta aquest diumenge amb la 
Diada dels Minyons, a Terrassa. És 
la darrera gran actuació d'aquest 
2016 i els Capgrossos hi volen ser 
protagonistes. La colla mares-
menca torna dos anys després a 
aquesta cita amb la voluntat de 
tornar a intentar el 5 de 9 amb 
folre, la mastodòntica estructura 
de gamma extra que al Concurs 
de Tarragona va estar a punt de 
carregar. Els dos castells bàsics de 
9, el tres i el quatre folrat i també 
la torre de 9 amb folre i manilles 
podrien completar el programa de 
la colla que lidera Mia Castellví. La 
de Terrassa és la darrera actuació 
d'un 2016 de rècord amb la millor 
collita dels 20 anys de castells dels 
de la camisa blava.

El darrer esforç
Els Capgrossos demanen un darrer 
esforç als seus castellers i afi cio-
nats per omplir el local al darrer 
assaig i ser prou efectius a Terrassa.

La diada d'aquest diumenge, 
doncs, és un "bonus track" per a 
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Daniel Ferrer 

Qui aprovarà els pressupostos de Bote, 
aquest cop?  
Malgrat el diàleg amb la pràctica totalitat dels grups del consistori, cap dels que van 
permetre l'aprovació dels comptes de l'any passat admeten una nova pujada de l'IBI

Opinió: Joan Salicrú

  El govern Bote va aconseguir, 
contra pronòstic, davant la frag-
mentació del consistori actual, 
aprovar els pressupostos del 2016 
i ho va fer amb els vots del PP i 
l’abstenció d’ERC, VoleMataró i 
ICV-EUiA, que a la pràctica era 
una manera de permetre l’apro-
vació perquè tan sols un vot ne-
gatiu hauria impedit que tiressin 
endavant. Ara, els encarregats de 
les negociacions intentaran repetir 
la proesa i normalitzar l’aprovació 
dels comptes municipals, que en 
el mandat anterior van esdevenir 
un autèntic maldecap per a l’equip 
de Joan Mora.

“Intentarem consensuar amb 
la majoria de grups: PP, ERC, 
ICV, VoleMataró i també amb 
Ciutadans. Després de les 

con ver ses ja valorarem qui està 
més per la labor”, afi rmen des de 
La Riera 48. És a dir, només es des-
carten les converses amb els partits 
que des del govern es veuen més 
allunyats: la CUP i Plataforma per 
Catalunya. Amb aquests sembla 

que no hi ha res a pactar, no ja de 
pressupostos sinó en qualsevol al-
tra matèria, que no vol dir que el 
diàleg sigui inexistent. (També cal 
incloure en aquest bloc la regidora 
no adscrita, Ana María Caballero, 

que intenta desmarcar-se cons-
tantment de l’actuació del grup 
municipal de VoleMataró, del que 
va marxar).

Repetir la fórmula, l'ideal

L’ideal, per al govern, seria repetir 
la fórmula i tornar a comptar amb 
el suport del PP i d’Esquerra, que 
són sis vots en total i els permetria 
arribar als disset, sense excessius 
problemes. Però en els dos casos 
la cosa està peluda.

Al PP li costarà molt poder tornar 
a avalar uns comptes que suposen 
un increment de l’1,75 per cent 
després de quatre anys en què 
el percentatge ha ratllat en cada 
exercici el 4 per cent i més encara 
quan Ciutadans, que l’any passat 
va arribar a abstenir-se inicialment 
en les ordenances, ha decidit in-
cidir a fons en el seu perfi l liberal 
en l’àmbit econòmic i posa el crit 
al cel en una doble pàgina publici-
tària a El Tot Mataró alertant de la 

"L’ideal, per al govern, 
seria repetir la fórmula i 
tornar a comptar amb el 
suport del PP i 
d’Esquerra, que són sis 
vots en total però en els 
dos casos la cosa està 
peluda"

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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Daniel Ferrer 

puja d’aquest impost un 58,26% en 
deu anys. Difícilment el PP podrà 
virar la seva posició en aquest sen-
tit perquè els d’Albert Rivera són 
els qui aconseguirien quedar-se 
amb el trumfo davant l’electorat 
liberal i d’ordre. (Hi ha encara un 
altre factor, de política espanyo-
la, que ho difi cultarà: entre els 
militants del PP local cou també 
el no dels socialistes catalans a la 
presidència de Rajoy).

Per part d’Esquerra Republicana, 
els independentistes ja han anun-
ciat que no accepten tampoc una 
pujada de l’IBI i, de fet, han recla-
mat la congelació d’aquest impost 
per a la resta del mandat. Més clar, 
l’aigua. De fet, la posició és co-
herent amb la que van mantenir 
en relació al pressupost passat, 
on ja van advertir que la pujada 
de l’IBI havia de ser la darrera en 
força temps.

D'acord amb el moderat i pos-
sibilista discurs que la líder de 
VoleMataró, Montse Morón, va 

dur a terme en el ple d’aprovació 
de la tramitació de les ordenan-
ces fi scals, des del govern es va 
entreveure una altra possibilitat: 
tirar endavant els comptes amb 

els vots de les dues regidores de 
VoleMataró (i la de l’únic regidor 
d’ICV-EUiA, Esteban Martínez, 
que ha demostrat ganes d’arri-
bar a acords). També sumarien 
catorze regidors -majoria abso-
luta- i servirien a l’alcalde Bote 
per accentuar el seu perfi l d’es-
querres. Aquesta possibilitat, però, 
sembla haver-se esvaït després 
de la picabaralla que va tenir lloc 

al ple del 3 de novembre entre el 
mateix alcalde i la portaveu de 
VoleMataró, Montse Morón. Des 
de VoleMataró s’ha arribat a parlar 
de censura per part del primer edil 
per no donar dret a rèplica en el 
punt 11 de l’ordre del dia.

Vist tot plegat, la pregunta es fa 
encara més forta: com s’ho farà, 
Bote, per aprovar els pressupostos, 
tenint en compte que els vots del 
seu partit, el PSC, i els del soci de 
govern, CiU, queden a tres de la 
majoria absoluta? Plantejarà, in 
extremis, una moció de confi ança 
que implica, si se supera, l’aprova-
ció dels pressupostos, com insinua 
que farà Ada Colau a Barcelona 
davant la impossibilitat de tro-
bar socis més enllà del perímetre 
governamental?

Des de La Riera 48 són optimistes 
perquè creuen que al fi nal l’acord 
serà possible, però tot apunta que, 
aquest cop, per a Bote, les coses 
no seran tan fàcils com en l’ante-
rior ocasió.

www.lariera48.cat

"¿Plantejarà, in extremis, 
una moció de confiança 
que implica, si se supe-
ra, l’aprovació dels pres-
supostos, com insinua 
que farà Ada Colau a 
Barcelona?"

núm. 1746 del 18 al 24 de novembre de 2016
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Impuls a la difusió 
de l’obra de Miquel 
Martí i Pol

Potenciar i divulgar l’obra 
de Miquel Martí i Pol i 
donar un impuls a la 

Fundació que porta el seu 
nom fins que tingui prou for-
ça per funcionar sola. Aquesta 
és l’essència del conveni de 
col·laboració que aquest 
mes d’octubre han signat 
la Diputació de Barcelona, 
l’ajuntament de Roda de Ter 

i la Fundació Miquel Martí i 
Pol. Segons aquest conveni, 
la Diputació -que és la pro-
pietària del llegat íntegre del 
poeta des del 2003- en ce-
deix l’usdefruit a la Fundació 
per un període de 20 anys. 
L’objectiu és que l’entitat pu-
gui gestionar-lo directament 
de manera que els ingressos 
que generi la seva explotació 

contribueixin gradualment a 
la suficiència financera de la 
institució. 

