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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

150.000€

PISO NUEVO CON PATIO 120M2
Ref. 12228 Z. CERDANYOLA: Vivienda  de 
90 m2 en primera planta + gran patio 120 m2. 
Pocos vecinos.2 dormitorios. Amplio salón de 
25 m2 . Cocina independiente. Baño. Acaba-
dos de calidad. Parking opcional. Muy buena 
compra.

129.000€

REALMENTE ESPECIAL
Ref. 12622 Z. LLAVANERES: Exclusiva para 
nuestros clientes. Bonito conjunto residen-
cial, junto al  mar, zonas ajardinadas, piscina, 
zonas deportivas (tenis, basquet, etc..), par-
que infantil. Zona aparcamiento. Piso alto y 
perfectamente orientado. vistas simplemen-
te únicas. Luminosidad, sol y tranquilidad.

215.000€

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

62.000€

¡BUENA RENTABILIDAD!
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Fácilmente alquilable!!  1ª piso en fi nca de po-
cos vecinos. Bien ubicado junto avenida prin-
cipal. Sin necesidad de reformas. Listo para 
entrar y vivir. De 3 dormitorios. Sala de estar. 
Baño con ducha. Precio realmente asequible.

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. 12563
CAMÍ DE LA SERRA

370.000€

 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

73.000€

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

315.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12392 MATARÓ / URBANITZACIONS: En 
entorno privilegiado, conjunto residencial con 
zonas ajardinadas y piscina. Casa unifamiliar a 3 
vientos, panorámicas sobre toda Mataró. Jardín 
envolviendo toda la vivienda. 2 plantas + garaje. 
5 dorm. Salón comedor 40 m2. Excepcional co-
cina e .2 baños + aseo. Todo un lujo.

T

130.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 SEMI CENTRE/Z. HOTEL CIU-
TAT DE MATARÓ:  Una de las mejores op-
ciones. Perfectamente comunicado a un paso 
del centro. 1/2 altura, reciente construcción. 
Luminosidad y  sol. Distribución muy acerta-
da. 2 dorm.  Salón comedor. Cocina integrada. 
Parking Incl. Suelos de gres. Auténtica ocasión!

T 136.000€

BUENA OPORTUNIDAD
Ref. 12637 CENTRE: Finca con ascensor. 
Piso 1/2 altura, perfecto estado. Ocupa una 
superfi cie de 76 m2 sin pasillos. 3 dormito-
rios. Salón comedor 20m2. Balcón. Cocina 
equipada. Galería. Baño actualizado. Calefac-
ción. Aire acondicionado. Suelos de gres. Po-
sibilidad de plaza parking en la misma fi nca.

T

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 ST. MIQUEL DEL CROS: Aten-
ción! Vivienda 90m2, zona ajardinada y bien 
comunicada N-II y autopistas. Sin pasillos y 
sin barreras arquitectónicas. Totalmente ex-
terior y sol. 4 dormit. (act. 3). Amplio salón 
comedor. Cocina y c. de baño reformados. 
Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

150.000€

PISO NUEVO CON PATIO 120M2
Ref. 12228 Z. CERDANYOLA: Vivienda  de 
90 m2 en primera planta + gran patio 120 m2. 
Pocos vecinos.2 dormitorios. Amplio salón de 
25 m2 . Cocina independiente. Baño. Acaba-
dos de calidad. Parking opcional. Muy buena 
compra.

T

129.000€

REALMENTE ESPECIAL
Ref. 12622 Z. LLAVANERES: Exclusiva para 
nuestros clientes. Bonito conjunto residen-
cial, junto al  mar, zonas ajardinadas, piscina, 
zonas deportivas (tenis, basquet, etc..), par-
que infantil. Zona aparcamiento. Piso alto y 
perfectamente orientado. vistas simplemen-
te únicas. Luminosidad, sol y tranquilidad.

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110 
m2 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

169.000€

¡TOTALMENTE EXTERIOR!
Ref. 12623 SEMI CENTRO: Vivienda 100m2 
perfectamente ubicado junto acceso ciudad. 
Espacios amplios y vistas espacios a-biertos. 
Amplio salón comedor 26m2. Balcón/Terracita 
ideal/veranos. Cocina equipada y amplia Gale-
ría anexa. 4 dorm. Baño + aseo. Suelos parquet 
. Parking moto (coche opc.) + trastero incluido.

T

215.000€

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

T

62.000€

¡BUENA RENTABILIDAD!
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Fácilmente alquilable!!  1ª piso en fi nca de po-
cos vecinos. Bien ubicado junto avenida prin-
cipal. Sin necesidad de reformas. Listo para 
entrar y vivir. De 3 dormitorios. Sala de estar. 
Baño con ducha. Precio realmente asequible.

T

190.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12633 DOSRIUS (CAN MASSUET): Bo-
nita unifamiliar reciente construcción (10 años) 
parcela bien orientada 900m2. Vístas. 130m2 
bien distribuidos + terraza 110m2. Prácticamen-
te nuevo. IMPECABLE. Jardín 250m2 a nivel. 
4dormitorios. Salón 35m2. Gran cocina offi ce. 
Acabados alta calidad. Muy especial. 

T

Ref. 12563
CAMÍ DE LA SERRA
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  Quan des del Tot Mataró i Maresme vam impulsar 
la primera edició del 'Mataroní de l'Any', el novem-
bre del 2009 no ens podíem imaginar que al cap de 
poc s'acabaria convertint en un certamen d'abast 
ciutadà, una mena d'elecció popular que en certa 
manera serveix per "tancar" un any i amb la qual 
els mataronins i mataronines escullen quin és el 
seu conciutadà més exemplar de tot un any natural. 
Com a mitjà de comunicació, posar un certamen 
com aquest en mans dels nostres lectors sempre és 
un plaer i un servei a la nostra ciutat.

Amb la vuitena edició posada en marxa, són els 
lectors els que tenen la paraula, com és tònica i raó 
de ser en aquesta elecció. Des del primer setmanari 
de la comarca posem l'elecció en mans dels mata-
ronins perquè d'ara a fi nal d'any proposin els noms 
entre els que després podran escollir ells mateixos. 
Comença la cursa. Gràcies per fer-la vostra.

Un certamen de ciutat

L’ENQUESTA

Procures anticipar les 
compres de Nadal?

60,7% Sí.
39,3% No.

XAVIER VIDAL

LA PREGUNTA

Creus que el Nadal a 
Mataró és atractiu?

PLE MUNICIPAL

La pista de gel del Parc Nou, organitzada per l'Ajuntament amb el 
suport de Kinder i Bulevards de Mataró, és l'estrella del Nadal

APLAUDIT:  És el guanyador del 
Premi Helena Jubany d'aquest any, 
la novena edició d'un guardó de 
ciutat que es va atorgar divendres.

CASTIGAT: Sembla que una altra 
vegada un acord de Ple no s'apli-
carà posteriorment. Potser llavors 
no cal perdre el temps, no?

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1749.indd   1 6/12/16   16:40



一伀䴀준匀 䐀䔀䰀 ㈀ 䄀䰀 ㈀㐀 䐀䔀匀䔀䴀䈀刀䔀
䴀䄀吀䄀刀팀㨀 䰀愀 刀椀攀爀愀Ⰰ 　㐀 뜀 䰀䄀 刀伀䌀䄀 䐀䔀䰀 嘀䄀䰀䰀저匀㨀 倀⸀䤀⸀ 䌀䄀一 䴀䄀匀匀䔀䜀唀䔀刀Ⰰ 猀⼀渀⸀ ⠀搀愀瘀愀渀琀 搀攀 氀愀 一䤀䬀䔀⤀ 뜀

 䈀䄀䐀䄀䰀伀一䄀㨀 䌀䔀一吀刀䔀 䌀伀䴀䔀刀䌀䤀䄀䰀 䌀䄀刀刀䔀䘀伀唀刀 䴀伀一吀䤀䜀䄀䰀쀀 뜀 䈀䄀䐀䄀䰀伀一䄀㨀 䌀䔀一吀刀䔀 䌀伀䴀䔀刀䌀䤀䄀䰀 䴀䄀䜀䤀䌀 䈀䄀䐀䄀䰀伀一䄀 ⠀搀愀瘀愀渀琀 
倀愀瘀攀氀氀 伀氀洀瀀椀挀⤀ 뜀 䈀䰀䄀一䔀匀㨀 倀伀䰀촀䜀伀一 䤀一䐀唀匀吀刀䤀䄀䰀 䌀䄀刀刀䔀吀䔀刀䄀 䐀䔀 䰀ᤠ䔀匀吀䄀䌀䤀팀

一伀嘀䄀 圀䔀䈀㨀 圀圀圀⸀䐀刀䤀䴀⸀䔀匀

Sin título-1   1 1/12/16   16:34



FO
TO

: A
N

N
A
 A

LU
A

R
T

NÚMERO 1508  ANY XXXI  De 10 al 15 de desembre de 2011  30.000 exemplars 

EL NOSTRE CIRC
Mataró té un planter que reivindica el món dels 
somnis i els malabars: Cronopis
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Nadal: Tothom amb plat a taula
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 Foto antiga Les portades

 Les Monges del carrer Sant Josep 
van ser, durant molts anys, la llar 
d'estudis de Vicenç Molina, qui 
cedeix aquesta fotografi a antiga 
dels alumnes que hi anaven pels 
volts de l'any 1962. "El col·legi era 
mixt, anàvem els nois i les noies 
junts a l'escola, però en aules se-
parades, és clar", recorda Molina, 
que explica que la foto se situa 
al pati de l'actual residència de 
Sant Josep. 

Malgrat tot plegat li queda molt 

A l'escola amb les monges

lluny, Molina sí que té bon record 
d'aquesta etapa que va compar-
tir amb desenes de nens i nenes 
en aquest centre. "Hi havia bon 
ambient, jugàvem molt", relata, 
malgrat que també assenyala que 
"l'ensenyament era molt dur, molt 
més rígid que avui en dia". 

"Després de Sant Josep, el 19 
de març", com es veu a la foto, 
ja ens canviaven l'uniforme i ens 
posaven el dels pantalons curts", 
remarca. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Vicenç Molina

Foto antiga 1749.indd   1 5/12/16   19:04
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Cau la xarxa de top manta 'made in Mataró'
Desmantellada una "empresa" de producció i distribució per al 'top manta' amb epicentre a 
Òrrius que elaborava les peces en tallers de la capital maresmenca

Successos: Redacció- ACN

  La xarxa de falsifi cació que la 
Guàrdia Urbana de Barcelona i 
Vigilància Duanera de l'Agència 
Tributària van desmantellar amb 
una operació el passat 24 de no-
vembre era la principal organitza-
ció que produïa i distribuïa per al 
'top manta' de la capital catalana 
i també d'altres poblacions costa-
neres. Els responsables de la inves-
tigació han explicat que la xarxa 
funcionava "com una empresa" 
dirigida per un veí d'Òrrius que 
havia treballat com a transportista. 

L'operació va acabar amb nou 
persones detingudes, disset més 
d'investigades i quinze registres 
-a Barcelona (2), Badalona (4), 
Mataró (7), Òrrius (1) i l'Hospi-
talet de Llobregat (1)-, en què es 
van decomissar 118.000 produc-
tes, amb un valor de mercat d'uns 
quatre milions d'euros, i dotze 
planxes de falsifi car etiquetes de 
primeres marques. La investigació 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
i de Vigilància Duanera de l'Agèn-
cia Tributària va començar el març. 

Les investigacions arran de di-
verses operacions policials es van 

centrar en l'origen dels productes 
que es venien al top manta. i van 
detectar que una part important 
s'estaven fabricant a Catalunya a 
través d'una important xarxa amb 
epicentre en un domicili d'Òrrius 

L'operació conclou amb quin-
ze persones detingudes, que han 
quedat en llibertat amb càrrecs 
per presumptes delictes contra la 
propietat industrial i intel·lectual 
i pertinença a grup criminal i s'es-
tà mirant si se'ls pot atribuir un 
presumpte delicte de blanqueig 
de capitals. També s'han inves-
tigat divuit persones més. S'han 
intervingut 132.000 productes fal-
sifi cats, amb un valor de mercat 
d'uns cinc milions d'euros; dotze 
planxes d'impremta; documen-
tació diversa, com factures i de-
mandes de gènere falsifi cat; 300 
disquets amb el software per a 
l'automatització de la maquinà-
ria per crear logotips de primeres 
marques i s'han immobilitzat 32 
màquines industrials per a la con-
fecció, amb un valor aproximat 
d'uns 200.000 euros. 

Falsificacions d'"alta qualitat"
Els responsables de la investigació 

han destacat que els productes 
eren falsifi cacions d'"alta quali-
tat", pràcticament iguals a les ori-
ginals. Es plagiaven les peces fi ns 
al més mínim detall, incloent-hi 
etiquetes, botons, bosses de plàs-
tic amb el logotip de les marques 
i els propis cartrons d'embalatge. 
A més, alguns d'aquests productes 
eren difícils de trobar en el mercat 
negre, fet que va ocasionar una 
gran demanda. 

Peces fetes a Mataró
Una altra de les singularitats 
d'aquesta xarxa és que no es li-
mitava a estampar la marca falsi-
fi cada en productes importats de 
l'estranger, sinó que confeccionava 
peces des de zero en casos de pro-
ductes decomissats en l'operació, 
entre els quals camises, pantalons, 
jerseis, samarretes, bambes, ano-
racs i colònies. Els investigadors 
ressalten que l'organització tenia 
una capacitat de producció "alta". 
Els col·laboradors d'aquesta xarxa 
tenien molta experiència en la dis-
tribució de productes falsifi cats, 
fet que facilitava un repartiment 
sistemàtic sense necessitat de dis-
posar d'estoc de productes.

CulturaCiutat núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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Maribel Nieto, Mataronina de l'Any 2015 ensenya el seu guardó en l'acte de lliurament del premi Anna Aluart 

Qui mereix ser Mataroní de l'Any 2016?
Comença la cursa per escollir el ciutadà més destacat de l'any amb la 
recepció de propostes a través de mataronidelany.cat i facebook.com/mataronidelany

Mataroní de l'Any: Redacció

 Amb el 2016 cremant les se-
ves darreres setmanes, torna un 
certamen clàssic com és, ja en la 
seva vuitena edició, el Mataroní de 
l'Any. Des del 2009 El Tot Mataró i 

Maresme organitza aquesta elec-
ció en la qual són els mateixos 
mataronins i mataronines els res-
ponsables de decidir qui s'endú 
el guardó, dissenyat per Perecoll, 
que il·lustra la portada d'aquesta 
setmana. 

En el Mataroní de l'Any no hi 
ha jurat ni selecció, són els lectors 
els que proposen les candidatu-
res –des d'ara fi ns a fi nal d'any– 
i després els que votaran el seu 
candidat preferit en dues fases de 
votació, una d'acumulativa entre 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1749.indd   2 6/12/16   18:20



El certamen ‘Mataroní de l’any 2016’ separa el seu calendari en 
tres parts diferenciades en què la participació dels internautes 
i lectors és protagonista.

1. Propostes. Del 7 al 31 de desembre de 2016.
Una primera fase és la de proposta de candidats. Tothom que 
vulgui podrà proposar per via telemàtica el seu candidat o can-
didata al reconeixement. Aquesta serà una fase en què s’estarà 
obert a totes les propostes que s’aniran recopilant.

2. Votació candidats. Del 12 al 31 de gener de 2017
En la segona fase del certamen comencen les votacions dels 
internautes. D’entre una selecció de 10 candidats entre totes les 
propostes recopilades, comença una votació acumulativa durant 
el període determinat.