Segons la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, 
Mercè Conesa, l’acord 
«culmina la voluntat de la 
Diputació de preservar i di-
fondre el llegat del poeta, per-
què la Fundació comptarà 

La Diputació 
de Barcelona, 
l’ajuntament de Roda 
de Ter i la Fundació 
Miquel Martí i Pol 
han signat un conveni 
de col·laboració per 
impulsar la difusió de 
l’obra i la fi gura del 
poeta. L’acord permetrà 
la sufi ciència fi nancera 
de la Fundació.

Bust de Miquel Martí i Pol a l’Espai dedicat a poeta. Crèdit: Diputació de Barcelona 
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amb més recursos per profes-
sionalitzar-se i fi xar-se objec-
tius ambiciosos». Així, segons 
el Conveni, la Diputació farà 
una aportació anual de 80.000 
euros a la Fundació Miquel 
Martí i Pol durant els exerci-
cis pressupostaris 2016, 2017, 
2018 i 2019. Aquesta aporta-
ció anirà disminuint a partir 
del 2020 i els dos exercicis 
posteriors, el 2021 i el 2022, 
amb 60.00, 40.000 i 20.000 
euros respectivament. La vo-
luntat és que a partir de 2023 
la Fundació s’autofinanciï. 

D’altra banda, la Diputació 
de Barcelona contribuirà a 
la professionalització de la 
Fundació, facilitant que es 
doti d’una estructura de per-
sonal directiu i tècnic i ate-
nent les seves necessitats. 
Una comissió d’estudi i se-
guiment redactarà un pro-
grama pels pròxims anys que 
marqui les principals línies de 
treball de la Fundació per al 
compliment dels objectius 
de col·laboració previstos al 
conveni.

La Fundació 

La Fundació Privada Miquel 
Martí i Pol es va constituir 
a finals del 2006 per contri-
buir a la consolidació del 
llegat cultural, educatiu i 
social del poeta. En van ser 
fundadors l’Ajuntament de 
Roda de Ter, la Universitat 
de Vic, la vídua del poeta 
i l’Associació d’Amics de 
Miquel Martí i Pol. La vin-
culació de la Diputació amb 
la Fundació ha estat decisiva 
des del seu origen.

En aquesta nova etapa, i amb 
el suport de la Corporació, la 
Fundació es planteja com a 

principals objectius reunir, 
conservar i aprofitar cien-
tíficament tot el llegat de 
Miquel Martí i Pol, així com 
l’estudi i la promoció de la 
seva obra.  

Des de la seva seu a Roda 
de Ter –el poble on va viu-
re i va morir Martí i Pol i on 
se’n conserva el llegat- la 
Fundació vol impulsar el vin-
cle entre la dinamització lo-
cal de la cultura i la dinamit-
zació comercial i turística. 
També es volen crear lligams 
amb la comarca d’Osona i 
amb Catalunya, i estendre 
després l’àrea d’influència 
a l’àmbit internacional. 

El llegat de Miquel

Martí i Pol 

El llegat del poeta, pro-
pietat de la Diputació de 
Barcelona, el formen, bà-
sicament, el seu arxiu per-
sonal –amb documentació 
de premsa i activitats cul-
turals-, obres d’art origi-
nals dedicades A Martí i 
Pol, el fons d’art del po-
eta, manuscrits i corres-
pondència, primeres edi-
cions dels seus llibres, la 
seva biblioteca –amb més 
de 5.000 volums-, i les lli-
bretes de notes en què va 
escriure els seus poemes.

Imatge del pont medieval de Roda de Ter. Crèdit: iStock.com / KarSol 

2P DIPUTACIÓ 1746.indd   3 14/11/16   12:41



El cantautor Sharif. Cedida 

Els Premis Butaca d'aquest any han nominat dos 
muntatges amb implicació mataronina

Shaking Shakespeare i Psicosi 
de les 4.48 nominats als Butaca

 Sharif torna als escenaris per 
presentar el seu nou treball 
"Bajo El Rayo Que No Cesa". 
Aquesta vegada ho fa a la Sala 
Clap aquest divendres, dia 18, 
després de dues gires nacionals, 
dues visites a Mèxic i multitud 
de col·laboracions amb diferents 
artistes com SFDK, Rapsusklei, 
Nach o Rayden.

La seva passió per la poesia i l'es-
criptura dels versos l'han portat a 
aquest tercer treball i a una llarga 
trajectòria musical. I és que Sharif 
a l'inici va voltar per mitja Espanya 
com a corista de Rapsusklei, mo-
ment en què va formar el grup Tr3s 
Micos amb Pablo i Lex Luthorzi 
i va autoeditar el primer treball 
"Música Per als Teus Ulls".

El seu primer disc en solitari 
"Ran de Somni" va arribar al juny 
del 2010 situant-se al número 1 
de la majoria de webs de descàr-
regues. Tan sols tres anys després 
publicava el segon disc "Sobre 
Los Márgenes" i ara ja té l'agenda 
plena de concerts amb la presen-
tació d'aquest tercer treball que, 
a Mataró, tot apunta que haurà 
de tornar a penjar el cartell d'en-
trades exhaurides. |  Marta Gómez

L'artista retorna amb el 
seu tercer treball a la mà

Sharif presenta "Bajo 
El Rayo Que No Cesa" 
al Clap el divendres

Shaking Shakespeare en una imatge d'arxiu. Arxiu 

Segell mataroní
Els dos espectacles mataronins 
que estan nominats en aquests 
Premis catalans han estat dirigits 
per Moisès Maicas. Amb Shaking 
Shakespeare, que es va estrenar en 
l'últim Fet a Mataró i va tenir una 
gran acceptació, va comptar amb 
la col·laboració també de Josep 
Fadó o Sheila Garcia. Piscosi de 
les 4.48 es va estrenar al setembre 
de l'any passat amb Anna Alarcón 
com a protagonista.

Votacions per comissió
La votació és lliure per part dels 
espectadors que formen una co-
missió concreta. Lliure doncs, 
però amb limitació. I és que per 
poder efectuar el vot i, per tant, 
formar part d'aquesta comissió, 
els espectadors hauran d'haver 
vist més de trenta-sis muntatges 
teatrals durant la temporada i no 
poden tenir cap mena de relació 
directa o indirecta amb el món de 
l'espectacle.  | Marta Gómez

  Nova edició dels Premis Butaca.  
La XXII edició dels Premis de 
Teatre de Catalunya se celebrarà 
el pròxim dia 19 de desembre al 
Teatre Apolo de Barcelona. Abans 
no arribi aquell dia i es coneguin 
els guanyadors, aquesta setma-
na s'han conegut els nominats. 
Entre aquests, hi ha presència i 
implicació de mataronins, com és 
el cas de "Shaking Shakespeare" 
en la categoria musical o "Psicosi 
de les 4.48" en la de petit format.