3. Votació finalistes. Del 2 al 12 de febrer de 2017.
La tercera i última fase, també de votació, durarà una setmana 
durant la qual, sense comptar els vots de la fase anterior, es 
farà la votació final entre tres candidats, els finalistes. Al final 
d’aquesta votació, el més votat serà proclamat guanyador del 
Mataroní de l’any 2016.

El calendari: 3 fases

10 candidats i una de fi nal entre 
els tres fi nalistes.

La Mataronina de l'Any 2015 va 
ser l'oncòloga Maribel Nieto, que 
espera successor o successora en 
el palmarès d'un certamen que es 
tancarà el 13 de febrer, amb l'acte 
de lliurament del guardó al Casal 
l'Aliança.

A la web mataronidelany.cat 
ja es poden fer tantes propostes 
de noms diferents com es vulgui. 
També es recolliran les que es facin 
al Facebook del certamen. 

Tants candidats com es vulgui
Qui mereix ser distingit com el ciuta-
dà més notable d'aquest any? Quins 
han fet mèrits i per què? Ara del que 
es tracta és d'intentar respondre 
aquestes preguntes i fer tantes pro-
postes de candidats com es vulgui, a 
la web o al Facebook del certamen. 

Les bases del premi no establei-
xen cap altre requisit que el de ser 
mataroní –de naixement o de tra-
jectòria i residència- i en aquesta 
primera fase una sola proposta és 
vàlida per validar el candidat. No 
és moment, doncs, de sumar su-
ports sinó de proposar identitats 
diferents per endur-se el guardó.

La legitimitat popular és el gran 
valor del ‘Mataroní de l’Any’. Són 
els mateixos mataronins els que 
proposen els candidats i candi-
dates, i després els que voten i se-
leccionen entre aquests. Un altre 
any, ja ha començat la cursa. Des 
d'avui fi ns al 13 de febrer.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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*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

A títol pòstum, Pep Manté va 
ser escollit 'Mataroní de l'Any' 
després de tota una vida d'im-
plicació social i de tenaç tra-
jectòria com a advocat.

2009 
Pep Manté

Un palmarès de set noms amb mèrits
La naturalesa popular del Mataroní de l'Any ha permès que a la llista de guanyadors hi 
convisquin noms provinents d'àmbits socials ben diferents

Mataroní de l'Any: Redacció

  La paraula dels mataronins s'ha 
fet sentir, mitjançant els seus vots, 
els darrers set anys amb l'elecció 
del Mataroní de l'Any. Veure el pal-
marès de guanyadors del certamen 
és un bon exercici per veure-hi 

noms provinents d'àmbits ben 
diferents els uns dels altres i és 
que la mateixa heterogeneïtat dels 
habitants de la ciutat s'ha plasmat 
en currículums ben diferents que 
s'han premiat.

Pep Manté, Joan Antoni Ciller, 
el Pare Joan, Ramon Salicrú, Diego 

Herrera, Lara Sànchez i Maribel 
Nieto no tenen, segurament, cap 
altre vincle comú que el de ser 
mataronins. I és que aquest és 
l'únic requisit per aspirar a gua-
nyar el guardó. Que et proposin. 
I que després et votin. A tots set 
els van fer guanyadors.

L'impulsor d'EPMA Solidària 
va rebre el guardó com a re-
coixement, sobretot, a l'èxit 
de la primera Mataró Camina 
per l'Alzheimer.

2010 
Joan A. Ciller

El popular religiós Joan 
Herrero, molt estimat per la 
comunitat de Santa Anna va 
ser escollit a títol pòstum des-
prés d'una vida com a escolapi.

2011 
Pare Joan

Ciutat
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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

El mestre i historiador va re-
bre el guardó just en l'any en 
què es jubilava de la docència. 
També és molt actiu a la ciutat 
cultural i socialment.

2012 
Ramon Salicrú

Herrera va liderar durant mesos 
la reivindicació dels afectats 
per l'estafa de les preferents 
i ho va capitalitzar alçant-se 
amb el premi popular.

2013 
Diego Herrera

La jove ninotaire mataronina 
s'ha fet un lloc amb els seus 
dibuixos inconfusibles, plens 
de tendresa i sàtira. Va donar 
la sorpresa sent guanyadora.

2014 
Lara Sánchez

La vigent Mataronina de l'Any va ser Maribel 
Nieto, que rebia el reconeixement just en l'any en 
què es jubilava. Nieto és una oncòloga jubilada 
dedicada a la prevenció del càncer de mama 
durant dècades, una persona molt estimada a 
l'Hospital de Mataró i òbviament per totes les 
seves pacients. Sívia Serra, de l'Spam i Roger 
Cruañas del CN Mataró van ser segona i tercer.

2015 
Maribel Nieto
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Emili Cabanyes, 20 · Mataró · T. 93 799 80 16 www.batterythings.com

1600W, frens de disc, amortidors
i llums davant i darrere, seient.

800W, 3 velocitats, frens de disc, llums2 motors, s’obren les portes, coman-
dament a distància, llums i música,

Ford Ranger Luxury Nitro Mini Quad

i llums davant i darrere, seient.
2 motors, s’obren les portes, coman-
dament a distància, llums i música

Ford Ranger Luxury 

800W, 3 velocitats, frens de disc, llums

Mini Quad
455€ 725€ 555€

 Nadal a Mataró
Anticipa’t i estalvia
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

A
quests primers dies de desembre són per-
fectes per no tenir pressa. Per sortir de casa 
amb una idea preestablerta del que busquem 

–les cartes al Pare Noel o als Reis poden esperar, 
però s'han d'anar pensant!– i sobretot hem d'apro-
fi tar ara que a les botigues encara hi ha tot el gè-
nere per comparar preus, buscar oportunitats i fi ns 
i tot, literalment, remenar fi ns que trobem allò que 
estem buscant. Feu una llista de regals –penseu en 
els amics invisibles!– i encara que faci mandra, pen-
seu que, si compreu aquests dies, no haureu de fer 
cues estressants quan el Nadal ja sigui de pet aquí.

Uns consells bàsics
• Feu una llista de les compres que s’ajusti al vos-
tre pressupost.
• Compareu els preus i la qualitat dels productes i 
dels serveis.
• Compreu amb antelació, trobareu millors preus.
• Informeu-vos sobre els possibles canvis i devo-
lucions.

Busca, compara i remena
Anticipar les compres de Nadal permet estalviar

Aquesta setmana plena de festius –de pont per 
a alguns, d'aqüeducte per a d'altres– suposa un 
dels pics de la campanya de Nadal. Les botigues 
s'omplen d'aquelles famílies més previsores que 
volen anticipar-se. Perquè anticipant-te estalvies. 

Aquest diumenge, dia 11, 
és festiu d'obertura, estaran les 
botigues obertes
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Diagnòstic facial amb micro càmera  
ANÀLISI FACIAL, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT GRATUÏT

15, 16 i 17 de desembre, JORNADA DE PORTES OBERTES

EL REGAL IDEAL PER A LA SALUT
DE LA NOSTRA PELL DE CARA A NADAL

DEMANA LA TEVA CITA

ESPAI CLÍNIC MATARÓ, amb la col· laboració de
MASSADA, posem a la teva disposició, una micro càmera facial 

per diagnosticar problemes cutanis i posar-hi solució.

C/ Del Parc 90, Mataró
T. 93 741 29 16 ·  Whatsapp: 697 24 82 01
www.espaiclinicmataro.com
info@espaiclinicmataro.com

COFRES REGAL MASSADA
25% dte. EN TOTS ELS

ANÀLISI FACIAL, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT GRATUÏT

15, 16 i 17 de desembre,

MASSADA

T. 93 741 29 16 ·  Whatsapp: 697 24 82 01
www.espaiclinicmataro.com

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

D
iu la tradició que ahir, dia 8 i de la Immaculada 
Concepció, pertoca de fer el pessebre. En tot 
cas ja fa més dies que és oberta una exposi-

ció clàssica d'aquestes dates com és la de pessebres 
i diorames. A Mataró, com a exclusiva d’aquestes 
festes nadalenques, es pot visitar la muntanya de 
Montserrat sense haver-se de desplaçar. I és que 
un pessebre espectacular de la sagrada muntanya i 
els seus carrers i edifi cis és l'estrella de l'exposició.

Aquest monumental pessebre, de més de 20 m2, el van 
construir els senyors Josep Trunas i Domènec Cruz, 
membres de l'Associació Pessebrista. Un cop acabat, 
va ser donat a l’Abadia de Montserrat, on ha estat 
exposat uns quants anys i on tornarà passat festes.

Exposició de pessebres

• Del 4 de desembre de 2016 al 8 de gener de 
2017, obert els dissabtes de 17.30 a 20.30 
hores diumenges i festius d'11 a 14 h i de 
17.30 a 20:30 h

• (Dies 1 i 6 de gener matí tancat).
• Del 22 de desembre de 2016 al 5 de ge-

ner de 2017 obert de dilluns a divendres de 
17.30 a 20.30h

Al parvulari de l'antiga escola Menéndez i Pelayo, 
el carrer Alarcón núm. 27, cantonada Prat de 
la Riba.

És temps de diorames
Un pessebre de Montserrat és l'estrella
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
'espai de la Graneria de la Plaça Gran acollirà 
aquest dissabte la presentació del torró d'en 
Santi, creació de la pastisseria Nougat. A par-

tir de les dotze del migdia, es farà públic el torró de 
'quicos', l'escollit per a aquesta cinquena edició de la 
col·laboració entre la pastisseria i l'entitat solidària. 

El torró de 'quicos' va ser escollit per una cinquan-
tena d'usuaris de la Fundació en un tast a cegues 
durant el qual van triar el torró que més els va agra-
dar d'entre cinc propostes. 

La voluntat del projecte és donar visibilitat a la fi gura 
d'en Santi i per això un euro del preu de cada torró 
anirà destinat íntegrament a la Fundació El Maresme i  
als  valors  que representa a nivell d’integració de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. Prèviament, 
a les onze del matí, el pastisser del Nougat, Marc 
Albalate, oferirà un taller de xocolata  per conèixer 
com es treballa aquest ingredient tan popular i quins 
són els seus secrets. 

Presenten el torró d'en Santi
Nougat combina xocolata amb quicos

Ja fa 5 anys que la pastisseria Nougat va iniciar 
aquesta col·laboració amb la Fundació El Maresme 
per donar a conèixer la fi gura d'en Santi. L'any 
passat, el torró d'en Santi va sorprendre amb 
ingredients que recordaven la coca de Sant Joan.  
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
a companyia Circulant organitza durant aques-
tes festes el Casal de Nadal d'Artistes, unes 
jornades que aniran del 23 de desembre al 5 

de gener i que estaran dedicades a conèixer les arts 
circenses i teatrals per a infants i joves de 3 a 14 anys. 

L’objectiu, segons l'organització, és "gaudir i tas-
tar moltes de les disciplines pròpies del circ i del 
teatre, sempre des d’un esperit de descoberta i no 

Casal de Nadal d'Artistes

Del 23 de desembre de 2016 al 5 de gener de 
2017 de 9 a 13 h i de 15 a 17 h i amb servei 
de menjador i permanències. Al Casal Aliança.

Un Casal de Circ i Teatre
Circulant acosta les arts als joves de 3 a 14 anys

competició i defensat la creativitat i imaginació ar-
tística". Aquestes activitats, a més a més, es combi-
nen amb d'altres pròpies d’un casal habitual com són 
jocs de coneixença, de cooperació, de pistes, tallers, 
treballs manuals, així com una  sortida per conèixer 
una companyia de circ itinerant.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

B 
En l'any de la restauració de la Capella dels 
Dolors la "Capella Sixtina mataronina" ha 
motivat el torró d'autor que Pastisseria Uñó 

elabora per Nadal. L'artista d'aquest any és Jordi 
Cuyàs que ha versionat una mà present a l'obra 
magna d'Antoni Viladomat i ha conferit una obra 
d'aire barroc que el mestre pastisser Claudi Uñó ha 
volgut replicar amb un sabor que evoca les galetes 
amb xocolata.  Cuyàs, captivat per la bellesa de la 
Capella el dia de la inauguració de la seva restauració, 
es va fi xar en una mà que és un dels dos elements 
que dominen l'estètica d'aquesta obra d'art comes-
tible. L'altra és una "maranya" en paraules del propi 
autor que vol simbolitzar la força recarregada del 
barroc, una època artística que l'artista mataroní ha 
volgut reivindicar. De torrons d'autor se'n fan unes 
1.500 edicions i són un element que molts mares-
mencs i barcelonins busquen expressament cada 
any, a més de ser un regal cada cop més enviat a 
Espanya i l'estranger.

La mateixa Capella dels Dolors va obrir les seves 
portes per acollir la presentació d'un dels elements 
clàssics del Nadal a Mataró. Ja fa 22 anys que Claudi 
Uñó demana a un artista que elabori un torró a qui 
ell després dóna personalitat gustativa. "Sempre a 
partir dels gustos de l'artista faig diferents propos-
tes entre les quals ell escull, en aquest cas ha estat 
molt fàcil perquè en Jordi em va dir que li agradava 

Jordi Cuyàs s'inspira en els 
Dolors pel torró d'autor d'Uñó
Cruixent de praliné amb galeta i trufat de xocolata

tot", explica Uñó. L'evocació al barroc és la tònica de 
l'obra de Cuyàs i també dels colors bronzejats que 
dominen el torró. Com a novetat, cal dir que cada 
torró és únic i irrepetible, ja que el niu de xocolata 
que corona la coberta s'ha de fer un per un, a mà.

Galetes amb xocolata

Uñó assegura que el gust del torró d'autor d'aquest 
any vol recordar "el menjar galetes amb xocolata, 
que és el que tots hem menjat de menuts". En aquest 
sentit es va proposar una base dolça i treballar amb 
una xocolata amb un alt percentatge de cacau per 
contrastar amb agror aquesta dolçor. El resultat és 
un cruixent de praliné "amb galeta i caramel, per 
donar-li textura i també el punt dolç" com a base i 
un trufat de xocolata "directe de Brasil, de gust molt 
intens amb un 72 per cent de cacau". La coberta és 
de xocolata blanca i reprodueix la mà que Cuyàs ha 
versionat de l'obra de Viladomat.

La mà de Viladomat

Jordi Cuyàs explicava amb entusiasme el perquè 
d'aquesta mà. "El dia de la inauguració de la restau-
ració dels Dolors aquesta Capella em va aclaparar 
com si tingués síndrome d'Stendhal, ja que feia temps 
que no hi entrava i tant d'art em va sobtar i em va 
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La coberta de xocolata blanca 
reprodueix la mà que Jordi 
Cuyàs ha versionat de 
Viladomat

cridar molt l'atenció aquesta mà". Cuyàs ha conce-
but aquest element com "la pròpia mà de Viladomat, 
una manera de signar aquesta obra" i a partir d'ella 
va voler crear un element "fascinant com el torró 
que al cap i a la fi  és una obra d'art que es menja".

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès 
en la primera etapa i que des 

de fa 13 anys introdueix l'idioma 
en edat preescolar, ha perfeccio-
nat el seu programa adoptant en 
exclusiva a casa nostra el TET, el 
Total English Teaching. Es tracta 
d'una metodologia perfeccionada 
durant anys a València que Anca 
té en exclusiva a casa nostra i que 
parteix de la interacció per tal que 
els nens i nenes aprenguin l'idioma 
amb gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb ma-
terials diferents i referents com les 
cançons. Per exemple, les de Nadal 
durant aquest mes.  S'identifi quen 
elements a partir d'aquestes can-
çons i es van aprenent diferents 
conceptes de forma dinàmica amb 
una metodologia molt pràctica i 
efi cient. Es tracta d'un mètode 
molt participatiu que no cansa ni 
avorreix els nadons. El TET està 
perfectament panifi cat per eta-
pes i molt complet en cadascuna 
d'elles i va incorporant elements 
d'aprenentatge a mesura que es 
fan grans. A més, els nens poden 
practicar a casa amb el que s'invo-
lucra la família a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en 
anglès
A la llar d'infants Anca
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L
'Oca, la festa popular de Cap 
d'Any de Mataró ja té cartell. 
Per segon any seguit l'as-

sociació homònima va convocar 
un concurs de cartells entre els 
quals ha guanyat una proposta 
del dissenyador Xavier Esteve en 
la qual la pròpia Oca sembla picar 
l'ullet just al punt de les dotze de 
la nit, l'hora emblemàtica de la 
nit de Cap d'Any. L'Oca d'aquest 
any té com a principals novetats 
actes per a la quitxalla a la tarda 
i repetirà la ubicació de la Plaça 
de Santa Anna. Serà la sisena Oca 
en set anys.