Els Premis Butaca, que pretenen 
ser un esdeveniment de promoció 
i difusió de les obres de teatre, va-
loren diferents categories: mun-
tatge teatral, petit format, direc-
ció, musical, dansa, espectacles 
familiars, actors, actrius, vestuari, 
il·luminació i un llarg etcètera. Entre 
les nominacions més destacades hi 
trobem Dansa d'Agost o Hamlet en 
la categoria de muntatge teatral, 
Lluís Homar o Ramon Madaula 
com a actor teatral o Clara Segura 
i Sílvia Bel com a actrius teatrals.
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Estàs de més bon humor i els altres ho 

noten, especialment la parella. Si les 

coses a la feina no surten com vols, 

pensa què hi pots fer però evita patir 

de manera gratuïta.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Sembla que no n'hi ha prou amb 

l'esforç que dus a terme i la vida et 

demana més. Després d'una pujada, 

vindrà una baixada. Pot ser que algú 

que t'agrada et digui que sí.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

A la feina es fa necessari un toc d'ima-

ginació. Si l'ambient és tens, hauràs 

d'aprendre a posar barreres. Si tens 

problemes de salut, poden tenir un 

component psicosomàtic.

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

Les circumstàncies actuals marquen 

alguns límits però també bones opor-

tunitats. No desestimis col·laborar en 

algun projecte comú que et pot obrir 

portes en el terreny professional.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Saps simular el teu estat autèntic i 

fer com si res passés. Darrerament 

n'has fet un bon ús. Potser ja és hora 

de ser franc amb els altres però so-

bretot amb tu mateix.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La mare, si encara en tens, o una dona 

de la família pot estar molt present 

aquests dies. Pot ser que et toqui ser 

pacient i dialogant. Activa l'empatia 

i la teva positivitat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Es fa necessari trobar maneres de 

relaxar-te o cremar l'excés d'ener-

gia. L'esport i la meditació et poden 

ajudar. Pots conèixer algú amb qui 

tindràs una sensació de "déjà vu".

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

La família, o una part d'ella, pot re-

clamar la teva atenció. Apostes pel 

futur amb seguretat i així ho trans-

mets. Tens molt a dir i t'expresses 

per totes les vies possibles.

Bessons (21/5 al 21/6)

Moment de pensar en els altres. Et 

tocarà valorar necessitats alienes i 

estaràs més reservat que de costum. 

Gaudiràs de tasques en les quals usis 

el teu poder comunicatiu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La casa et pot donar feina. Ja sigui 

alguna reparació, redecoració, pintu-

ra... com sigui aquests dies et pots 

veure força enfeinat a la llar. Possible 

interès per l'esport.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

FELICITATS. Enceteu un nou cicle anu-

al. Moment una mica tens en qües-

tions materials. Cada cop sou més 

a prop dels vostres objectius, que 

aquest any s'han tornat més terrenals.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Que les preocupacions econòmiques 

no et treguin la vitalitat, l'alegria. És 

lògic que et preocupis però també 

que cuidis la salut anímica i no et 

deixis portar per la tristor.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Les protestes dels CAPs de Mataró, fa dos anys  Arxiu 

 El Departament de Salut ha 
creat un nou indicador socioe-
conòmic, que combina fi ns a set 
variables, amb l'objectiu de mo-
difi car els criteris d'assignació de 
recursos a les Àrees Bàsiques de 
Salut (ABS). A partir del pròxim 
any, el Departament no fi nançarà 
els ambulatoris només en funció 
del volum de població assignada, 
sinó que tindrà en compte les ne-
cessitats socials d'aquesta pobla-
ció per tal d'injectar més diners 
en aquelles zones del territori on 
l'anomenat "índex de privació" 
sigui més alt; és a dir, on s'hagi 
d'atendre una població amb un 
nivell socioeconòmic més baix. 

Mataró, infrafinançada
Aquesta modifi cació del sistema 
serà "progressiu" i està prevista 
en dues fases. La primera s'exe-
cutarà entre 2017 i 2021. Durant 
cinc anys el Departament de Salut 
injectarà 65 milions a les 180 ABS 
que, d'acord amb el nou sistema, 
estarien actualment infrafi nança-
des . Cada any s'abonarà un 20% 

Mataró se situa entre les Àrees Bàsiques més 
infrafinançades que rebran aportacions extraordinàries 

Salut repartirà els recursos en 
funció de les necessitats socials

d'aquest diferencial de tal manera 
que d'aquí a cinc anys ja rebran el 
que estableix el nou sistema de 
càlcul. 

Per al 2017, l'anualitat prevista 
és de 13 milions per als 180 ambu-
latoris detectats com a més "de-
safavorits", dels quals 2,8 euros es 
destinaran als 25 CAP que tenen 
una pitjor relació entre el fi nan-
çament que reben i les necessi-
tats socioeconòmiques que reben. 
Tots ells estan situats a l'àrea me-
tropolitana de Barcelona, a barris 
de Badalona, Sabadell, Mataró, El 
Prat de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Terrassa, Hospitalet de 
Llobregat, La Llagosta o Barcelona. 

Necessitats i recursos
En paraules del Conseller  Comín, 
si el sistema de fi nançament de les 
ABS es basava fi ns ara en una lògica 
"d'igual població, iguals recursos", 
el nou model posa en el centre de 
les decisions no el volum de pobla-
ció, sinó les necessitats socials de 
la mateixa: "A iguals necessitats, 
iguals recursos". | Redacció - ACN

Sèniors

Millor o pitjor

Hi ha persones que estan plena-
ment convençudes que les noves 
generacions no viuran pitjor que 
les actuals, sinó tot el contrari molt 
millor, tot i que segurament amb una 
nova escala de valors molt diferent 
de l'actual. Escala que potenciarà 
l'esforç personal i comunitari per 
poder ser un mateix amb els altres. 
Molt allunyat de l'actual lluita com-
petitiva per tenir més diners que 
els altres, al preu que sigui, atemp-
tant, per fer-ho possible, contra els 
principis més bàsics de la dignitat 
humana. La creixent negació al dret 
al treball, és el principal escull que 
caldrà ser afrontat i solucionat per 
augmentar la qualitat de vida de 
les noves generacions i també per 
una part important de les actuals. 
És del tot inacceptable que qual-
sevol persona en edat laboral, se li 
negui aquest dret i se la condemni 
a haver de sobreviure amb l'ajut 
caritatiu dels altres.

Existeixen solucions innovadores 
i creatives que ja estan en funciona-
ment en diferents indrets del món 
occidental, com són la creació de 
ciutats solars, amb el que s'aconse-
gueix l'autosufi ciència energètica, 
un gran estalvi econòmic i la creació 
d'un important nombre de llocs de 
treball. Aquesta creació comença a 
convertir-se en una realitat en àm-
bits de les administracions públi-
ques, per continuar acabant fent-se 
també en els de la propietat privada. 
L'ajuntament de Barcelona proposa 
la creació d'una empresa pública, 
operativa l'octubre del 2018, que 
gestionarà electricitat verda i donarà 
subministrament a les institucions 
municipals i als ciutadans.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

CiutatCiutat
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TEMPORADA ALTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
17:45 ENDERROCK TV
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 DOSOS AMUNT 

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 MARC MÀRQUEZ, 
 PENTACAMPIÓ. 
 En directe des de Cervera
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TEMPORADA ALTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DOSOS AMUNT
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 JOCS SPECYAL 
 OLIMPICS REUS 2016

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 TEMPORADA ALTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 RESERVA BIOSFERA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA FÀBRICA
19:00 CREURE AVUI
19:30 JOCS SPECYAL 
 OLIMPICS REUS 2016
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 DOSOS AMUNT
 VERSIÓ LLARGA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DOSO AMUNT 
 VERSIÓ LLARGA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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El regidor d'ERC, Pere Móra.  

Anna Aluart 

El projecte, que ja es veurà reflectit en els pressupostos de l'any vinent, 
podria començar les obres el 2018 

Pere Móra: 'La prioritat pel 2017 és posar en 
marxa el projecte de la biblioteca'

 La biblioteca serà la inversió 
prioritària del govern d'Argen-
tona pel pròxim 2017. Així ho va 
confi rmar el regidor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Pere 
Móra, als micròfons de Ràdio 
Argentona, al seu torn a la Roda 
Política de Novembre. Segons va 
explicar, aquest equipament mu-
nicipal ja es veurà refl ectit en el 

pressupost que l’equip de govern 
sotmetrà a votació en el ple ordi-
nari del mes de desembre.

Les obres, el 2018
Móra va assegurar que el projecte 
de la biblioteca “serà la gran in-
versió dels anys vinents”. Pel que 
fa al calendari, va comentar que 
esperen tenir enllestit el projecte 

durant el 2017 per poder “comen-
çar a fer l’adjudicació a fi nals de 
l'any que ve i començar l’obra de 
cara al 2018”. Entre d'altres pro-
jectes destacats de cara al 2017, 
el regidor de Projectes Estratègics 
també va afi rmar que la renova-
ció de la plaça de Vendre es po-
drà veure completa a fi nals d'any. 
| Redacció

Adreça web del banner invertit:

www.residenciaelmirador.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

DIVERSIÓ

• 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:
RAMON ROSELLÓ VALLDEPERAS

concursos
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

173.000€

ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien comunicado en calle 
tranquila. Vivienda exterior reciente construcción. Imagen ac-
tual, distribución muy acertada. Luz. 3 dor., Salón com. amplio. 
Balcón/tza. 2 baños nuevos. Cocina equipada. Calefacción. Par-
king. Posibilidad otra plaza + trastero. El mejor de la zona!!!

T

2ª RESIDENCIA - INVERSIÓN

130.000€

Ref. 12626 MÁLAGA (Sierra de Yeguas): Bonita Casa 
adosada  de muy reciente construcción  Conjunto residen-
cial. Varias plantas, 120m2+ 40 m2 de terrazas. Se entrega 
amueblada y equipada. Buenos acabados. Salón com chime-
nea. Cocina nueva. Aseo. Patio.  Planta 1a: 3 dorm 2 baños. ( 1 
suitte), Planta sup: Estudio superior solarium. Suelos mármol 
y parquet. Aire Acondicionado. Porche/ Garaje un vehículo.

D250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno 
centro, junto colegios/servicios en zona muy agradable. 4 dor-
mitorios. Salón 36 m2, chimenea. Jardín 50 m2. Cocina bue-
nas medidas. 2 baños+ aseo. Garaje vehículos, sala polivalente/
cuarto lavandería. Ocasión por precio/cualidades. 
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Una imatge de signatura digital. Emília Illamola Cedida 

 A partir d'aquest mes de no-
vembre, les entitats i associaci-
ons estan obligades a utilitzar la 
signatura digital.

La Llei 39/2015 obliga les en-
titats a què les notifi cacions que 
s’enviïn a les Administracions 
Públiques es facin per mitjans 
telemàtics. Aquesta llei, vigent 
des del passat 2 d'octubre de 2016, 
obliga tant l’Agència Tributària 
com la Seguretat Social a deixar 
d'enviar les notifi cacions per cor-
reu postal, tal com feien fi ns ara. 

 L'autora argentonina Emília 
Illamola inicia un nou projecte 
de micromecenatge a Quorum 
Llibres per a fer possible el recull 
'Encara hi ha papallones al jardí', 
una selecció de vint-i-dos textos, 
que van des del relat fi ns al mo-
nòleg que gira al voltant d’inqui-
etuds ja explorades anteriorment 
per l’autora, com és la necessitat 
d’aprofundir, d’anar més enllà de 
les aparences, buscant un encaix 
defi nitiu que doni sentit a un viure 
més lleuger i més autèntic. | A.C

Tots els organismes necessitaran una signatura per rebre 
i enviar notificacions electròniques 

La nova entrega serà un 
recull de vint-i-dos textos 

L’entitat necessitarà una signa-
tura digital a partir d’ara per tal de 
rebre i enviar notifi cacions elec-
tròniques, que en cap cas pot ser 
la signatura digital d’una persona 
física, sinó que cal un certifi cat que 
identifi qui també l’entitat. El certi-
fi cat correcte és el de representant 
de persona jurídica, on el presi-
dent actua com a representant le-
gal de l’entitat. El certifi cat l’emet 
l'entitat certifi cadora CERES de 
la Fàbrica Nacional de Moneda y 
Timbre i costa 14 euros. A.C

Les entitats i associacions han 
d'utilitzar la signatura digital

Emília Illamola busca 
micromecenes pel seu 
nou llibre

Arxiu 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 4422. MATARÓ: Nau industrial 
en lloguer, 600m2. Molt ben comuni-
cada per autopista i N-II. Adequada 
per a sector tèxtil, disseny o similar. 
Aparcament, zona de càrrega i descà-
rrega i vigilant en el mateix edifi ci.

REF.5586. MATARÓ: Nau en lloguer 
de 850m2 en planta pis. Disposa de 
munta càrregues exclusiu, i ofi cines. 
Sense columnes. Alçada de 5 metres. 
Informi’s.

Ref. 5641. MATARÓ CENTRE: Fan- 
tàstica casa, costat platja!. 3 Pl amb 
ascensor. 1Er i 2n pis amb saló 
menjador, cuina, 3 habitacions i 2 
banys. Al 3er pis  estudi amb cuina 
equipada. Disposa de calefacció, 
aa/cc i persianes automàtiques.
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Ref 2470: Cirera: En comunidad reducida 
y junto vías principales. 3 hab. dobles, 
salón com.con balcón, cocina indep. 
con galería, baño completo. Terraza co-
mun. y excelente orientación.62.200€

IDEAL INVERSORES

Ref. 2266: Cerdañola Norte: Vivienda 
amplia para entrar a vivir, 4 habit., coci-
na indep.,  salón comedor con balcón, 
1 baño, Piso en comunidad reducida y 
con terraza independiente.  106.000€

CON TERRAZA Y TRASTERO CON ENTRADA INDEPENDIENTE

Ref. 2466: Vista Alegre: Pl. baja con entrada 
independ. 3 hab. dob, cocina offi, galería, 1 
baño compl., salón exterior.  Zona tranquila, 
como una casita, sólo 1 vecino. 129.000€

Ref. 2464: Centro-Eixample: En comu-
nidad reducida y reformado, 4 hab. (2 
dobles), salón com. chimenea y balcón 
cocina indep., galería. 1 baño. Exterior 
y soleado, oportunidad!!  160.000€

GRAN VIVIENDA CON TERRAZA

Ref. 2469: Cirera: Vivienda de 110m2 con 
terraza superior de 110m2. 3 hab, (2 do-
bles), cocina indep., 1 baño completo, 
amplio salón comedor con balcón. Sólo 
1 vecino y todo reformado. 182.500€

DE GRANDES DIMENSIONES

110.000€

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

TRÍPLEX CON 3 TERRAZAS

Ref. 2467: Vista Alegre: Construcción úni-
ca con acabados de 1ª calidad, amplio 
salón en 2 ambientes, 4 hab., 2 baños, 
cocina indep., patio de 12m2, y 2 terra-
zas, posibilidad de parking. 264.000€

Ref. 2454: Piso refor. con parking y mue-
bles opc., 3 hab. (2 dobles + vestidor), 
amplio salón comedor, cocina offi ce 
indep., 1 baño. Patio a nivel y terraza. 
Comunidad reducida. 110.000€ 

EXCLUSIVA: OPORTUNIDAD  DE MERCADO
Ref. 2454: PISO TODO 
REFORMADO, con par-
king y muebles opcional, 
3 hab. (2 dobles + vestidor), 
amplio salón comedor, co-
cina offi ce indep., 1 ba-
ño. Patio a nivel y terraza. 
Comunidad reducida. 