Xavier Esteve

L'autor del cartell de l'Oca, que 
incorpora la llegenda de "El Cap 
d'Any més gros" és un mataroní de  
35 anys, dissenyador gràfi c  força 
conegut a la ciutat. Xavier Esteve 
també va guanyar el Concurs del 
Cartell Alternatiu de Santes de 
l'any 2010 i recentment la seva 
portada de la revista especial dels 
Jocs Olímpics de la Fosbury va ser 
fi nalista als premis ÑH de disseny.

L'Oca ja té
cartell
Obra de Xavier Esteve

núm. 1749 del 09 al 15 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

B
ulevards de Mataró se suma un any més a la 
campanya de Nadal de la ciutat amb Firamàgic, 
una fi ra plena de màgia i il·lusió que omple el 

Parc Central des del 2 de desembre i fi ns al pròxim 8 
de gener. La pista de gel de Kinder, patrocinada en 
part per Bulevards de Mataró, presideix la Firamàgic 
d'enguany, que a més a més, ofereix un munt d'ac-
tivitats i propostes per a petits i grans. 

Al recinte fi ral hi ha fi ns a 14 atraccions per als més 
menuts, així com una immensa carpa de Nadal, d'uns 
200 metres quadrats, on diàriament es faran acti-
vitats de tot tipus. Hi haurà màgia, tallers de dibuix, 
de pintura i animació i més de 15 animacions infan-
tils gratuïtes.

Fira, carpa, bosc i pista de gel
Bulevards de Mataró es bolca al Parc Nou

Bulevards de Mataró organitza la Firamàgic 
i aprofi ta l'ocasió per a convidar els usuaris i 
clients a participar en el sorteig d'un magnífi c 
regal. I és que sortegen l'entrada i estança a 
Disneyland París per a dos adults i dos nens. 
S'hi pot participar omplint la butlleta del dors 
dels vals 2x1 per a la Fira Infantil. 

La pista de gel presideix la 
Firamàgic des del passat cap de 
setmana i fi ns al 8 de gener. 
Kinder munta la pista que 
organitza l'Ajuntament i 
patrocina Bulevards de Mataró. 
L'any passat es calcula que 
hi van patinar unes 25.000 
persones. 

També serà un espai on donar visibilitat a comerços 
o entitats de la ciutat. 

Bosc de Nadal

Unint la Fira i la Carpa, hi ha el Bosc de Nadal, un 
lloc màgic on passejar entre els avets decorats pels 
nens de Mataró. Al centre del bosc no hi podia faltar 
l'Arbre dels Desitjos, una estructura amb forma d’ar-
bre on tothom podrà  escriure-hi  els  seus  missatges  
i  bons desitjos per a l’any vinent. 

A més a més, Bulevards de Mataró, per facilitar més 
la visita a la fi ra als usuaris, els obsequiarà amb un 
tiquet d'una hora d'aparcament gratuït a la Plaça 
Granollers o a la Plaça Espanya. 
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NADAL A BULEVARDS 2016
PARC INFANTIL

FIRAMAGIC
Demana el teu 2x1* 

als comerços de Mataró

www.bulevards.com /bulevardsdemataro /bulevardsmataro

Carpa de Nadal
carpa de 200 m2 

plena d’activitats gratuïtes

Sorteig d’una estada 
a Disneyland Paris 

Per a 4 persones./ 2 nits*

* Val de 2 x 1 de Firamagic vàlid només de dll. a dv. no festius i 
segons criteri del comerç. * Estada de 2 nits i entrades a 
Disneyland Paris per a 2 adults i 2 nens. Valorat en 1.000 €. 
Desplaçament no inclòs.

Bulevards de Mataró.
Entitat patrocinadora de la PISTA DE GEL.

Col·laboradors:

Adherits a:

Amb el suport de:Organitza:

Comerços plens 
d’il·lusions

Comerços plens Comerços plens Comerços plens Comerços plens 

Lloc: Parc Central (Passarel·la firal)
Dates:  Des del 2/12/2016 
 fins al 8/01/2017

Horari:  Dies laborables: 17 a 20.00 h 
 Dies festius: 11.30 a 14.00 h  
 i de 17.00 a 21 h
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

F
ins ara els Tions de Nadal han aparegut a les 
cases de formes molt diverses: truquen a la 
porta de casa o una nit apareixen màgicament 

al balcó, però segurament la més autèntica de les 
formes d’acollir un bon Tió és anant a buscar-lo allà 
d’on prové: al bosc. Amb Caçations aquesta activi-
tat es posa a l’abast de totes les famílies, i no no-
més d’aquelles que ja visquin en entorns rurals. És, 
a més, una molt bona excusa per anar a descobrir i 
gaudir dels espais naturals que tenim a Catalunya. 

Per tot això, des que el 2014 es va crear l’activitat 
Caçations, l’acollida per part de les famílies ha es-
tat entusiasta: “L’emoció que hem viscut buscant 
i trobant el tió al bosc ha estat com la de la nit de 
Reis i veure la cara de la meva fi lla en trobar-lo no 

Cada cop més Caçations
La tradició d'anar a buscar el Tió creix

Amb l’organització per tercer any del Caçations, 
anar a buscar el Tió de Nadal al bosc s’està con-
vertint en una nova tradició entre les famílies 
catalanes: Tions de Nadal s’amaguen a dife-
rents boscos de Catalunya perquè les famílies 
els vagin a buscar amb l’ajuda d’un mapa i les 
coordenades GPS al mòbil. 

Per gaudir d’aquesta màgica 
activitat només cal fer la 
reserva a www.caçations.cat 
escollint el lloc i dia en què 
t'emportes també una 
experiència que grans i petits 
recordaran sempre: trobar el Tió 
de Nadal amagat al bosc.

ha tingut preu!” ens explica una de les mares que ja 
ha gaudit de l’experiència. I és que amb el Caçations, 
el Tió fi ns i tot porta una nota personalitzada pels 
infants, tot plegat molt màgic.

Aquest any Caçations s'organitza a nou llocs dife-
rents de Catalunya: Montserrat, Rupit, El Montnegre-
Corredor, la Baronia d’Escornalbou (a Tarragona), el 
Bages, el Penedès, Riudarenes i Vallirana. Al darrere 
hi ha una xarxa de col·laboradors formada per entitats 
socials, empreses locals i institucions com el Patronat 
de la Muntanya de Montserrat, les Diputacions de 
Barcelona i Tarragona i els Ajuntaments. Hi ha doncs 
un triple benefi ci: les famílies viuen una experiència 
inoblidable, es promou l'ocupació local en entorns 
rurals i dóna a conèixer els valors naturals del nos-
tre país.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

10 desembre

21:00h // 
Foment Mataroní (c. Nou, 
11. Mataró) // 
Entrada: 10€. 

CENICIENTA FLAMENCO,
PER A TOTA LA FAMÍLIA 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Festival de Villancicos
Diumenge 11 desembre / 17h / 
Centre parroquial d'Argentona (c. 
Bernat Riudemeia, 6. Argentona) 
/ Preu: 4€ + 1kg d'aliments.
Concert solidari amb la participa-
ció de diferents "coros rocieros". 
Organitza: Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío de Mataró.

'Divinas'
Diumenge 11 i 18 desembre / De 18 
a 20h / Carrers de Mataró
Els festius d’obertura comercial es-
taran amenitzats musicalment: el 
trio Divinas actuaran pels carrers 
comercials de Mataró. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró.

Jam session de jazz
Dijous 15 desembre / 21.30h / 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Anticipada + sopar: 
12€. Taquilla: 5€.
Edició especial dedicada al jazz més 
tradicional, amb 2 convidats d’ex-
cepció: Ricard Gili i Pau Casares. 

'Sacco e Vanzetti'
Dijous 15 desembre / 21.30h / 
Ribs & Blues (c. Alcalde Abril, 33. 
Mataró) / Gratuït.
Duo maresmenc, amb bateria, gui-
tarres acústiques i dues veus. Amb 
versions de temes coneguts d'artis-
tes revolucionaris i reivindicatius.

'Obsesion'
Divendres 16 desembre / 20.30h 
/ L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 

Mataró) / Taquilla inversa.
Versions en format acústic dels 
millors temes del rock des dels 70 
fi ns a l’actualitat.

El Poema de Nadal
Divendres 16 desembre / 21h / 
Església de Sant Josep (c. Sant 
Josep, 7. Mataró) / Aportació vo-
luntària: 5€.
De Josep Maria de Sagarra. 
Escenes recitades per Josep Maria 
Cusachs i peces corals a càrrec del 
Cor L'Aixa d'Arenys de Mar.

Concert de Nadal de Càritas
Diumenge 18 desembre / 20h / 
Església de Sant Josep (c. Sant 
Josep, 7. Mataró) / Entrada lliure, 
aportacions voluntàries.
Concert de l'Orquestra de Mataró, 
direcció de Clàudia Dubé Oranías.

Guia cultural

Jam session de jazz
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions en format acústic dels 

El Foment acull un especta-
cle creat amb la intenció 

d'acostar el fl amenc a petits 
i grans, amb la força d'un 
espectacle de fl amenc i 
sense perdre l'elegàn-
cia del clàssic espanyol. 
Més de quinze ballari-
nes a l'escenari i deu 
personatges principals 
del conte recreen la histò-
ria de la princesa més esti-
mada del món amb un plus 
de "duende" i sentiment.
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TEATRE I DANSA //

Perifèric Poetry + micro obert
Dimecres 14 desembre / 21h / 
Cafè de Mar (C. de Santa Rita, 1. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Espectacle de poesia, amb un con-
vidat especial i micro obert. 

Gala de màgia. Destí Buenos 
Aires
Diumenge 11 desembre / 18h 
/ Espai Cultural Can Bisa (C. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Anticipada: 5€. Taquilla: 8€.
Artistes i mags reconeguts forma-
ran part d'aquesta gala.

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, Mataró).
Dissabte 10 desembre / 11h: 
'Benvigudes familiars', visita gui-
ada per conèixer la biblioteca.
Dilluns 13 desembre / 18h: L'hora 
del Conte Especial 'Un embolic 
d’emocions'.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 9 desembre / 17:30h: 
El conte de la rotllana: 'Pintors' 
de Seun-yeoung Moon, amb 
il·lustracions de Suzy Lee.

Dimecres 14 desembre / 17.30h: 
Art Time especial del Voluntariat: 
parlem i pintem 'L'arbre dels bons 
propòsits'.
Dijous 15 desembre / 17.30h: 'L’avi 
és... L’avi!', de Lilli Messina.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dilluns 12 desembre / 17h: 'Taller 
de pessebres', dirigit a nens i ne-
nes de 7 a 10 anys.
Dimecres 14 desembre / 18h: 
L'Hora del Conte especial: "Auca 
dels pastorets del pessebre", nar-
ració històries, muntatge pessebre 
i visita a l'exposició de Pessebres.

TEATRE /

'Solitudes'
Dissabte 10 desembre / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 17€. Amfi teatre: 14€.   
Una història emotiva que parla de la 
soledat i de les solituds. De la com-
panyia Kulunka Teatro després de 
l’èxit de l’espectacle 'André i Dorine'. 

MÚSICA /

'Un Buen Día' 
Dissabte 10 desembre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa. 
En concert el projecte de música 
electrònica, psicodèlia i loop mu-
sic del barceloní Carlos Almansa. 

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016

Agenda 1749.indd   3 6/12/16   16:59



SORTIM EN FAMÍLIA /

'Palla, fusta, pedra. La història 
dels tres porquets'
Diumenge 11 desembre / 12h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle de titelles, recomanat 
a partir de 3 anys, de la Cia Galiot. 
Organitza: AC Maresme Titelles.

CONFERÈNCIA /

'El Treball de Metges Sense 
Fronteres'
Dilluns 12 desembre / 20h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró).
Coneixement en directe de les 
activitats de suport a països on 
la pobresa és protagonista.

XERRADES I LLIBRES /

Club de Lectura
Dilluns 12 desembre / 19h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
"Les ànimes mortes" de Nikolai 
Vassilievitx Gógol. Activitat mo-
derada per l’escriptor Toni Sala.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 13 desembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià, amb l'obra 
'Il Contesto', de Leonardo Sciascia.

Parlem de Clàssics
Dimarts 13 desembre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Tertúlia literària amb "El jugador" 
de Fiodor Dostoievski.

Club de lectura d'autors de 
territori
Dimarts 13 desembre / 20h / 
Llibreria Index (c. Miquel Borotau, 
8-10. Vilassar de Mar)
"Abans que el teu record torni cen-
dra" de Maria Escalas. Conduït per 
Emília Illamola. 

Véns a la tertúlia?
Dimarts 13 desembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre "L’amiga genial", 
d’Elena Ferrante.
Dimecres 14 desembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró):
Tertúlia literària amb 'Les ànimes 
mortes', de Nikolai V. Gógol.

'Tot el que vols saber de l’ac-
tualitat sardanista'
Dimecres 14 desembre / 19h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró)
Xerrada de  Joaquim Rucabado, 
President de la Confederació 
Sardanista de Catalunya.

Xerrada científi ca: 'Els biòfi ts 
i les aigües de les fonts'
Dimecres 14 desembre / 
19.30h / Agrupació Científi co-
Excursionista (Passatge Pou 
d'Avall, 1. Mataró) 
Xerrada a càrrec de Miquel Bes. 

'El meu fi ll/a té problemes 
psi cològics o difi cultats 
d'apre nentatge'
Dijous 15 desembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

RUTES I VISITES //

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 10 desembre / 18h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet descobrir 
l'obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 10 desembre / 18h / 
Ca l’Arenas (c. d’Argentona, 64, 
Mataró). 

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 10 desembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Activitat familiar, lúdica i cultural al 
primer edifi ci construït per Gaudí.

'Plors de cocodrils'
Diumenge 11 desembre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€. 
Espectacle familiar a càrrec de la 
Cia. La pera llimonera.

'En Terri us felicita el Nadal'
Diumenge 11 desembre / 12h / 
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. 
Mataró)
Activitat familiar recomanada per 
a infants a partir de 5 anys.

Contes de Nadal
Dimecres 14 desembre / 18h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
L'hora del conte especial a càrrec 
d'Alícia Molina.

Buc de contes
Dijous 15 desembre / 17:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
'Crea, juga i riu amb l'Agus i els 
monstres', De Jaume Copons i 
Liliana Fortuny.

'Alba y Mr. Pantonne'
Dijous 15 desembre / 19.30h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre infantil d’An-
gie Sánchez i José Rojano.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Mataró, un passeig per la 
història
Diumenge 11 desembre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

TALLERS I CURSOS //

'Educar sense cridar'
Dies 12 i 14 desembre / 19h / 
Escola d'Argentona (Avda. Països 
Catalans, s/n. Argentona) / Gratuït, 
inscripció prèvia: 93.797.49.00 o 
www.argentona.cat
Dues sessions formatives a càrrec 
d'Alba Castellví. Adreçat a famílies 
amb fi lls de 4 a 12 anys. 

Tallers a la Destil·leria
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282-284. Mataró) / Inscripció: 
info@destilleria.com.
· Dissabte 17 desembre: De 10.30 
a 13h, Taller d'estampació de Nadal 
(preu: 20€). De 17 a 18h:  Dibuix 
en Moviment (preu: 10€). 
· Diumenge 18 desembre: De 10 
a 12h, Taller de retrat (preu: 10€).

FESTES I FIRES //

Ballada de sardanes
Diumenge 11 desembre / 12h / 
Plaça de les Tereses (Mataró)
Amb la Cobla Ciutat de Girona.

Festa infantil a Llavaneres
Diumenge 11 desembre / 17h / El 
Casal de Llavaneres
Festa infantil amb música, balls, 
cinema, xocolatada i molt més.

Fira de Nadal a Mataró
Fins al 23 de desembre / De 10 
a 13.30h i de 16.30 a 21h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
Tradicional fi ra de pessebres i or-
naments de Nadal. Activitats:  
· Dissabte 10 desembre, 18h: 
Espectacle: 'El Món d’en Juanito'.
· Diumenge 11 desembre, 18.30h: 
Cantada de Nadales del cor de 
l'Escola Montserrat Solà.

Pista de Gel d'Arenys de Mar
Fins al 8 de gener / D'11 a 14h 
i de 17 a 21h / Part coberta de 
La Riera (Arenys de Mar) / Preu 
adults: 3€. Menors 12 anys: 2€. 
Pista de gel artifi cial 

Parc d'atraccions infantils de 
Nadal i Reis de Mataró
Fins al 15 de gener / La Rambla
Organitza: Unió de Botiguers de 
Mataró. Aconsegueix vals gratuïts 
o 2X1 als establiments associats.

Firamàgic
Fins al 6 de gener / Laborables 17 
a 20h i festius 11.30 a 14h i de 17 
a 22h / Passarel·la fi ral del Parc 
Central (Mataró)
Fira infantil amb 14 atraccions.
Podeu trobar fi txes a les botigues 
col·laboradores o a la taquilla. 
Organitza: Bulevards de Mataró.

· Dissabte 10 desembre, 18h: 
Festival Frozen (a la passarel·la 
fi ral del Parc Central).
· Dies 9, 12, 13, 14, 15 desembre: 
de 18 a 20h, Pintacares.
· Dies 10, 11, 12, 13, 14, 15 desembre: 
de 17 a 20h, Taller d’ornaments 
per a arbres.

Pista de Gel del Circuit Kinder
Fins al 10 gener / De 10 a 22h / 
Espai fi ral Parc Central (Mataró)
Pista de gel coberta de 600 m2, 
per patinar amb la família o amics!

SOLIDARITAT //

2a Campanya de Recollida de 
Joguines
Dissabte 10 desembre / De 18 a 
23h / Parc de Ca l'Alfaro (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Recollida de joguines a càrrec de 
Càritas parroquial de Llavaneres. 
Per als nens i nenes de les famílies 
més desfavorides de la vila.

Presentació torró d’en Santi
Dissabte 10 desembre / De 10 a 
13h / Espai societat gastronòmica 
"la Graneria"
Taller, xocolatada i presentació del 
torró d’en Santi.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

LITERATURA /

'Poesia + piano'
Dimarts 13 desembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Care Santos i Francesc Miralles ens 
portaran a l’emoció, l’intimisme i 
l’amistat a través de la música i 
la literatura. Conclou el cicle 'Tres 
mesos amb Care Santos'.

RECITAL POÈTIC /

Recital poetic nadalenc
Diumenge  11 desembre / 18h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró)
Rapsodes Carme Faja, Lluís Juvinyà 
i Carlos Soriano. Acompanyament 
musical de Jorge Sarraute.

Agenda núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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Espai Gatassa (C. Josep Montse-
rrat Cuadrada, 1. Mataró)
Fins al 13 de desembre:
• 'Mira'm!': Retrats de la fotògrafa 
mataronina Raquel Romero.
Inauguració dimecres 14 de de-
sembre a les 19h: 
• 'Paper de cotó': d'Olga Serral.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració: dijous 15 de desem-
bre a les 19.30h. Fins al 15 gener: 
• Sant Lluc 1946-2016. 70 aniversari.
Fins al 31 desembre: 
• "Raúl Capitani. Expressió, huma-
nisme i compromís".
Fins al 8 gener:
• "Detalles Constructivos" de Inazio 
Abrao (mestre fuster i escultor).

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 12 de febrer.  
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Logicofobistes 1936. El surrea-
lisme com a revolució de l’esperit.

'Paula Anglada'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 20 desembre.
Exposició de dibuixos i pintures.

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

'Tres-cents'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins al 12 de 
gener.
Exposició col·lectiva de 25 artistes. 

'Ljós & Myrcur / Llum i foscor' 
Sales exposicions Can Palauet (c. 
d’en Palau, 32. Mataró) / Fins al 
17 de desembre.
De Verònica Tartadeluna.  

'Qui sóc vull contar-vos…'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 19 
de març. 
Exposició 100 anys d'Els Pastorets 
de Mataró de Sala Cabanyes.

'Eduard Huertos: Gravats'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 30 de desembre. 
Gravats de l'artista mataroní.

'Diorames i pessebre de 
Montserrat'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Fins al 8 de gener.
Tradicional exposició de l'Associ-
ació de Pessebristes de Mataró.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 14 al 31 de desembre:
• 'De Llull a puntCAT'.
Fins al 15 de desembre:
• 'Tres mesos amb Care Santos'.

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

Nadal-Art 2016
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 8 de gener. 
Mostra col·lectiva d'exposició i ven-
da d'obres d'art. 

'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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

INAUGURACIÓ //

'Visions de dones: abans, ara 
i arreu'
Galeria Lolet Comas (c. Sant 
Joaquim, 27 bis. Mataró) / Fins 
al 7 de gener. 
Col·lectiva d'artistes catalans de 
referència com Francesc Artigau i 
Marcos Palazzi, entre d'altres. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

CINEMA: 'Alfred Hitchcok, 1a. 
part'
Dimecres 14 desembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Alfred Beorlegui i Tous 
(Advocat. Crític de cinema). 

Grup de lectura 
Dijous 15 desembre / 18h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la 'Cien años de sole-
dad', de Gabriel García Márquez.

CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Desembre: Dia 18, prenadal al 
Ripollès (esmorzar i dinar). • Dia 22, 
de compres a Andorra (esmorzar a 
Pons, dinar, retorn Túnel del Cadí).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Diumenge 18 desem-
bre a les 11h, actuació de la coral 
"Primavera per la Pau" Dimarts 20 
desembre a les 17h, actuació del 
Play Back Gatassa amb Pastorets i 
Nadales. Dijous 22 desembre a les 
17h, actuació de la Coral Gatassa. • 
Excursions: Del 12 al 16 desembre, a 
Lloret de Mar, preu: 149€. Del 15 al 
22 de juliol, Gran creuer del Bàltic, 
preu 1376€. • 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.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. Dissabte 10 desembre, Sopar-
ball. Dimecres 29 desembre, sopar 
ball Fi d'Any. • Actuacions: Dissabte 
17 desembre, 17.30h Cantada de 
Nadales del grup d’havaneres Vol 
de Gavines i 18h Espectacle de 

Teatre-musical, piano i direcció Pere 
González. Dijous 22 desembre de 10 a 
12h, actuació dels tallers del casal. Al 
acabar, torrons i cava per a tothom. 
• Caminades: dimarts matí, a les 8h.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• 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).

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
Activitats al Casal: • Ball: tots els 
diumenges a les 17h. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Petanca: 
melé cada diumenge. 

www.totmataro.cat/gentgran
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L'estelada podria onejar a l'Ajuntament
L’Ajuntament de Mataró se solidaritza amb l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i altres 
càrrecs electes investigats

Política: Marta Gómez

  Els vots favorables de la CUP, 
CiU, ERC, Volem i ICV han per-
mès aprovar una Declaració 
Institucional a la Junta de 
Portaveus que determina el su-
port de l’Ajuntament de Mataró 
amb l’alcaldessa de Berga, Montse 
Venturós, i  tots els càrrecs electes 
independentistes. 

Així, s’ha acordat, entre altres 
coses, “establir com a protocol que 
d’ara endavant, fi ns que culmini el 
procés independentista, l’estela-
da onegi al balcó de l’Ajuntament 
com a mesura de protesta". En 
principi l'estelada només onejaria 
"cada vegada que hi hagi un atac 
a la democràcia amb accions ju-
dicials contra els càrrecs electes 
que defensen i lluiten pel procés 
d’independència”. 

Bote tindrà l'última paraula
La decisió presa a la Junta de 
Portaveus s'ha ratifi cat al Ple 
Municipal d'aquest mes de de-
sembre celebrat el passat dijous. 
Des de l'Ajuntament es recorda 
però que l'execució defi nitiva de 
la declaració dependrà, en última 

instància, de la màxima autoritat 
del consistori, que en aquest cas 
és l'Alcalde de Mataró, David Bote. 

Rebutjar la persecució política
A més a més de l’estelada, la de-
claració contempla “rebutjar la 
persecució política i judicial or-
questrada de l’Estat espanyol con-
tra l’independentisme català, que 
ara mateix es manifesta a través de 
querelles i denúncies" però que, 
asseguren, "s’intensifi carà a me-
sura que el poble català avanci 
decididament cap a la República 
Catalana”. 

I a això exigeixen al Departament 
d'Interior, que desenvolupi un 
"protocol d'actuació que no per-
meti que els Mossos d'Esquadra 
actuïn com si fossin una força 
d'ocupació com la Guàrdia Civil". 

El comunicat reclama arxivar im-
mediatament la causa oberta con-
tra l'alcaldessa de Berga per haver 
penjat una estelada a l'edifi ci de 
l'Ajuntament "com a mostra de la 
voluntat de llibertat expressada per 
la ciutadania de Berga". Asseguren 
que situacions com aquesta, "es 
poden repetir amb la resta de casos 
oberts, i que també poden afectar 
a la resta de càrrecs electes com-
promesos amb la democràcia i les 
llibertats del poble català".

En defensa de la democràcia
En la mateixa línia pretenen reafi r-
mar-se davant dels "tribunals polí-
tics espanyols" perquè, asseguren, 
"no tenen legitimitat per vulnerar 
la voluntat democràtica del nos-
tre poble". I que, per aquesta raó, 
"els càrrecs electes, institucions 
i població" diuen que "ens hem 
de mantenir ferms i coherents en 
defensa de la democràcia". Tots 
aquests acords es traslladaran a 
Venturós expressant "el rebuig 
a la repressió política i judicial 
contra tots els càrrecs electes in-
dependentistes que estan sent in-
vestigats arreu del país”.

5

Cinc grups polítics 
permeten tirar endavant 
la declaració: la CUP, CiU, 
ERC, Volem i ICV
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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

DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE

SEMANA DE LA
IMPLANTOLOGÍA

Regalo cepillo dental eléctrico

10% 15% 20%

con descuentos especiales del

y hasta el

Regalo cepillo dental eléctrico

%

con descuentos especiales del

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

més que una clínica
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Municipalitzat per unanimitat del Ple
Quan el mes de febrer s'acabi la concessió a Empark pel pàrquing de la Plaça de les 
Tereses, l'Ajuntament en farà la gestió directa a través de PUMSA 

Política: Marta Gómez

  La municipalització del pàr-
quing soterrat a la Plaça de les 
Tereses es farà realitat a partir del 
dia 2 de febrer del 2017, dia en 
què s'acaba la concessió actual. 
Així ho va votar el Ple Municipal 
de desembre per unanimitat de 
tots els grups. I així també, des-
prés de 40 anys d'explotació, l'em-
presa Empark veurà com la seva 
concessió no serà renovada en 
aquest espai. 

La decisió l'ha pres el consis-
tori amb l'objectiu d'assumir-ne 
la gestió directament a través de 
PUMSA i així millorar les arques 
municipals en l'àmbit econòmic. 
L'Ajuntament creu que aquesta 
decisió és més favorable que no 
pas externalitzar la concessió i per 
tant, municipalitzar és la solució.

Celebren la municipalització
Tots els grups municipals de l'opo-
sició celebraven la decisió del go-
vern, especialment des dels bancs 
de les formacions d'esquerres. Des 
de les fi les d'ERC, Francesc Teixidó 
va destacar que "PUMSA pot ser 
un bon remei i una bona eina per 

gestionar la recuperació d'aquests 
serveis" i va afegir: "és molt impor-
tant recuperar aquest aparcament 
del centre de Mataró". Per part de 
la CUP i en veu del seu líder, Juli 
Cuéllar, es va felicitar el gest cap 
a la municipalització: "Celebrem 
que s'hagi optat per la gestió di-
recta d'aquest Ajuntament, fet que 

ens servirà per aplicar el criteri 
d'interès públic per a futures deci-
sions".  Conjuntament amb Volem 
i la seva líder, Montse Morón, es 
va donar així la benvinguda a 
aquest pas: "benvinguts tots a la 
municipalització".

Inversió privada
Els portaveus de Ciutadans i 

el Partit Popular, Juan Carlos 
Ferrando i José Manuel López res-
pectivament van posar en dubte 
que aquest sigui "el millor sistema  
de gestió". Totes dues formacions 
van apel·lar a la inversió priva-
da que va fer l'empresa conces-
sionària ara fa quaranta anys i la 
importància de l'empresa privada 
en les accions que es promouen 
a la ciutat.

Noves intervencions
El rendiment anual net d’aquest 
pàrquing són uns 600 mil euros, di-
ners amb què es faran intervenci-
ons com per exemple la construc-
ció d’una nova escala de sortida 
adequada a la normativa.

Un dels més antics 
L'aparcament de la Plaça de les 
Tereses és un dels més antics de 
la ciutat de Mataró i un dels pri-
mers que es va situar en ple centre 
comercial. Disposa de 327 places 
d'aparcament i té un percentatge 
d'ocupació del 65 per cent de mit-
jana en tot el seu horari d'obertu-
ra que es concentra des de les set 
del matí fi ns a les onze de la nit. 

2

El pròxim dia 2 
de febrer del 2017 
s'acabarà la concessió 
a l'empresa Empark i es 
municipalitzarà el servei 
a través de PUMSA
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La musicalitat de la veu

Sabem que l'accent és l'ànima de la 
paraula i així la paraula fàbrica, fa-
brica o fabricà té un sentit diferent. 
En castellà tenim: Médico, medi-
co, medicó. Ara bé, la tonalitat o 
l'entonació és l'ànima d'una frase.

La persona lectora crec que tin-
drà experiència d'aquesta musica-
litat de la veu. I mostra quelcom 
de fons de la persona que la diu. 
El famós TO DE VEU. I aquest to 
és dit moltes vegades sense que 
la persona se n'adoni. De forma 
inconscient expressa una emoció 
amb la tonalitat, o to de veu, per 
bé que no reconeix.

Un cas contret. Una metgessa 
sortia a passejar el seu gos a la 
mateixa hora al parc a prop de 
casa seva. Quan havia de tornar, 
sempre havia de cridar-lo unes 
quantes vegades. Al final hi ana-
va. Es feia de pregar. I la metgessa 
no li donava cap importància. Ho 
feia amb paciència i estimació. A 
més tenia temps. Tot això el gos 
ho sabia. Però vet aquí que un dia 
mentre el gos jugava, un home es 
va apropar amb males intencions 
a la metgessa. Aquesta espantada 
va fer un crit per cridar el gos. I el 
gos va anar-hi a la primera; no va 
caldre diverses vegades. Com ho 
podem interpretar? La musicalitat 
o l'entonació de la veu de la met-
gessa en va ser tota altra, de por i 
angoixa, que el gos va percebre. I va 
anar-hi sense haver de ser pregat.