EXCLUSIVA: OCASIÓN ESPECIAL 105.000€

Ref. 2471: EIXAMPLE: Local 
115m2 apto para conver-
tirlo en vivienda. Con en-
trada independiente, es-
quinero, soleado y exterior. 
En edifi cio impecable y 
comunidad reducida. 

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

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS
SIN GASTOS AÑADIDOS!
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Les restes del temporal 

Miquel Àngel Martínez. 

D.F. 

 Cedida 

 Els municipis del Maresme afec-
tats per les pluges torrencials del 
12 d'octubre han tancat ja el ba-
lanç de danys, amb una valoració 
dels desperfectes que ascendeix 
fi ns als 7,5 milions d'euros. Els 
aiguats, que van superar tots els 
màxims històrics de pluviometria, 
van provocar la mort d'una per-
sona a Vilassar de Mar i nombro-
ses afectacions a la via pública i 
mobiliari urbà.

El Consell Comarcal ha elabo-
rat un informe recollint les dades 
facilitades per dinou municipis, 
dels quals els més damnifi cats són 
Vilassar de Mar, amb un impacte 
de 3,2 milions d'euros i Cabrils, 
amb gairebé 2 milions d'euros en 
desperfectes. L'ens comarcal ha 
fet arribar la relació de danys a la 
Generalitat, la Diputació i Costes 
per demanar-los la seva "implicació 

El Consell Comarcal demana la "implicació econòmica" 
de Generalitat, Diputació i Costes

El Maresme xifra en 7,5 milions els 

desperfectes pels aiguats

 El president del Consell 
Comarcal del Maresme, Miquel 
Àngel Martínez, ha reestructurat 
el govern comarcal que confi guren 
els grups de CiU i el PSC, després 
de l'expulsió dels consellers d'ERC. 

CiU va expulsar els republicans 
amb l'aval del PSC com a conse-
qüència de les mocions de cen-
sura a pobles com Arenys de Mar 
o Caldes d'Estrac, en què ERC va 
prendre l'alcaldia a CiU. 

Arnó, home fort
Ara, el nou organigrama redueix de 
quatre a tres el nombre de vicepre-
sidències i, precisament l'exalcalde 
de Caldes d'Estrac i president del 
Consorci de Promoció Turística, 
Joaquim Arnó, es converteix en 
el nou home fort del govern co-
marcal, substituint la republicana 
Mònica Palacín com a vicepresi-
dent primer i responsable dels 
Serveis Centrals. 

També assumiran noves com-
petències Laura Martínez, com 
a vicepresidenta segona –el so-
cialista Joan Vinzo passa a vice-
president tercer–; Odili Enríquez, 
com a responsable de Serveis als 
Municipis i Planifi cació, i Sònia 
Moraleda, al capdavant d'Edu-
cació i Joventut.  Red.

Joaquim Arnó es 
converteix en l'home fort

El president del CCM 
reestructura el govern 
després d'expulsar ERC 

econòmica", tenint en compte "l'ex-
cepcionalitat" de la situació i la ne-
cessitat d'una "intervenció urgent 
per evitar danys majors"..

Per municipis, la valoració de 
danys és la següent: Vilassar de Mar 
(3,2 milions d'euros), Cabrera de 
Mar (450.000 euros), Cabrils (1,9 
milions d'euros, Teià (85.277,59 
euros), Dosrius (1.476,13 eu-
ros), Òrrius (30.326,29 euros), 
Premià de Mar (400.000 euros), 
Vilassar de Dalt (14.946,28 eu-
ros), Premià de Dalt (408.550 eu-
ros), Mataró (576.375,25 euros), 
Arenys de Mar (46.542,65 euros), 
Arenys de Munt (35.731,27 euros), 
Pineda de Mar (26.166,75 euros), 
Santa Susanna (24.454,09 euros), 
Palafolls (14.015,50 euros), Tordera 
(15.463,80 euros), Sant Vicenç de 
Montalt (32.103,25 euros) i El 
Masnou (49.249 euros).

Sant Pol lliura un fragment de la via 

de 1848 al Museu del Ferrocarril

 El passat diumenge 6 de no-
vembre, Sant Pol va fer entrega a 
Vilanova i la Geltrú d'un fragment 
de la via originària del primer fer-
rocarril perquè estigui custodiada 

en el Museu del Ferrocarril de 
Catalunya. Es tracta d'una secció 
de 6 metres del carril original que 
va ser instal·lat a la primera línia 
ferroviària del nostre país el 1848.
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El cartell promocional del nou projecte 

El cartell del festival. 

Cedida 

 Cedida 

 El Consell Comarcal del Mares-
me, en col·laboració amb la Cam-
bra de Comerç de Barcelona, posa 
en marxa un projecte per ajudar 
els joves a fer realitat la seva idea 
de negoci. El projecte "Joves per 
emprendre" té per objectiu for-
mar i donar suport a maresmencs 
i maresmenques de menys de 30 
anys per tal que les seves idees i 
visions de negoci puguin esdeve-
nir projectes empresarials reals.

Es tracta d’un programa forma-
tiu en el qual podran participar 
20 joves, que han d'estar inscrits 
al programa de Garantia Juvenil 
i que rebran formació i assesso-
rament personal en sessions que 
es realitzaran al Maresme Centre 

Fins a vint joves rebran assessorament i formació per 
desenvolupar un projecte empresarial

El Consell Comarcal busca joves 

que tinguin una idea de negoci

 L’11 i 12 de novembre arriba el 
Vilassar de Noir, un nou festival 
que neix amb la voluntat d’explicar 
i analitzar el gènere negre des de 
les diferents manifestacions artís-
tiques: literatura, còmic, cinema, 
teatre, i la música, amb una pro-
gramació que omplirà d’activitats 
la sala cultural M. Roser Carrau i 
l’Espai Cultural Can Bisa.

El festival, promogut per l’Ajun-
tament de Vilassar de Mar i or-
ganitzat per Llibres del Delicte i 
Edicions Xandri, vol convertir-se 
en un punt de trobada entre els 
autors de gènere negre i els afec-
cionats que segueixen els seus 
treballs, contribuir a la visibilitat 
de la literatura i el cinema negre 
i generar debats al voltant de te-
mes recurrents del gènere amb 
les aportacions dels autors i au-
tores més importants del pano-
rama actual. 

Alhora, Vilassar de Noir vol ser 
un esdeveniment que representi 
Vilassar de Mar al món de la crea-
ció i l’art, a més de fomentar l’ac-
tivitat literària i lectora i descobrir 
al públic les virtuts d’un gènere 
que compta amb una rica activitat.
Al certament hi participaran més 
d'una trentena d'autors d'arreu 
del territori. Red.

Hi participaran més de 
trenta autors del territori

Neix Vilassar de Noir, 
el festival dedicat al 
gènere negre 

de Negocis, l'espai del Consell 
Comarcal destinat a desenvolu-
par idees empresarials.

De tot plegat se n'informarà en 
una reunió oberta el pròxim 1 de 
desembre al CCM. 