Quantes vegades el to de veu no 
correspon a la intenció. Quantes 
vegades traeix i és de forma in-
conscient. A més quan es diu la 
frase "No era la meva intenció....", 
però ja s'ha dit.

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Dos dies de futbol solidari 
a l'Escola Pia Santa Anna
El Grup d’Esplai l’Erol organitza l'edició número 21 d'aquest clàssic del Nadal en què 
es recapten fons per a l'Associació d'Amics de l'Escola Pia del Senegal

Solidaritat: Redacció

  El pròxim cap de setmana, 17 i 
18 de desembre, l’Escola Pia Santa 
Anna acull les XXI Jornades de 
Futbol Solidari, una activitat or-
ganitzada pel Grup d’Esplai l’Erol 
de Mataró, amb el suport de l’es-
cola, altres entitats i diversos co-
merços de Mataró.

El Futbol Solidari són unes jor-
nades esportives molt típiques de 
les dates prèvies a les festes de 
Nadal on els participants paguen 

una simbòlica quantitat per poder 
inscriure’s i jugar a futbol. Al marge 
dels partits del futbol, durant tot el 
cap de setmana s’organitzen altres 
activitats obertes a tothom, algunes 
gratuïtes i d’altres remunerades. 

Tallers complementaris
Algunes de les activitats que es 
duran a terme durant el cap de 
setmana del Futbol Solidari són un 
taller de cuina dinamitzat per famí-
lies de l’esplai, una obra de teatre 
infantil, tallers de pintar cares, jocs 

cooperatius d’Artijoc, concert de la 
coral La Perla de l’Havana, concert 
d’Andana, cinefòrum... I un munt 
d’activitats que la setmana prèvia 
a les jornades s’aniran confi rmant 
amb els horaris a la pàgina web i 
xarxes socials. Finalment, tindrà 
lloc el tancament de les jornades 
amb el repartiment de premis als 
equips guanyadors d’aquest any i 
el recompte dels fons econòmics 
recaptats. Les Jornades de Futbol 
Solidari són l'últim acte del pro-
grama 'Mou-te amb cor'.

El principal objectiu de les jornades és aconseguir 
fons econòmics per a dur a terme un projecte 
coordinat per l’Associació d’Amics de l’Escola 
Pia del Senegal, així com sensibilitzar i implicar 
a tota la comunitat educativa de l’escola i ciu-
tat. Durant les Jornades de l’any passat es van 
aconseguir 7.260 € que van permetre comprar 
eines i vehicles per treballar la terra de la Granja 
Escola de M’lomp. Enguany es presenta un nou 
repte: aconseguir 6.000 € per poder equipar les 
aules de Secundària i Batxillerat de l’Escola Pia de 
Thiaroye, a Pikine, un barri de Dakar (Senegal).

L'obra al Senegal
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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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Grup Municipal de Ciutadans

Rafael Pardo
21 años, Estudiante
Garantiza nuestros derechos y 
nos permite convivir en libertad.

Ernesto Thielen 
60 años,  Médico
Es el guardián de nuestra 
libertad y el garante de nuestros 
deberes y derechos.

Juan Antonio González 
42 años, Autónomo
Símbolo de Paz que un dia nos di-
mos los españoles, sin ella, no ha-
bríamos conseguido la prosperidad 
y el desarrollo que disfrutamos.

Raquel Gázquez 
21años, Estudiante de Derecho
Es la razón de ser de toda una 
comunidad y la base de todo es-
tado de derecho.

Emilio Molinero
36 años, Seguridad Privada
Es el conjunto de valores y prin-
cipios de un país.

Amelia Soteras 
70 años, Maestra Jubilada
Garantiza nuestros derechos 
y libertades así como nuestras 
obligaciones.

¿Qué es para tí la Constitución?
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Les propostes de Ciutadans
El Grup Municipal de Ciutadans, comprometido como siempre en defensa de la Constitu-
ción, rechazó en el Pleno del 01/12/2016 la propuesta de la CUP cuyo objetivo no era otro que 
impedir la celebración del dia de la Constitución en el Ayuntamiento de Mataró. 
La propuesta fue finalmente desestimada gracias a la implicación del PSC, Volem-
Podemos, PP e ICV.

Roberto O. Gil 
52 años,
Hostelería y Turismo
Facilita y estructura 
nuestra política y garan-
tiza los derechos de los 
ciudadanos.

Yolanda Albert 
39 años, Camarera
Garantiza y avala 
nuestra convivencia.

Javier López
33 años, Funcionario
Nos ofrece la posibilidad 
de vivir en un estado 
democrático de derecho, 
con sus correspondien-
tes obligaciones, en 
armonía y garantizando 
nuestra seguridad.

Carlos Aguilar
40 años
Ingeniero de Caminos
Es para mí sinónimo de 
libertad y base para el 
progreso.

Mireia Cornejo 
44 años
Técnica Laboratorio
Nos señala nuestros 
derechos y obligaciones, 
y ante ella, todos somos 
iguales.

Sonia Romero
23 años, Camarera
Es la historia de la demo-
cracia.

Ana Conesa
56 años, parada
Fue mi mayoria de edad 
y es la primera de las 
reglas de la democracia.

Ascensión Martínez 
56 años, Cocinera
Es el inicio de la 
democracia, lo mejor 
que nos ha pasado, 
y el reflejo de nuestra 
libertad.
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104,80 €

MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

TASSA + TANC + SEIENT FRONTISSA INOX
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 El Medicare System CH Mataró torna 
 a guanyar i escala posicions 
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Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

El regidor Josep Maria Font va ser 
entrevistat la setmana passada 
per en Josep Gomà. Recuperin la 
lectura, si se la van deixar perdre. 
No sempre el regidor d'esports 
té oportunitat de desgranar una 
mica el seu programa sectorial ni 
és la cartera d'esports ni la més 
volguda, ni la més discutida, ni 
la més escrutada d'un cartipàs 
municipal.

En aquesta entrevista, Font 
feia públic un propòsit. Deia que 
Mataró vol ser la capital dels es-
ports de platja d'estiu. I aquesta 
pot ser –subratllem-la com a tal– 
una oportunitat de ciutat. Des de 
l'esport, el germà pobre, sí.

Primer de tot, esperem que es 
concreti. Les hemeroteques deuen 
col·leccionar aspiracions de capi-
talitats sectorials que no han anat 
gaire més enllà. Els pressupostos 
i el PAM d'aquest any, però, en 
poden ser un primer indici. Sí, 
ara. Quan aviat farà falta bufanda. 
No és quan el termòmetre s'ele-
va que cal pensar en l'estiu. Què 

farem a la ciutat per tenir aquesta 
capitalitat? Què podem fer, senyor 
regidor?

Segon. Torno a l'inici. Si els es-
ports mai són peça cobejada, per 
què no aprofitem per posar-nos 
d'acord? En urbanisme, en cultu-
ra, en polítiques socials, en pro-
moció de ciutat la variada paleta 
de colors polítics locals ja ha de-
mostrat que veuen les coses dife-
rents. Per més plans que es facin, 
el 2022 i el 2184 això seguirà sent 
així. Per què no en esports? 

Tercer. I potser la més impor-
tant. Per als esports de platja 
d'estiu no ens fa falta ni la piscina 
olímpica coberta ni el velòdrom 
reglamentari, ni el pavelló multiu-
sos, ni l'estadi de grans dimensi-
ons, ni cap instal·lació d'aquestes 
que probablement mai tindrem. 
Fa falta la platja que sí que tenim. 
–i peles, idees i organització, clar– 
per tant l'oportunitat que tenim 
és la de deixar de lamentar-nos. 
Ni que sigui quan faci bo. Ni que 
siguin només esports.

Una oportunitat esportiva de ciutat
El regidor ens vol "capital dels esports de platja d'estiu"

Staff
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el Esporttot
Carles Aleñà
Futbolista  FC BarcelonaEl Personatge

El mataroní va debutar a la 
Copa del Rey i va anotar el 
gol de l'empat blaugrana

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - MOLINS DE REI
Dissabte 10 | 12:45 h | Complex Joan Serra CNM

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - ESP. JOV. CAN PI
Diumenge 11 | 16:30 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - ARENYS MAR
Dissabte 10 | 18 h | Mpal. Camí del Mig
FUTBOL 2a Catalan
LA LLÀNTIA - CABRERA
Diumenge 11 | 19 h | Mpal. La Llàntia

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM - VILANOVA
Dissabte 10 | 18:15 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÈRICA CHM - MAÇANET 
Disssabte 10 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

         
        FORA
HANDBOL 1a Estatal Masc.
OAR GRÀCIA - JH MATARÓ 
Dissabte 10 | 18 h | Pavello OAR a Sabadell
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
SANT QUIRZE - JH MATARÓ
Diumenge 11 | 10 h |  Pavelló Sant Quirze

FUTBOL 2a Catalana
EUROPA B - UD CIRERA
Diumenge 19 | 19:15 h | Mpal. Nou Sardenya

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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5  MEDICARE SYSTEM

1  CP VILANOVA

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas (p), Xantal Piqué, Carla 
Fontdeglòria (2), Ona Castellví, Aina 
Florenza (1); Joana Xicota (1), Anna 
Fontdeglòria, Júlia Canal (1) i Èrika 
Arellano (ps).

2  CH PALAFRUGELL 

6  MiS IBÉRICA CHM 

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

OK LLIGA 
FEMENINA

Partit sense història, amb 
un Mataró molt superior al 
Vilanova, vist per sentència a 
la primera part

El Medicare System Mataró va do-
minar el CP Vilanova des de l'inici 
del partit, creant nombroses oca-
sions de gol. Al minut dos, després 
d’una jugada individual per darrere 
de la porteria, Carla Fontdeglòria 
va engaltar un xut directe a l’escai-
re. I al minut 5, altre cop Carla va 
aprofi tar un rebuig de la portera 
per situar el 2-0 al marcador. Al 
minut 8 Aina Florenza va establir 
el 3-0 aprofi tant un altre rebuig. 

En un partit complicat a la 
pista del Palafrugell, els de 
groc i negre van sumar la
tercera victòria del curs

Va saltar la sorpresa a la pista del 
líder, fi ns llavors imbatut, ja que un 
Mataró fi ns ara irregular va tombar 
al Palafrugell, que és el líder desta-
cat de la categoria. Els mataronins 
van saber fer-se seu el partit, con-
trolant el joc i el ritme. Durant la 
primera part, poques ocasions en 
ambdues porteries. Marc Figa, a 10 
minuts pel descans, va aconseguir 
l’únic gol. 

Al minut 10 els locals van acon-
seguir l’empat de l’estic de Duran, 
i de seguida van forçar un penal 
que Aldrich va poder convertir. En 
menys d’un minut havien donat la 
volta al marcador, 2-1. L’enorme ac-
tuació de Grané, que va aturar fi ns 

Poc després, Xantal Piqué va su-
perar la portera i Joana Xicota va 
aprofi tar per anotar el quart.

Encara abans del descans, el 
Mataró va poder situar el 5-0 amb 
una triangulació que va culminar 
Canal per sentenciar. Les compta-
des ocasions que van aconseguir 
crear les visitants durant tot el par-
tit van ser resoltes amb mestria 
per una immensa Ariadna Escalas.

Deixen la cua 
de la taula
Jornada 8
Voltregà - Las Rozas ................................. 1-2
Alcorcón - Cerdanyola .............................4-0
Sferic Terrassa - Manlleu ........................ 3-2
Liceo - Sant Cugat ....................................5-0
MATARÓ - Vilanova .....................................5-1
Palau Plegamans - Gijón .................Ajornat
Bigues i Riells - Rivas Las Lagunas ...... 3-3

Classificació
Manlleu 21; Voltregà 19; Gijón 18; Palau 
de Plegamans i Bigueis i Riells 16; Liceo 
i Cerdanyola 12; Sferic Terrassa 10; Las 
Rozas 8; Alcorcón 7; MATARÓ, Vilanova i 
Sant Cugat 6; Rivas Las Lagunas 1 punt.

Repeteixen a casa amb l'Alcorcón
Dissabte 10 a les 18.15 les mataronines 
buscaran la tercera victòria consecutiva 
contra l'Alcorcón, al que superarien en 
la classificació. La temporada passada el 
partit va ser per a les madrilenyes, que 
es van imposar 1-2.

Salta la sorpresa a 
Palafrugell
Jornada 9
Arenys de Munt - Vilanova ......................1-0
Sant Feliu - Raspeig ..................................5-4
Calafell - Sant Cugat ................................3-5
SHUM Maçanet - GEiEG ............................ 2-2
Tordera - Lleida Alpicat ........................... 3-2
FC Barcelona B - Asturhockey ............... 5-3
Palafrugell - MATARÓ ............................... 2-6

Classificació
Palafrugell 22; Sant Cugat 18; Tordera i 
Arenys de Munt 15; SHUM Maçanet i Vila-
nova 14; Asturhockey i Calafell 13; Lleida 
Alpicat i Barça B 12; MATARÓ 11; Sant Feliu 
10; GEiEG 8; Raspeig 1 punt.
A confirmar la reacció a casa
Aquest dissabte visita el Jaume Parera 
el SHUM Maçanet, que l'any passat 
estava a OK Lliga. A veure si els de Quim 
López aconsegueixen seguir sumant.

Sòlida segona victòria del 
Medicare System Mataró 

El Medicare va ser molt superior. | D.F

1a Estatal Masc.

a tres faltes directes, va permetre 
que, quan el Mataró va tenir una 
falta directa i Bartrès la va aprofi tar, 
els visitants passessin a dominar 
el partit. Dos gols, aconseguits per 
Cantero i Florenza van situar el 2-4 
quan faltaven 4 minuts. Bartrès va 
tenir una falta directa que no va po-
der convertir, tot i que ell mateix va 
anotar durant la superioritat. Un gol 
d’Oriol Lladó quan el cronòmetre 
gairebé arribava a zero va deixar 
el marcador defi nitiu.

Es refan guanyant el líder 

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI PATINS
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Enrique Luque, en cinquè lloc, 
va ser el primer classificat de 
la nostra ciutat

El diumenge al matí es va dispu-
tar la 19a edició de la Mitja Marató 
"Ciutat de Mataró" que un any més 
va omplir d'atletes els carrers de 
la nostra ciutat buscant el repte 
d'acabar els 21,097 km. Al fi nal 
van arribar 1383 atletes, molt per 
sota, això sí, dels 2515 que ho ha-
vien fet l'any 2015.

El guanyador absolut va ser 
Mourad El Bannouri (La Sansi) 
amb un bon temps d'1:06:28, una 
mica millor que el del guanyador de 
l'any passat, però a quatre minuts 
del rècord de la prova, de Jacob 
Kiplagat. Darrere seu va arribar 

Imatges de la sortida, la cursa i la vencedora femenina. | DANIEL FERRER

Mourad el Bannouri, vencedor absolut de la Mitja Marató de Mataró. | D.F

Abderrahim El Jaafari (La Sansi) 
1:06:52, atleta que va fer quasi tota 
la cursa junt amb el seu company 
de club, que el va deixar enrere al 
tram fi nal.

I en les següents posicions d'ho-
nor, però ja molt més enrere, ho 
van fer Sergio Enríquez (Cornellà) 
1:12:22, Víctor del Corral (Lanzarote) 
1:14:33 i Enrique Luque (Ríos 
Running Mataró) amb 1:14:59, que 
va ser el primer mataroní classifi -
cat. I en setè lloc va arribar David 
Rovira (CN Mataró ) amb 1:16:55.