Està previst que el programa 
comenci el 13 de desembre i es 
dividirà en dues fases.  La primera 
està destinada a  formació grupal. 
Es treballaran aquelles temàtiques 
bàsiques per iniciar un negoci com 
poden ser l'estratègia i la defi nició 
del model de negoci, les passes 
necessàries per constituir una em-
presa o el mercat, mentre que la 
segona fase del programa se cen-
trarà en desenvolupar la idea de ca-
dascun dels projectes seleccionats. 

L'artista Pol Peiró exposa la seva 

'Soledat Crònica' a Premià de Dalt

 L'artista premianenc Pol Peiró 
inaugura aquest divendres l'expo-
sició 'Soledat Crònica', una mostra 
de trenta peces urgents realitzades 
durant l’any 2016 que es podran 
veure a l'Arts i Lletres de l'espai 
cultural Sant Jaume de Premià de 
Dalt fi ns al 4 de desembre. 

L'exposició, segons Peiró, ha 
estat preparada en silenci i a foc 
lent, realitzada en paral·lel al 

seguiment del procés sobiranista 
de Catalunya mitjançant el dibuix 
del natural dels retrats de 'D'un 
temps, d'un país'. Les trenta pe-
ces es recullen sota el títol 'Soledat 
crònica', un títol adequat per Peiró, 
ja que "a banda del caràcter trà-
gic i visceral de l’expressió, el títol 
recorda a l’honestedat brutal que 
tenen els cantants argentins per 
referir-se a les seves obres". 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · 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

Estació de Renfe/Museu Gaudí
(Ref. 216515) Local Comercial de més de 

700m2 i dos pisos. Doble entrada amb 
porta automàtica. 
155.000€

MIQUEL BIADA (Ref. 213383). Pis amb 
ascensor, 78m2 distribuïts en 3 hab., 
cuina amb galeria, bany, i ampli salo-

menjador orientat a mar.

99.990€

CIRERA. Pis de 64m2 amb 2 amples habi-
tacions (abans 3), saló-menjador, balcó al 
carrer, cuina independent, bany complet

i rebedor. Per entrar a viure.
Opció de mobles.
71.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. : 216450).
Pis de 45m2, 2 dormitoris, bany,

cuina i menjador.
ideal inversió!
46.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Plaça Santa Anna (Ref. 216379) 240m2. 
dues cases en ple centre històric de Ma-

taró, possibilitat de fer planta baixa més 2 
pisos, ideal per a inversió. 

540.000€

PERAMAS (Ref.216969) Novè pis amb dos 
ascensors, 80m2 distribuïts en 3 hab., bany, 
i cuina. Completament reformat i vistes im-

millorables, molta llum al ser tot exterior. 

159.990€

ELS MOLINS. Pis de 80m2 amb 2 habi-
tacions dobles (abans 3 i recuperable), 

menjador, cuina independent, bany complet, 
rebedor i gran galeria-safareig. En bon estat. 

Distribució clàssica.

99.000€

ROCA BLANCA (Ref.: 216567). Pis gran 
de 80m² a Roca Blanca, 4 dormitoris, 

menjador, cuina, bany i dues balconades. 
Reformat!

150.000€

T

TT

T

T T
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Luis Roncero, al taller de Vidres Mascarell.  Mireia Biel 

Luis Roncero,  
mig segle al taller 

 Mireia Biel

 Hi ha noms propis d’empreses que és fàcil vincular 
amb Mataró. Vidres Mascarell és una d’elles, per la 
seva relació amb la ciutat i perquè fa més de 65 anys 
que serveix a desenes de clients mataronins i de ro-
dalies. Però qui ho ha fet possible? Treballadors com 
Luis Roncero, que hi ha dedicat una vida sencera i 
que ara, jubilat, no pot evitar passar per davant de 
la botiga i entrar-hi. 

Roncero ha treballat tota la vida a Vidres Mascarell. 
I dir tota la vida, en aquest cas, és literal, perquè hi 
va posar els peus per primera vegada amb 13 anys, 
l’any 1966. “Vaig entrar-hi d’aprenent, perquè jo 
no estudiava”, recorda. Els aprenents, fi gures que  
afi rma que avui “ja ni tan sols existeixen”. “Per mi, 
que el senyor Josep Galdon m’ensenyés i em guiés 
em va permetre aprendre l’ofi ci del que he treballat 
tota la vida”, explica Roncero que continua: “Va ser 
com un pare, em va estimar com un fi ll”. 

D’anècdotes, en té a grapats. Roncero va estar molts 
anys d’aprenent, per després passar prop de 20 anys 
de col·locador als carrers i 30 més com a encarregat 
al taller. “Totes tres etapes han estat gratifi cants, però 
sens dubte em quedo amb la primera”, assegura, 
sense dubtar ni un segon. Les coses han canviat. 

“Ara ho programes tot en un ordinador i a cór-
rer!”, bromeja, però abans, “tot ho fèiem a mà, i 
quan dic tot, vull dir absolutament tot, des de tallar 
i polir fi ns a portar els encàrrecs”. “Amb un burro i 

un carro anava a l’estació a buscar el material, ca-
minava fi ns a Cirera amb un encàrrec sota el braç 
i repartíem amb una vespa i un sidecar per la resta 
del Maresme”, rememora. 

Un munt d’experiències que l’han convertit en 
un autèntic expert del món del vidre. “No puc evitar 
entrar-hi a saludar, sempre que hi passo per davant”.

L'ambient, la clau

“He tingut molta sort perquè a Vidres Mascarell 
sempre m'he sentit com a casa", remarca Roncero

Per a Roncero, gaudir de la feina no ha estat només 
una qüestió de treballar a gust, sinó també tenir uns 
companys que ho han fet fàcil. "Mai he tingut cap 
problema amb ningú i l'empresa familiar sempre ha 
estat un lloc on m'he sentit com a casa", remarca. 

APUNTS

Defineix-te: He intentat sempre fer el bé

Un llibre: 'El niño del pijama de rayas' de John Boyne

Una pel·lícula: 'Ocho apellidos vascos', Emilio Martínez

Un viatge: Les illes Canàries

Un referent: Josep Galdon

Un repte: Seguir els desplaçaments del Barça durant 

una temporada sencera 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1746.indd   1 16/11/16   17:06



80.000�

C.E. en trámite 72.000€

REF. 4440 ZONA CERDAN-
YOLA. Piso reformado, 3 
hab. 1 doble, baño com-
pleto con bañera, cocina 
formica, terrado comuni-
tario. OCASIÓN. 

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5118 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comunica-
da, todos los servicios, 3 
hab. (2 dobl), baño con du-
cha, salón con chimenea 
y balcón exterior, a.a con 
bomba de calor, trastero y 
terrado comunit. 3 vecinos. 

REF. 1402 CENTRO-ESTA-
CIÓN. Gran piso reforma-
do con ascensor, 4hab.
( 2 dob), baño compl y 
aseo, cocina offi ce y ga-
lería, balcón exterior. A 2 
min. de la estación. No 
dude en verlo!!

REF. 2459 Z. VIA EUROPA. 
EXCELENTE PISO CON PK Y 
TRASTERO. Patio 25m2,  3 
hab. 1 suite, 2 baños com-
pletos, cocina offi ce, galería, 
suelos de parquet, balcón 
exterior, calefacción, zona 
comunitaria con piscina. 

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 2457 EIXAMPLE. Opor-
tunidad, Cocina y baño con 
ducha reformados, 4 hab. 
2 dobl, suelos terrazo puli-
do, balcón exterior, ascen-
sor. Zona bien comunicada 
y con  todos los servicios.

C.E. en trámite 130.000€

80.000�

REF. 4446 Z. RDA. EX-
TERIOR. Piso totalmente 
exterior muy soleado, con 
ascensor, 3 hab, baño 
completo,  cocina refor-
mada, balcón exterior. 
OCASIÓN.

106.000€

117.000€

189.000€

80.000�

C.E. en trámite 129.000€

REF. 1404 CENTRO. OPOR-
TUNIDAD ZONA Y PRECIO. 
Piso con ascensor muy 
bien conservado de 3 hab. 
dobles,  baño reform. con 
ducha, cocina formica con 
galería  amplia, balcón 
exterior.

OBRA NUEVA. 2 DÚPLEX. Bajo con  3 hab. cocina offi ce 2 
baños y jardín 60m2, 1º  con 2 terrazas 3 hab. mas estudio, 
2 baños. NO LO DUDE. LLÁMENOS.

- PRECIO A CONSULTAR -

215.000€

80.000�

C.E. en trámite 199.000€

REF. 2450 EIXAMPLE. Pi- 
so en exclusiva,  refor., 
pk incl, 4 hab. (2 dobl.), 
2 baños compl. (ducha y 
bañera),salón 27m2, coci-
na lacada blanca, calefac-
ción, ascensor. OPORTUNI-
DAD ZONA Y PRECIO.

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

C.E. en trámite

T. 937 965 148
¡LLÁMENOS!

234.000€

REF. 1401 1ª LINEA DE MAR. 
Piso totalmente reform. en 
fi nca señorial, zona comuni-
taria y 2 pl. parking. 3 hab. (2 
dobles). Baño completo con 
ducha, cocina offi ce, gale-
ría, trastero. Calefacción. NO 
DUDE EN VERLO.  

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO...

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

1P C&M.indd   2 15/11/16   19:06



            

Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

Pis 60m², 3 habit., 1 bany complet, saló menj. amb cuina integrada, balcó, aa/
cc, tanc. alumini amb doble vidre, ascensor, Comunitat tranquila!!   T151062

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB: www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Casa de poble refor. zona tranquila i familiar de 190m², 4 habit., 2 banys compl. + 
1 servei, cuina office, saló menj. 20m², aa/cc, tssa de 12m², Única!!!          T250221

Mataró. Cent�e 286.335€

Mataró. Cirera 180.285€

Mataró. Cent�e

Pis refor. 115M², 4 hab (2 dob), 1 bany + 1 servei, cuina off, saló menj. 35M², 
galeria, balcó, aa/cc, tanc alumini, ascensor, vistes¡¡Millor que nou!!   T151002

233.350€

Excel.Lent pis 75M², 2 habit., 1 Bany complet, cuina offi ce, saló menj., balcó, 
calefacció, terres parquet, tanc. Alumini, ascensor, millor que nou!!  T150355

Mataró. Cent�e 142.300€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Planta baixa zona molt tranquil·la, 90 m², 4 hab., 1 Bany, cuina, saló, 
galeria de 12 m² i tssa 18 m². Per reformar al seu gust !!       T151029

Mataró. Cirera 120.000€

Àtic en exclusiva, 90m², 3 hab., 1 bany complet, 1 de servei, cuina office, saló 28m², 
aa/cc, alumini, parquet, ascensor, pàrquing opc. Tssa de 7m², vistes!       T151090

Mataró. Cerdanyola 190.890€

2P CASTELLÀ.indd   2 15/11/16   19:19



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€

            

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�er
T105693 Mataró. Centro. Piso sin muebles 45m², 1 
habit., 1 baño completo con ducha, cocina con electro-
dom., salón comedor con balcón aa/cc, suelos de már-
mol, cierres de aluminio, ascensor, parking incluido, 
disponible 1 de diciembre!!!                            500€/Mes

T105550 Mataró. Cirera. Piso en planta baja sin a-
mueblar de 80m², 2 habit., 2 baño completos, salón 
comedor con cocina integrada, galería, calefacción, 
suelosde parquet, cierres de aluminio, ascensor, zona 
tranquila y familiar!!!                                       550€/Mes

T110430 Mataró. Cerdanyola. 3r piso sin ascensor 
reformado 68m², 2 habit. dobles, 1 baño completo con 
ducha, cocina offi ce, salón comedor con balcón, suelos 
de parquet, cierres de aluminio, terrado comunitario, 
No amueblado, Vista a montaña!!!               550€/Mes

T150691 Arenys de Munt. Pis de 65m², 2 habit., 1 
banys, cuina offi ce equipada amb vitrocer., campana i 
forn, saló menj. 20m², balcó, aa/cc, pàrquing, zona co-
mun. piscina !! Acabats d’alt standing!!!   560€/Mes

T110427 Caldetes. Cerdanyola. Piso de 75m², 2 habit.
dobles, 1 baño completo con ducha, galería, salón co-
medor con salida a balcón, Muy soleado!!!  575€/Mes

T103879 Mataró. Centro. Piso de 75m², 2 habit., coci-
na offi ce, 1 baño completo, salón comedor con balcón, 
calefacción, todo amueblado en fi nca de pocos veci-
nos! Disponible a partir de diciembre!!!       600€/Mes

T102266 Mataró. Centro. Piso de 50m², 1 habitación, 1 
baño completo con ducha, cocina abierta con electrodo-
mésticos, salón comedor con salida a balcón, aa/cc, cie-
rres de aluminio, ascensor, Muy luminoso !!!  600€/Mes

T1110405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92 m² consta de 
3 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, cierres de 
aluminio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien 
conservado, para entrar a vivir!!!!                     650€/Mes

T1.10406 Mataró. Centro. Piso de 80 m² con 3 habitacio-
nes, una de ellas suitte, baño reformado, cocina amue-
blada, cierres exteriores de aluminio, galeria interior y 
ascensor. Para entrar a vivir!!! !                        700€/Mes

T110432 Mataró. Parc Central. Piso de 95m², dispone de 
4 habitaciones (1 suite), 2 baños completos, cocina offi ce 
con galería anexa, salón comedor con salida a balcón, 
calefacción, cierres de aluminio, ascensor, parking opcio-
nal, Piso muy soleado!!                                               800€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a linea de mar. Magnifi co piso 
de 98 m² totalmente equipado y amueblado, dispone de 3 
habitaciones, 2 baños completos, cocina independiente, 
terraza y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!!!   1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Centre. Piso refor. 50m², 2 habit., 1 
baño, cocina off., balcón, suelos parquet, carp.aluminio, 
parking, amueblado y muy soleado!! ¡Zona comun. con 
piscina, pistas tenis y zona infantil!!             1.600€/Mes

T301177 Mataró. Centre. Despacho en segunda plan-
ta de 50 m² - muy buena situacion !!!            200€/Mes

T302583 Mataró. Centre. Pza. de les Tereses - despa-
cho 75 m² 1er piso - muy comercial!!            300€/Mes

302774 Mataró. Centre. Local de 50m² de superfi cie. 
Es ideal para ofi cinas o servicios. Está totalmente 
amueblado!!! Oportunidad!!!                        370€/Mes

T302695 Mataró. Peramàs. Local de 100m² de super-
fi cie más altillo de 40m², 1 baño, puertas de aluminio, 
Ideal empresa de servicios !!                          400€/Mes