La primera dona classifi cada 
(lloc 22 absolut) va ser Meritxell 
Soler, l'atleta de l'Avinent Manresa, 
que va cobrir la cursa en un temps 
d'1:19:48, molt semblant al que va 

El Bannouri i Meritxell Soler 
guanyadors de la Mitja Marató

obtenir la guanyadora de l'any pas-
sat Hasna Bahom (FC Barcelona), 
que aquest any va ser segona amb 
un temps d'1:22:38. I tercera va ser 
Sílvia Segura (Les Tortugues de La 
Garriga) 1:23:20.

El dissabte es va celebrar la 
Marató Escolar
El dia abans, el dissabte, al matí es 
va celebrar també amb gran èxit 
la 23a Marató Escolar de la capital 
del Maresme.

La Marató Escolar de dissabte. | D.F

el Esporttot ATLETISME
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11  CN SANT ANDREU

21 QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Lloret i Marc 
Pannon porters; Veich (2),  Bertrán (1), 
Corbalán (3), Fernàndez (2),  Loste (1), 
Barbena (2), Guimaraes (5), Codina (1), 
Lucas (3), Schnizler i Merino (1).

PARCIALS: 3-6, 3-4, 2-4, 3-7.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va fer un partidàs a 
la piscina del Sant Andreu

El Quadis va obtenir un sensacio-
nal triomf per 11-21 a la piscina del 
CN Sant Andreu, on en les tres 
darreres temporades només ha-
via pogut guanyar per la mínima 
i es manté en la cinquena posició 
de la taula a un sol punt del Club 
Natació Barcelona que és quart. 

L'equip mataroní va estar molt 
bé, amb els seus jugadors molt in-
tensos en defensa i letals en atac, 
amb un gran treball col·lectiu, i so-
bretot molt rigorosos en la defi nició 
dels contraatacs. Van jugar tots 
els jugadors (tres parts en Mario 
Lloret i una en Marc Pannon a la 

porteria) i els joves Lluc Bertran i 
Raul Loste van marcar.

L'equip local es va veure desbor-
dat en tot moment i mai va estar 
fi cat en el partit. Van tenir més 
exclusions a favor que no pas el 
Quadis i van aprofi tar per fer algun 
gol jugant-les ràpid, ja que en atac 
posicional s'ho veien molt negre, 
però de poc els va servir.

A un punt del quart
8a jornada (26 novembre)
Rubí - Barceloneta ..............................4-23
Sant Andreu- QUADIS CNM ............... 11-21
Canoe- Catalunya .................................13-9
CN Barcelona- Sabadell .......................8-8
Navarra - Mediterrani .......................... 8-7
Molins - Terrassa ..................................6-17

Classificació 

Barceloneta 24; Terrassa 21; Sabadell 
19; CN Barcelona 16, QUADIS CNM 15; 
Canoe 12, Navarra 9; Sant Andreu 
7; Rubí, Catalunya 6, Mediterrani 4; 
Molins 3.

9a jornada (10 desembre, 12.45 h)
QUADIS CNM - Molins Rei

Arriba el cuer
Després de tres grans victòries sobre 
Catalunya, Canoe i Sant Andreu, sem-
bla que el Quadis pot tenir una jornada 
plàcida amb la visita del cuer, el Molins 
de Rei, un equip recentment ascendit 
per primera vegada a Divisió d'Honor, 
que fins ara només ha pogut guanyar 
un partit, això sí sorprenent, a Nava-
rra. Però tot fa indicar que el Quadis ha 
d'assolir la quarta victòria consecuti-
va, que si tot va com ha d'anar i podria 
fer pujar l'equip de Beto Fernàndez 
fins al quart lloc, ja que el CN Barcelo-
na juga a Terrassa.

Extraordinària victòria

Partit de la passada temporada. | ARXIU

Gran victòria de l'equip 
de tennis taula del Quadis

Xavi Peral. | D.F

Va derrotar el Mediterraneo 
de València i se situen a dos 
punts del líder del grup 2 de la 
Divisió d'Honor Estatal

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró va obtenir una gran 

victòria, dissabte passat, en par-
tit de la Divisió d'Honor de ten-
nis taula, en superar per 4-2 el 
Mediterraneo de València a les 
instal·lacions del complex Joan 
Serra. L'equip valencià era co-líder 
al costat de l'Helios de Saragossa 
i amb els dos punts aconseguits 
l'equip mataroní se situa a només 
dos punts dels líders, ja que l'equip 
saragossà descansava. 

QUADIS CN MATARÓ 4
MEDITERRANEO VALENCIA 2
Sergi Grau - Libre Sancho 2-3

Xavier Peral - Jing Jing Liu 3-1
Yordi Jason Ramos - JM Pozuelo 3-1
Xavier Peral - Libre Sancho 1-3
Sergi Grau - J. Manuel Pozuelo 3-0
Yordi Jason Ramos - J. J. Liu 3-0

CLASSIFICACIÓ: Helios, Medite-
rraneo i Hispalis 10; QUADIS CN 
MATARÓ, Mijas, Borges B, Alicante 
8; La Zubia, Huelva, Ripollet 6; 
Ciudad de Granada 2; Càrtama 0.

PRÒXIMA JORNADA: Aquest 
diumenge el Quadis CN Mataró 
repeteix a casa rebent el diumen-
ge a les 11 hores l'Alicante, equip 
amb qui està igualat a punts a la 
classifi cació.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO - TTAULA
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5  LILLE

13 LA SIRENA MATARÓ

LA SIRENA MATARÓ: Debby Willemsz 
i Cristina Terrado (porteres), Marina 
Zablith, Liana Dance (2), Zoe Arancini 
(1), Ona Meseguer (3), Alba Bonamusa 
(3), Laura López (2), Clara Cambray 
(1), Ciara Gibson (1), Marta Bach, Júlia 
Soler, Maria Bernabé.

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

Només el va superar l'equip 
amfitrió, el Padova, que és el 
campió italià i va acabar pri-
mer de grup

L'equip de La Sirena CN Mataró 
va començar el divendres la seva 
participació a Pàdua, a la primera 
fase de l'Eurolliga de Waterpolo 
amb una contundent victòria sobre 
el Lille francès per 13-5.

Dissabte La Sirena CN Mataró 
tenia el compromís més difícil 
d'aquesta primera fase de l'Eu-
rolliga i va perdre de forma clara 
davant l'equip amfi trió, el Padova 
italià, campió de la lliga italiana en 
les dues darreres temporades, que 
va fer valdre el fet de jugar a casa 

i es va mostrar clarament superior, 
vencent per 10-5.

Finalment, el dimumenge va tan-
car la primera fase de l'Eurolliga dis-
putada a la ciutat italiana, amb una 
fàcil victòria per 18-6 davant el cuer 
i equip eliminat, l'Otter London.

La segona ronda es disputarà 
entre el 13 i el 15 de gener
Al bombo del sorteig, junt amb La 
Sirena CNM, entren el CN Sabadell, 
UVSE Budapest, Kirishi, Olympiakos, 
Dunaujvaros, BVSC Budapest, 
Messina, Utrecht, Vouliagmeni, 
Ugra Khanty, Leiden, Bogliasco, 
Sant Andreu, Padova i Lille.

Passen com a segones a 
l'estrena a Europa 

Marta Bach intentant un llançament davant el Padova. | CEDIDA

L'equip ilurenc només va po-
der guanyar un partit en tota 
la fase final

L'equip juvenil femení de l'Iluro 

Hockey Club va disputar des del 
dissabte 3 de desembre i fi ns al di-
lluns 5 del mateix mes, la fase fi nal 
de la 13a Copa d'Espanya Juvenil 

Femenina d'Hockey Herba, fi nalit-
zant-la en sisena posició.

A la fase prèvia, l'equip mataroní 
va començar perdent el dissabte 
davant el Xaloc de València per 
1-3. Després el diumenge va perdre 
per 1-4 contra el Club de Campo de 
Madrid i el mateix diumenge a la 
tarda va superar el San Fernando 
gadità per 1-0, acabant per tant en 
el tercer lloc del grup.

El dilluns a la tarda van jugar 
per la cinquena plaça contra el 
RS Tennis de Santander, tercer de 
l'altre grup de la competició, per-
dent per 0-3 i acabant per tant en 
sisena posició fi nal de la fase fi nal 
de la Copa d'Espanya.

10 PADOVA

5  LA SIRENA MATARÓ

LA SIRENA MATARÓ: Debby Willemsz, 
Cristina Terrado porteres; Dance, 
Zablith, Meseguer, Bonamusa (1), Ciara 
Gibson (1), Cambray (2), Bach (1), Maria 
Bernabé, López, Arancini, Soler.

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

18 LA SIRENA MATARÓ

6  OTTER LONDON

LA SIRENA MATARÓ: Debby Willemsz 
i Cristina Terrado porteres; Liana Dan-
ce, Marina Zablith (1), Maria Bernabé, 
Zoe Arancini (3), Alba Bonamusa (3), 
Clara Cambray (4), Ciara Gibson (3), 
Marta Bach (1), Ona Meseguer (1), Júlia 
Soler (1), Laura López (1).

PARCIALS: 3-2, 4-1, 6-2, 5-1.

L'Iluro HC acaba en sisè lloc de la 
Copa d'Espanya juvenil femenina

el Esporttot POLIESPORTIU
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Oportunitat perduda. | ARXIU

Mataronesa i Llàntia, a casa. | ARXIU

2  LLEFIÀ

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Lluís (Marcos 
Sanmartín 77'), Rueda, Isma, Willy, 
Fiti (Ferran Barrera 85'), Parri (Óscar 
Castellano 69'), Sergi Sànchez, Mario, 
Bargalló, Aitor (Ricky 58'). 
GOLS: 19' Gascón (1-0); 57' LLUÍS (1-1); 
76' Demba Traoré (2-1).

SEGONA
CATALANA

El Mataró feia sis jornades 
que no perdia

El CE Mataró tenia el diumenge  
passat l'oportunitat de col·locar-se 
líder en solitari, però la va desapro-
fi tar en perdre al camp del Llefi à a 
Badalona, en un partit ajornat en el 
seu dia i que es va jugar en aquesta 
jornada de descans del calendari. 

L'equip local va sortir fort i des-
prés d'haver tingut alguna ocasió, 
va marcar en una pilota morta dins 
de l'àrea en què la defensa va estar 
una mica indecisa. Fins al descans 
el Mataró va buscar l'empat però 
sense massa ocasions.

Però sí que va trobar el gol quan 
encara no es portava un quart d'ho-
ra de la segona part, quan Aitor 
va penjar una pilota per sobre de 
la defensa i Lluís, venint des del 
darrere, guanyant l'esquena als 
defensors, va engaltar un fort xut 
que va signifi car l'empat. 

A partir d'aquí semblava que el 
Mataró es podria fer amb el partit, 
però, quan millor jugava, va ser 
l'equip local, en un bon contraatac, 

qui va trobar el segon gol gràcies 
a Demba Traoré, l'ex-jugador del 
Cirera. 

Fins al fi nal el Mataró ho va in-
tentar i Bargalló va tenir una bona 
ocasió, però no va tenir la sort del 
dia del Llavaneres en què va mar-
car el gol del triomf en el minut 90.

Tot continua igual

Partit endarrerit de la 7a jornada 

Llefià - CE MATARÓ ................................. 2-1
Classificació 
Fund. Grama 29; CE MATARÓ 27; Guineueta 
26; Llefià i Sarrià 23; Besós BV 22; Sant 
Adrià 21, SANT POL 20; LLAVANERES 19; Eu-
ropa B 17; Lloreda i Canyelles 16; PREMIÀ 
MAR 15; Martinenc B i Badia 14, CIRERA 12; 
Esp. Can Pi 9; Carmelo 7.

13a jornada (10-11 desembre) 

CE MATARÓ - Esp. Can Pi ( DG 16:30 h)
Europa B- UD CIRERA (DS 19:15 hores)
Canyelles - LLAVANERES (DG 12 h)
PREMIÀ MAR- Sant Adrià (DG 12 h)
SANT POL - Sarrià (DG 12 H)

Rival inèdit a Mataró
El CE Mataró rep el diumenge un rival 
inèdit, l'equip de l'Esportiu Can Pi de 
l'Hospitalet de Llobregat, que és el 
penúltim classificat i davant del qual 
és d'esperar que l'equip groc-i-negre, 
si surt sense confiances, pugui tenir 
una tarda una mica plàcida... que ja 
toca. L'equip hospitalenc ha perdut 
tots els partits jugats fora de casa, 
menys un, el que va guanyar al camp 
del Cirera.
Per la seva part la UD Cirera, que està 
en zona de descens, es desplaça al 
Nou Sardenya per enfrontar-se a un 
equip que està a la zona intermèdia 
de la taula, davant del qual buscarà 
tres punts necessaris. La temporada 
passada el resultat va ser d'empat a 
un gol. 
Els altres tres equips maresmencs 
juguen contra rivals força complicats.

Visita d'un rival directe
El CE Mataró juvenil rep el dissabte 
a les 17.30 hores el Josep M. Gené 
Ass. un equip que és rival directe en 
la lluita per fugir del descens, i que 
ara ocupa la penúltima plaça amb 11 
punts.
L'equip groc-i-negre està tres lloc més 
amunt i amb tres punts més.

 Desaprofiten l'ocasió de liderar

Lliga Nac. Juvenil

Mataronesa, La Llàntia i 
Molinos lluiten per l'ascens

Aquest cap de setmana també tor-
na la competició a la 3a Catalana, 
una categoria que està molt emo-
cionant, pel que fa a la lluita per 
l'ascens, amb tres equips mataro-
nins amb opcions, com pel que fa 
a evitar el descens, una lluita on  
està fi cat el Pla d'en Boet. 

Els dos equips mataronins que 
estan millor situats juguen a casa. 
La UD Mataronesa (4t amb 26 punts 
a dos del líder) rep l'Arenys de Mar 
a les 18 hores del dissabte, i l'AD La 
Llàntia (3r també amb 26 punts) 
rep el Cabrera a les 19 hores del 
diumenge. 

El tercer, la UD Molinos (9è amb 
23 punts), juga el diumenge a les 
12 hores, al camp del Turó Peira 
a Barcelona.

I fi nalment el Pla d'en Boet, que 
és el que està pitjor classifi cat (13è 
amb 12 punts) juga, també a les 12 
hores del diumenge, al difícil camp 
del Singuerlín a Santa Coloma de 
Gramenet. 

Gran emoció a la 3a Catalana

el Esporttot FUTBOL
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24 JOVENTUT MATARÓ

33 GRANOLLERS B

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores 
i Dani Torvisco porters; Oriol Prat (2), 
Bernat Muñoz (7), Bernat Bonamusa, 
Marc López (3), Jan Bonamusa (2), 
Àlex Bosch (1), Pol Vallhonesta (2), 
Berenguer Chiva, Dani Aguilera (2), 
Oriol Vaqué, Marc Pey (2).

PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-5, 5-7, 7-11, 
10-14, 12-16 descans; 13-19, 15-22, 18-25, 
19-26, 21-28, 24-33.

42 JOVENTUT MATARÓ

22  COOPE SANT BOI

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
(porteres), Irene Hernàndez (1), Clara Poo 
(5), Saray Romero (8), Sandra Fargas (9), 
Ona Muñoz (6), Glenda Alís (3), Tinna Fal-
coni (3), Isabel Latorre (3), Laia Nonell (2), 
Katina Juàrez (2), Marina Seda.

1A ESTATAL
MASCULINA

Els visitants ja es van 
començar a escapar a la 
primera part del partit

El Joventut Mataró va rebre la seva 
5a derrota consecutiva davant el 
Granollers B que va ser clarament 
superior a un equip que està ara 
mateix molt baix de moral, i que 
durant la setmana havia vist la di-
missió de Jordi Coma com entre-
nador, que serà substituït per Àlex 
Viaña a partir del pròxim partit. En 
aquest va estar a la banqueta Jordi 
Fernàndez entrenador del femení. 

L'equip vallesà va dominar  a la 
primera part, amb bona defensa i 
Marc Guàrdia al darrere aturant 
molt. I en atac feia i desfeia com 
volia, per arribar al descans amb 
12-16, tot i el bon partit de Bernat 
Muñoz. 

A la represa la diferència de se-
guida va pujar als 7 gols (15-22 als 
10') i ja es va veure que no hi havia 
cap possibilitat que l'equip mata-
roní pogués reaccionar.

En queden tres a dalt
12a jornada (3 desembre)
Sant Cugat - S.Esteve Palaut. ........23-22
JOVENTUT MAT. - Granollers B .......24-33
Sarrià - Sant Quirze ...........................25-21
Salle Bonanova - Sant Martí ..........24-28
Montcada - Palautordera ................26-29
S.Joan Despí - OAR Gràcia ...............26-21
Sesrovires - La Roca .........................30-22
Bordils B - Esplugues .......................26-22
Classificació 
Sarrià, Granollers B, S. Martí Adrianenc 
20, Sant Quirze, Sesrovires 18, La Roca 
15; Montcada i Sant Joan Despí 13; 
Palautordera 10; S.Esteve Pal. 9; Sant 
Cugat 8; JH MATARÓ, OAR Gràcia 6, Bo-
nanova i Bordils B 5; Esplugues 4.
13a jornada (10 desembre, 18 h)
OAR GRÀCIA - JH MATARÓ 
Partit molt important a la pista d'un 
rival directe de la zona baixa. Fins ara 
el balanç allà és de 4 victòries per a 
cada equip i 2 empats.

El Joventut intocable
11a jornada (3 desembre)
Vilamajor - Cardedeu .......................36-23
Canovelles - S.Joan Despí B ............27-19
Lleida Pardinyes - Granollers At. ...31-23
OAR Gràcia B - Ascó ..........................25-27
JH MATARÓ - Coope Sant Boi .........42-22
Vilanova Camí - Sant Quirze .......... 27-28
Montcada - Gavà.................................13-22
Classificació
JH MATARÓ 22, Sant Quirze 19; Lleida 
Pardinyes, Vilamajor 16; Granollers At. 
15; Cardedeu 14; Vilanova Camí 12; Ascó, 
i Canovelles 10, SJ Despí B 8; Gavà 5; 
Sant Boi 4; Gràcia B 3; Montcada 0.
12a jornada (11 desembre, 10 h)
SANT QUIRZE - JHMATARÓ 
El partit més difícil a la pista del segon 
classificat.
ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Ègara 28-27; Juv. 
masc.: Barberà - JHM 27-36; Juv. fem: JHM 
- Cornellà 21-14; Cadet: JHM - Llavaneres 
35-15; Infantil (Lliga Cat): S.Quirze - JHM 
26-25
1a Cat. fem.: Sant Llorenç - Llavaneres- 
17-27; 3a Cat. masc: Llavaneres Caldes 
d'Estrac - Alcarràs 31-13; 4a Cat.: Llavane-
res Atlètic - Martorell B 28-27.

Tenen la moral molt baixa

Partit fàcil el que va donar l'onze 
d'onze al JH Mataró. L'equip local va 
sortir molt concentrat en defensa i 
fent molt de mal al contraatac (5-0 
als 5'). Després el Mataró, davant 
d'un equip que té una bona defensa, 
va mantenir la intensitat defensiva, i 
jugant al contraatac es va anar am-
pliant la diferència en el marcador, 
fi ns als 20 gols fi nals.

El femení segueix imbatut amb un espectacular 11 d'11. | DANIEL FERRER

L’onzena victòria, plàcida

Nova derrota del Joventut. | D.F

Lliga Cat.Fem.

www.eltotesport.com |  P. 8HANDBOL
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Un últim parcial de 31 a 12 
enfonsa els mataronins i 
deixa en res els 31 punts de 
Serratacó

El Mataró Feimat afrontava un nou 
partit per intentar acabar amb la 
ratxa de derrotes consecutives, 
aquest cop a la pista del Sant 
Nicolau Sabadell, rival directe de 
la part baixa de la classifi cació de 
lliga EBA.

Els de Charly Giralt van començar 
bé, dominant el 1r quart, trobant 
una fl uïdesa anotadora que no ha-
vien gaudit en jornades anteriors, 
malgrat que al descans perdessin 
de 4. A la represa, els grocs van fer 
un dels millors quarts de la tem-
porada, situant-se 9 punts a dalt, 
i tot feia pensar que la victòria 
estava a prop, però res més lluny 
de la realitat, un parcial fi nal de 
31-12 va enfonsar als mataronins.

Els badalonins s'imposen a la 
pròrroga en el duel pel primer 
lloc de la taula

Partit molt igualat, com era d'es-
perar, el que van disputar el 
Mataró Parc Boet i el Sant Josep 
a Badalona aquest diumenge, que 
havia de defi nir el nou líder en soli-
tari de la categoria. Tan igualat que 
es va acabar resolent a la pròrroga, 
després que els primers 40 minuts 
acabessin empatats.

Els d'Alberto Peña van començar 
sent superiors, en un partit intens 
que s'arribaria al descans, 35-38.

A la segona part els mataronins 
van veure com el rival aconseguia 
distanciar-se, tot i remuntar a l'úl-
tim quart just per enviar el partit 
a la pròrroga, 73 a 73.

Al temps extra, els locals es van 
mostrar superiors i els maresmencs 
no van poder sumar la victòria.

La mala raxta no s'atura. | ARXIU

No es van fer amb el liderat. | ARXIU

L'últim quart condemna 
el Mataró Feimat

84  CB SANT JOSEP

78  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Naharro (9), 
Smith (9), Canals (17), Hermoso (7), 
Arnau, Jansen (8), Franch (6), Corella 
(3), Rubio (12) i Forcada (7). 18 de 32 en 
tirs de 2, 7 de 24 en tirs de 3 i 21 de 34 
en tirs lliures.

PARCIALS: 11-15, 24-23, 23-14, 15-21 i11-5.

75  SANT NICOLAU

65 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (8), Guallar 
(5), Serratacó (31), Rodríguez (2), Ventura, 
Viñallonga, Espiga, Tardio (3), Coll (9), 
Juanola, Miralles i Traver. 17 de 43 en tirs 
de 2, 9 de 22 en tirs de 3 i 4 de 10 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 18-23, 16-9, 10-21 i 31-12.

LLIGA EBA 
- Grup C

Ja són cuers en solitari
10a jornada
Sant Nicolau - MATARÓ FEIMAT .... 75-65
ARENYS - Santfeliuenc .................... 86-83
Collblanc - JAC Sants ...................... 68-70
Calvià - Cornellà ............................... 86-69
Grup Barna - Olivar ..........................68-85
Castellbisbal - Menorca ...................72-79
Salt - Martorell ................................... 81-69

Classificació 
Menorca, 18; Calvià (-1 partit), Martorell 
i Castellbisbal, 16; ARENYS (-1 partit), 
Santfeliuenc i Cornellà, 15; Collblanc 
(-1 partit) i Grup Barna i JAC Sants, 14; 
Salt (-1 partit), Olivar i Sant Nicolau, 13; i 
MATARÓ, 12.

Aquest cap de setmana no hi ha jornada.

Torneig Internacional 
cadet masculí  
Aquest cap de setmana la UEM organitza 
el torneig cadet amb la presència del 
Barça i el Joventut entre d'altres.

El Sant Josep és nou 
líder en solitari
10a jornada
Granollers - Sant Cugat .................. 86-59
Artés - Sant Narcís ..........................96-80
Vic - Bisbal ......................................... 96-64
Sant Josep - MATARÓ PARC BOET .84-78
Pia Sabadell - Sant Gervasi ..........88-102
Badalonès - Santa Coloma ............66-84
Sant Quirze - Sabadell .................... 75-80

Classificació 
Sant Josep, 19; MATARÓ PARC BOET, Artés 
i Granollers, 18; Vic, 17; Santa Coloma i 
Sant Cugat, 16; Badalonès i Sant Narcís, 
14; Bisbal, 13; Sant Quirze, CN Sabadell i 
Pia Sabadell, 12 i Sant Gervasi, 11.

Com a lliga EBA, aquest cap de setmana 
no hi ha jornada de Copa Catalunya.

Copa Torrot Maresme  
Aquest cap de setmana també es dis-
puta una nova edició de la Copa Torrot 
Maresme organitzada peel Maresme 
Bàsquet de categories mini i pre-mini. 
Una competició que comptarà amb una 
cinquantena d'equips de tot l'estat.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet no 
pot superar el Sant Josep

el Esporttot BÀSQUET
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52  JET QSPORT

59 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (14), 
Gómez (4), Murat, E. García (5), Magriña 
(17),  A. García, Càrceles (5), López, 
Harris (9), Butler (3) i Keohe (2). 16 de 
36 en tors de dos, 5 de 22 en tirs de 
tres i 12 de 16 en tirs lliures. 

PARCIALS: 18-19, 18-17, 12-11 i 4-12.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

Ja són segons!
11a jornada
Lliçà d'Amunt - Isur .............................. 2-5
SAN JOAN VILASSAR - Centelles. ......0-2
Montsant - PINEDA ................................ 3-3
ALIANÇA MATARÓ - Sant Cugat .......... 7-6
Castellar - Arrels ................................... 3-2
CANET - COVER PREMIÀ MAR ............... 1-2
ARENYS DE MUNT - Montcada ............ 6-3
Fund. Esp. Grama - Vacarisses............ 1-2

Classificació 
Canet, 27; ALIANÇA MATARÓ, Vacaris-
ses i Lliçà d'Amunt, 24; Fundació Esp. 
Grama, 22; Isur, 20; Sant Cugat, 18; 
COVER PREMIÀ i SAN JOAN VILASSAR, 
15; Montsant, 14; Arrels, 13; Montcada 
i Castellar, 12; Centelles, 10, ARENYS 
MUNT, 6 i PINEDA, 4.

Aquest cap de setmana, com al 
bàsquet, el Futsal Aliança Mataró 
descansa.

El juvenil s'imposa 
clarament al Montcada
Els Nois del Futsal Inlingua es van des-
fer del Montcada per un contundent 
9-1 i segueixen a la zona alta de la 
Divisió d'Honor Juvenil.

C. CATALUNYA
FEMENINA

El Barça novament 
líder en solitari
11a jornada
Granollers - Tarragona .................... 41-54
Cerdanyola - Barça CBS ..................45-50
SESE - Igualada ................................. 43-58
Jet Qsport - PLATGES DE MATARÓ 52-59
CN Terrassa - ARENYS ................... (20/12)

Classificació 
Barça CBS, 23; Cerdanyola, 22; PLATGES 
MATARÓ, 21, JET Qsport, 19; Physic 
Igualada, 17; CN Terrassa (-1 partit) i 
Tarragona, 16; SESE, 15; ARENYS (-1 partit) 
i Granollers, 14.
 
Aquest cap de setmana tampoc hi ha 
jornada de Copa Catalunya femenina. 

La defensa de l’últim període 
va ser clau per assegurar-se 
una victòria important

Les noies d’Adrià Castejón van 
aconseguir una valuosa victòria que 
permet agafar distàncies amb el 4t 
classifi cat mentre segueixen sense 
despenjar-se del grup capdavanter.

Partit igualat de principi a fi , fi ns 
a la decisiva defensa visitant fi nal 
que va aconseguir aturar el seu 
rival a l'últim quart. El marcador 
al fi nal dels tres primers quarts 
n'era un bon exemple, amb 18-19, 
36-36 i 48-47.

A l'últim quart, sumat a la feina 
ofensiva que havien fet al llarg del 
partit Kador i Magriñà, la defensa 
mataronina va anul·lar completa-
ment el seu rival deixant-l'ho no-
més en 4 punts i sumant la novena 
victòria.

No perden el tren. | ARXIU

El Platges de Mataró 
sentència en el darrer quart

7  ALIANÇA MATARÓ

6  SANT CUGAT

ALIANÇA MATARÓ: Pau Bassa (porter), 
Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, Oriol Ló-
pez (4), Marc Caballeria, Carlos Villarín, 
Cristian Villarín, Miguel Ángel Rodríguez 
(1), Pol Novo (1), Alejandro Medina (1) i 
Amar Ceesay (p. suplent).

El Futsal Aliança Mataró 
guanya en un trepidant partit

Espectacular partit de futsal. | ARXIU

Els mataronins van superar 
un dels equips més en forma 
de la categoria, el Sant Cugat, 
en un autèntic thriller

El primer equip del Futsal Aliança 
Mataró va vèncer 7-6, en un partit 
boig, al Sant Cugat. Després d’anar 
gran part del partit a remolc dels 
visitants en el marcador, els mata-
ronins van remuntar amb un tram 
fi nal vibrant, on Oriol López va bri-
llar amb llum pròpia, fent 4 dels 7 
gols dels del Maresme.

El partit, que va començar amb 
un gol del Sant Cugat, va ser un 
autèntic thriller carregat de gols. 
Amb alternatives contínues entre 
els dos equips i que no es va po-
der resoldre fi ns als instants fi nals, 
quan jugant amb porter jugador, 
Miki aconseguiria el 7 a 6. Per re-
matar-ho, Amar, que no havia tin-
gut el seu millor dia, va fer una 
gran aturada i, tot i el patiment, 
va deixar els tres punts al Teresa 
Maria Roca.

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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El Josep Mora acollirà una 
competició de gran nivell 
basquetbolístic

Aquest cap de setmana, 9, 10 i 11 de 
desembre, es diputarà el Torneig 
Internacional Cadet Masculí, orga-
nitzat per la Unió Esportiva Mataró 
amb el suport de l'Ajuntament de 
la Ciutat. La competició, que es 
jugarà al Josep Mora, comptarà 
amb el concurs d'equips de primer 
nivell del continent europeu, com 

El President de l'entitat, acompanyat de Pi i Rubio, a la presentació. | CEDIDA

Tot a punt pel Torneig 
Internacional Cadet Masculí

Escacs | Finalitza l'Obert del 
Maresme d'escacs
El Mestre Fide Alfred Rosich  del 
Club Escacs Vallromanes es va 
proclamar guanyador del XIII 
Obert del Maresme fi nalitzat 
el passat dissabte 3 de desem-
bre. El Mestre Català Bernat 
Fàbregas amb una meritòria 
segona posició, a només mig 
punt, va ser el millor jugador del 
CE Mataró en aquesta edició de 
l'Obert, que va ser organitzat pel 
Club Escacs Cerdanyola Mataró 
conjuntament amb el CE Mataró.

Futbol | Marta Torrejón 
a quarts de final de la 
Champions League
La futbolista mataronina Marta 
Torrejón es va classifi car, una 
temporada més, per disputar 
els quarts de fi nal de la UEFA 
Champions League femenina 
amb el FC Barcelona, després 
d'eliminar el Twente en vuitens 
de fi nal per un resultat global de 
5-0. A quarts esperarà el conjunt 
suec del Rosengård, que per la 
seva banda va eliminar l'Slavia 
de Praga per un global de 6-1.

Rem| El Rem Capgrossos par-
ticipa en la Regata de San 
Andrés, a Cantàbria 
El passat cap de setmana un 
grup del Rem Capgrossos de 
Mataró va participar en la regata 

de San Andrés a la localitat de 
Castro Urdiales, Cantabria. Es 
tracta d’una Regata lúdica orga-
nitzada anualment amb motiu de 
les festes de la ciutat i acull vo-
gadors de diferents punts.