T302942 Mataró. Centre. Local de 115m², 1 baño, sue-
los de parquet, Ideal ofi cina, servicios.!!        550€/Mes

T300484 Mataró. Z. Peramàs.  Local de 190m² de su-
perfi cie en dos plantas con patio de 32 m². Ideal para 
comercio!! Venga a verlo.                                 850€/Mes

T302925 Mataró. Centre.  Local de 50 m² de tienda, 
25 m² de patio y 115 m² de almacén, aa / cc y 1 aseo. 
Inmejorable zona !!!                                      1.000€/Mes

T302937 Mataró. Centre. Espectacular local comercial 
en inmejorable zona junto a la Plaza de Cuba, 210 m2 
de superfi cie, con cuatro grandes escaparates, aa/cc, 
los suelos de pizarra, puerta automática, alarma, ideal 
clínica dental, centro médico, etc.. Disponibilidad en 
Febrero!!!!                                                        2.150€/Mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

142.300€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Piso de 85m² dispone de 2 
habitaciones, 1 baño com-
pleto, 1 aseo, cocina office, 
calefacción. suelos cerámi-
ca, balcón y terraza!!! Muy 
soleado!!!                500€/Mes

T110323      Arenys de Munt
Local en 2ª planta junto 
a la Plaça de les Tereses. 
De 120m2 de superfi cie, 
1 baño, Ideal despa-
cho, servicios, etc...!!
                         500€/Mes

T302940   Mataró. Cent�e

3er piso sin ascensor total 
reformado de 68m², 2 habit.
dobles, 1 baño con ducha, 
cocina offi ce, salón comedor 
con balcón, parquet, cierres 
aluminio, terrado comunita-
rio, No amueblado. Vista a 
montaña !!!          550€/Mes

T110430  Mataró. Cerdanyola

120.000€

Dúplex amueblado 140 m² 
de superficie, 3 habit. dobles, 
2 baños, cocina equip. con 
electrod., armarios emp., 
calefacción, galeria avadora 
y secadora. Magnifica zona 
comunitaria con piscina y 
parking!! Facil acceso a la 
playa!!  1.200€/Mes

T110378    St V. Montalt

Piso alto sin ascensor de 
80m², de 4 habitaciones (1 
doble), 1 baño y aseo, salón 
comedor con salida a balcón, 
galería, carpintería exterior de 
aluminio!               580€/Mes

T110143  Mataró. Cerdanyola

Piso de 90m², 3 habitaciones, 
2 baños completos, cocina 
offi ce con salida a galería, 
amplio y luminoso salón co-
medor, terraza 15m², calefac-
ción, parquet, ascensor, par-
king, trastero, Zona comunit. 
con piscina!!        975€/Mes

T110431  Premià de Mar

Magnífi co dúplex de diseño 
de 190m², 2 habitaciones, 3 
baños completos, cocina offi -
ce, amplio salón comedor, aa/
cc, cierres de aluminio, terra ! 
1.500€/Mes

T109943   Mataró. Cent�e

Fantastico piso 100m², 4 ha-
bit.(2 Dobl) 2 baños, cocina 
offi ce, aa/cc, cierres madera, 
galeria, 2 tzas 15m² i parking 
opcional. Todo amueblado. 
Muy soleado!!! Posibilidad 
de alquilar por temporada!!!  
650€/Mes

T110103 Caldetes. Cent�e
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Cerdanyola S.
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Llàntia 
MATARÓ - Rocablanca

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

R.17877
R.15293
R.17738
R.17922 
R.17915
R.17928
R.17434
R.17863
R.17746

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Primer pis - Balcó 
Pis - 50m2 - 3 hab 
Pis - 4 habitacions
3 habitacions - exterior
Pis - actualizat - vistes  
Pis - Exterior - actualitzat
Pis - Vistes - Exterior 
Pis - Assolellat - Ascensor
Pis - 4hab. - llar de foc 

48.000 €
57.260 €
65.000 €
81.000 €
87.260 €

112.260 €
126.000 €
126.000 € 
127.260 €

11,25%
8,91%
8,31%
6,67%
6,67%
6,41%
5,00% 
6,48%
5,66%

177,42  €/mes
211,64€ /mes
240,05€ /mes
187,17 €/mes
322,53 € /mes 
415,00€ /mes
465,72€ /mes 
465,72€ /mes 
470,28€ /mes

450€ /mes
425€ /mes
450€ /mes
450€ /mes 
450€ /mes
600€ /mes
525€ /mes
575€ /mes 
600€ /mes

Les vivendes estrella
són 

97.260 €

MATARÓ - Rocablanca R 17873

Pis amb increïbles vistes, orientat a Bar-
celona, 4 habs. Defi nitiu molt assolellat.

Quota: 359€/mes 100.000 €

MATARÓ - Cirera R 13590

Habitatge de 88m2, 4 hab sense passa-
dissos i saló-menjador de 20m2.

Quota: 370€/mes

Quota: 466€/mes

190.000 €

MATARÓ - Peramàs R 15907

Gran pis de 134m2 construïts i 4 habi-
tacions. Tot exterior. Terrassa i traster.

Quota: 702€/mes 199.000 €

MATARÓ - Camí de la Serra R 17386

Pis de 90m2, 4 habit, saló-menjador de 
28m2 i ascensor. Opció a pàrquing.

Quota: 735€/mes

Pis de 90m2, 4 habit, saló-menjador de 

103.000 €

MATARÓ - Cirera R 17955

1º Pis amb entrada indep. de 80m2, 3 
habitac. i petita terrasseta amb traster.habitac. i petita terrasseta amb traster.

Quota: 381€/mes

112.260 €

MATARÓ - Rocafonda R 17928

Magnífi c pis 3 habs total exterior, obra 
seminova, ascensor i bany complet.

Quota: 415€/mes 172.000 €

MATARÓ - Cirera R 17520

Espectacular pis de 100m2, tot reformat 
amb acabats de 1a. qualitat.

Quota: 636€/mes

180.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 17788

Magnífi c dúplex amb terrassa 60m2, 
4 habit i ascensor. Per entrar a viure.

Quota: 665€/mes

Magnífi c dúplex amb terrassa 60m2, 

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   2 16/11/16   12:17



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 17695LLAVANERES - Centre

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

Fantàstic pis senyorial al centre de Llavaneres. Amb zona comunitària i piscina. 
140m2 de sup., 4 hab i ascensor. Plaça pàrquing cotxe i dues motos a la fi nca.

PREU: 320.000€

Apartament d’1 habitació, cuina 
roure, saló-menjador amb sortida 
exterior a balcó.

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions i 2 banys 
complets. Balcó tipus terrassa de 
12m2. Amb ascensor.

R 23248

MATARÓ - Cerdanyola
Pis tipus dúplex sense ascensor, 
3 habs i terrassa independent d’ús 
privat!

Ampli pis de 90m2 i 3 habs, calefaccio 
i aire acondicionat. Disponible al mes  
d’octubre.

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

Ampli pis molt lluminós, completament 
exterior, moblat i equipat amb electro-
domèstics.

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

Espectacular pis de 95m2 de 3 habs, 
amb acabats d’alta qualitat, totalment 
exterior amb molta llum. 

R 21864

1.050€/mes

Pis com nou, totalment exterior. Zona 
comunitària amb piscina, pàrquing 
i traster.

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habitacions.
Totalment exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

Pis amb molt d’encant completament 
reformat, 2 habitacions dobles i bany 
complet.

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

Espectacular pis de 100m2, tot reformat 
amb acabats de 1a. qualitat.
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