El paper dels vogadors 
Capgrossos va ser destacat. En 
batels les embarcacions varen 
quedar en la 3a i la 5a posi-
ció. Mentre que en trainerilles, 
amb una tripulació formada per 
l’equip veterà femení, va quedar 
en 2a posició.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

el FC Barcelona Lassa, el Divina 
Seguros Joventut de Badalona, CBA 
Amsterdam, Real Canoe de Madrid, 
C.B. Sant Josep de Badalona i, òb-
viament, el cadet del Platges de 
Mataró, en una bona oportunin-
tat per veure futurs talents del 
basquet estatal i europeu, com es 
va anunciar en la presentació de 
l'acte, el passat divendres 25 de 
novembre, amb la presència del 
president de l'entitat, Joan Ventura, 

i l'organitzador de la competició, 
Joan Pi.

I Clínic Platges de Mataró
L'acte també va servir per pre-
sentar el primer Clínic Platges de 
Mataró organitzat per l'entrenador 
de l'entitat, Joan Rubio, que es va 
realitzar aquest dijous 8 de desem-
bre a les instal·lacions de la Gàbia.

Hi van participar els entrena-
dors, Xavier Marcé amb "Detalls 
de la Zona 2-3", el propi Rubio amb 
"Entrenar Avui" i Charly Giralt amb 
"Arribar jugant".

Dijous 8 de desembre de 2016
Pista de la “Gàbia” - Centre Catòlic Mataró

La Riera, 110 - 120  Mataró

INSCRIPCIONS
ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’ENTRENADORS DE BASQUETBOL
aceb@aceb.es
Rbla. Guipúscoa, 23-25 2n-A 
08018 Barcelona
Tf. 934 510 861  Mòbil  610 200 563

10:00 h
Xavier Marcè 

“DETALLS A 
LA ZONA 2-3”

11:15 h
Joan Rubio 
“ENTRENAR 

AVUI”

12:30 h
Charly Giralt 

“ARRIBAR 
JUGANT”

Cartell del Clínic. | CEDIDA

el Esporttot POLIESPORTIU
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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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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

El editor de libros  12:10  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00 

Fiesta de empresa  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00 

Hasta el último hombre  12:00  16:10  19:00  21:50  00:40 

Vaiana 12:00  12:30  16:00  17:00  18:20  19:20  20:20  

 [En català]   [dj.] 12:15  16:30 

Villaviciosa de al lado 

 12:15  16:00  18:10  20:45  21:50  22:50  00:00  01:00

1898. Los últimos de Filipinas 12:00  19:00  21:45 

Animales nocturnos 16:30  20:05  22:30 

Marea Negra 00:50 

Aliados 12:00  16:30  19:15  22:00 

La reina de España 00:30 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 12:00  16:15  19:00  21:50  00:40  

100 metros 01:00 

Dr. Strange 00:40 

La llegada 20:25  21:30  00:00     [dv.-dg.] 18:00

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas     

 15:50  22:50

Sully 22:45  01:00              [dl.-dc.] 16:00

Trolls 12:15  18:00              [dv.-dg.] 16:00

Un monstruo viene a verme [dl.-dc.] 18:00

Cigüeñas 12:15 

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

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

I, Daniel Blake (VO) 20:30 (15 des.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                             
Al tancament de l’edició no disposavem dels horaris definitius. 

Hasta el último hombre  16:00  19:00  22:00

El editor de libros  16:15  18:15  20:20  22:20

Vaiana 16:10 17:15  18:10  20:20      [dv. i dl.-dc.] 18:00  20:15

Villaviciosa de al lado 16:30  18:30  20:30  22:30

1898. Los últimos de Filipinas 

 17:00  22:40       [dv. i dl.-dc.] 19:00  22:00

Animales nocturnos  19:30  22:00

Aliados 19:30  22:00

Marea Negra 16:00

La reina de España 22:30

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 16:30  19:15  22:00

La llegada 20:10

Trolls  18:15

Programació fins al 14 de desembre

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

  La websèrie Genesis 88 produïda 
el 2015 pel Grup de Cinema Fata 
Morgana de Mataró, ha guanyat 
el premi a la millor websèrie, cate-
goria drama, en el Sofl o Web Fest 
2016, festival de websèries del Sud 
de Florida, on competia amb vuit 
websèries més d’arreu del món. 

La cerimònia de lliurament del 
premi es va efectuar el dissabte 3 
de desembre de 2016 al Little Haiti 
Cultural Center de Miami. 

Des de la seva estrena el 16 de 
maig de 2015 aquesta websèrie 

La mataronina 'Gènesis 88' guanya el premi a la 

millor websèrie dramàtica al Soflo Web Fest

mataronina, ha recollit un èxit dar-
rere un altre. El 4 d’octubre de 
2015 va guanyar el premi “Millor 
Websèrie Llatina categoria Drama” 
al Latino Web Fest, a Miami, el 
mateix any en què va ser distin-
gida amb el Top 100 de les millors 
websèries del 2015.  

El passat 24 d’abril va guanyar el 
guardó “Millor Fotografi a categoria 
Drama” en el Lawebfest, Festival 
Internacional de Websèries de Los 
Angeles, a Hollywood. 

D’altra banda destaquem que 
al juny es va començar a rodar 
la segona temporada de la sèrie.

 

L'equip recollint el premi al festival. 

Pregunta de la setmana
En quina altra pel·lícula el 
personatge de Colin Firth té 
relació amb el món dels llibres?

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

Resposta del núm. 1747
'Malditos Bastardos' i           
'Corazones de Acero'

Guanyadors:
Agustí Fernández Sargatal.

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. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

Cinemes Les estrenes núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

Narra la història de Desmond Doss, un 
jove metge militar que va participar 
en la Batalla d'Okinawa a la II Guerra 
Mundial i es va convertir en el primer 
objector de consciència a rebre la Meda-
lla d'Honor del Congrés nord-americà.
Direcció: Mel Gibson 
Intèrprets: Andrew Garfield, Teresa Pal-
mer, Sam Worthington, Luke Bracey
131min

PATERSON 

El film narra la història d'un conductor 
d'autobús i poeta aficionat que es passa 
la vida parlant sobre les petites coses 
des de l'anonimat, amb el sobrenom de 
Paterson, lloc on també viu, a l'estat de 
New Jersey.
Direcció: Jim Jarmusch
Intèrprets: Adam Driver, Golshifteh Fa-
rahani, Kara Hayward, Sterling Jerins
113min

EL EDITOR DE LIBROS

Una crònica dels temps de Max Perkins, 
l'editor de llibres més admirat al món, 
que va presentar al públic als més grans 
escriptors d'aquest segle com F. Scott 
Fitzgerald, Ernest Hemingway i Thomas 
Wolfe.
Direcció: Michael Grandage
Intèrprets: Colin Firth, Jude Law, Ni-
cole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce 
104min

MARÍA (Y LOS DEMÁS)

Des que va morir la seva mare quan ella 
tenia 15 anys, Maria ha cuidat del seu 
pare i dels seus germans. Sempre ha es-
tat el pilar de la família. Però quan el seu 
pare anuncia el compromís amb la seva 
infermera, la seva vida s'enfonsa. 
Direcció: Nely Reguera
Intèrprets: Bárbara Lennie, José Ángel 
Egido, Pablo Derqui, Vito Sanz
90min

FIESTA DE EMPRESA

A en Clay les coses no li van bé. La seva 
estirada germana, Carol Vanstone, CEO 
de la companyia, amenaça de tancar la 
seva sucursal, així que en Clay decideix 
organitzar una festa nadalenca èpica per 
intentar aconseguir un nou client. 
Direcció: Josh Gordon, Will Speck 
Intèrprets: Jennifer Aniston, Jason Ba-
teman, Olivia Munn, T.J. Miller
105min

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Una convencional parella d'un avorrit 
barri residencial es veu embolicada en 
una trama d'espionatge internacional 
quan descobreixen que els seus nous 
veïns, una parella d'allò més sofisticada, 
són espies del govern.
Direcció: Greg Mottola
Intèrprets: Jon Hamm, Isla Fisher, Zach 
Galifianakis, Gal Gadot, Maribeth Monroe
105min
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Una imatge de la Caminada per l'Alzheimer d'aquest any.

Diumenge vinent, dia 18 de desembre, tot Catalunya 
se solidaritzarà amb la Marató de la cadena de la 
televisió pública TV3. Precisament aquesta iniciativa 
arriba a la 25a edició aquest 2016 i ho fa amb el millor 
dels seus balanços: 151 milions d'euros recaptats, 
723 projectes de recerca fi nançats, 6.500 científi cs 
implicats, 100 milions de persones mobilitzades i 
58.000 voluntaris per atendre trucades, segons 
xifres facilitades per l'organització de La Marató al 
seu propi portal web.

A Mataró per La Marató de TV3 també s'organitzen 
activitats i les aportacions sempre són generoses. 
Una generositat que no només ve marcada per la 
gran atracció de la gran iniciativa del conjunt de 
Catalunya sinó que es caracteritza pel gen mataroní 
que no falla quan es tracta de ser solidari. I és que 
segurament la capital del Maresme és una de les 
més implicades amb projectes socials, d'integració, 
solidaris, esportius i de sensibilització. 

De fet, al llarg de l'any no hi ha excusa per 
no participar d'alguna de les oportunitats que 

La ciutat de Mataró mostra la seva 
solidaritat una vegada més amb totes 
les iniciatives i activitats que entitats i 
associacions organitzen. De fet, gràcies 

a la campanya "Mou-te amb cor" organitzada per 
l'Ajuntament de Mataró i la tendència a augmentar 
la solidaritat, la participació i la recaptació de la 
majoria d'activitats augmenta en aquest 2016.

En el reportatge d'aquesta setmana analitzem 
les principals curses, caminades i activitats 
promogudes a la capital del Maresme amb 
l'objectiu de saber quin és el seu estat de 
salut, malgrat que les xifres parlen per si soles 
i demostren que la ciutat de Mataró s'implica 
amb qualsevol iniciativa d'aquesta mena.

Mataró: 
La ciutat solidàriaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: D. Ferrer / A. Aluart

Mataró aglutina les iniciatives solidàries amb 
el "Mou-te amb cor" i augmenta la participació

Tot Reportatge 1749 La ciutat solidària.indd   2 6/12/16   12:55



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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Caminada Arboç

Nou objectiu per la Fundació Maresme i la seva 
caminada per l'Escola l'Arboç. Fins a 1.700 per-
sones van prendre part de la iniciativa que va 
servir per recaptar fons per a activitats i mate-
rial pels alumnes del mateix centre.

Torneig de futbol base

Una desena de clubs mataronins van participar 
en aquest torneig, el mes de maig, amb l'objectiu 
de recaptar fons per a l'Associació Espanyola 
contra el Càncer (AECC) i ho van aconseguir 
amb una recaptació de prop de 4.000 euros.

Torneig Hoquei Joan Petit

Era la 16a edició de la Festa Torneig Joan Petit-
Nens amb càncer, i Mataró acollia la gran cita. 
Fins a 350 participants d'entre 3 i 6 anys, acom-
panyats de les seves famílies, van fer possible 
l'encontre solidari una vegada més. 

Marxa Solidària AGIM

Centenars de persones van tornar a sumar-se a 
la iniciativa de l'AGIM per tercer any consecutiu 
perquè les discapacitats físiques, les malalties 
neurodegeneratives o els qui han patit ictus 
no tinguin cap impediment en el seu dia a dia.

Mataró Run Festival Tecnocampus

Organitzada per primera vegada per "Junts per 
l'esport de Mataró" la tercera edició del Mataró 
Run Festival Tecnocampus va aplegar gairebé 
700 corredors. Una iniciativa que va solidarit-
zar-se amb la Fundació Vicenç Ferrer.

Open Escalada Solidari

La primera edició d'aquesta activitat d'escalada 
solidària es va etiquetar d'exitosa. Es van recaptar 
fi ns a 3.150 euros per seguir endavant en la 
investigació de la Distròfi a Muscular Congènita 
pel dèfi cit del Col·lagen VI.

Reportatge
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Som una ciutat que 
es mou: a nivell 
esportiu, amb 
caminades, curses i 
multitud d'activitats 
obertes a tothom"

associacions, entitats i organitzacions de Mataró 
promouen, amb els objectius respectius de destinar 
les recaptacions a investigacions de malalties, ajudes 
a familiars de malalts o directament a entitats que 
s'involucren directament amb l'estat de salut, les 
oportunitats i la integració de malalts de tot tipus. 

Mou-te amb cor

Des de l'Ajuntament de Mataró aquest 2016 s'ha 
intentat aglutinar totes les activitats i iniciatives 

Caminada contra el càncer de 
mama

Aquest any van estar a punt de ser 6.000 les 
persones vestides amb samarreta groga partici-
pants d'una de les edicions de la caminada més 
multitudinària de Maresme Oncològic.

Sepsis Challenge

Una de les proves solidàries més dures de la ciutat. 
400 ciclistes van participar en la segona edició 
d'aquest repte només apte pels més esportistes i 
amb la voluntat de seguir sensibilitzant de les 10 
morts diàries per aquesta malaltia a Catalunya. 

Marxa per la Salut Mental

Més de 900 persones es van aplegar aquest 
mes de novembre a la Marxa popular per la 
Salut Mental. Organitzat per diferents entitats 
de la ciutat, es van aconseguir recaptar més 
de 5.000 euros.

Mitja Marató Ciutat de Mataró

Aquest any ha arribat a la 19a edició i ho ha fet 
aquest cap de setmana passat amb menys partici-
pació que mai: 1.500 corredors. Paral·lelament a la 
prova s'han fet activitats relacionades amb el Dia 
Internacional de les persones amb discapacitat.

Mulla't per l'esclerosi múltiple

Quatre piscines de la ciutat van obrir les seves 
portes per a organitzar diferents activitats i 
recaptar fons per a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
Només al CN Mataró van participar-hi 325 
persones, xifra que es va repetir als altres centres.

Caminada per l'Alzheimer

4.323 adults, 468 infants i prop de 230 voluntaris. 
Aquestes són les xifres de la novena edició del 
Mataró Camina per l'Alzheimer de l'AFAM que 
va tenyir aquest any una marea de color blau 
amb el tradicional recorregut pel Turó de Mata.

solidàries que s'organitzen a la ciutat perquè, as-
seguren, que "som una ciutat que es mou: a nivell 
esportiu, amb caminades, curses i multitud d'ac-
tivitats obertes a tothom; però també pel que fa 
a la participació i solidaritat, donem suporti i aju-
da a un munt de causes". És per això que des de 
principis d'any aquestes propostes s'han englobat 
en una campanya anomenada "Mou-te amb cor". 

Cada vegada més solidària

És difícil poder tenir exactament el conjunt de xifres 
quan es tracta d'iniciatives tirades endavant, la majoria 
de vegades, gràcies al voluntariat. És cert però que 
fent aproximacions de les dades donades per les 
mateixes organitzacions, aquest 2016, i només a 
través de les iniciatives que formen part del "Mou-
te amb cor", s'han recaptat prop de 50.000 euros i 
hi han participat pràcticament 20.000 persones. La 
tendència segueix pujant perquè si Mataró demostra 
alguna cosa, és que es tracta d'una ciutat solidària.

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016

Tot Reportatge 1749 La ciutat solidària.indd   5 6/12/16   12:37



Per defensar el model de comerç català 
La Generalitat i la Fundació Comerç Ciutadà signen un conveni per elaborar un estudi 
de situació del comerç

Comerç: Redacció

 La ciutat de Mataró formarà 
part d'un estudi català del comerç 
on, a més a més de la capital del 

Maresme s'analitzaran altres ciu-
tats. Aquest estudi s'impulsarà 
conjuntament entre la Generalitat 
i la Fundació Comerç Ciutadà amb 
l'objectiu de sumar esforços en 

la divulgació i defensa del model 
de comerç urbà i els seus valors 
socials i econòmics al conjunt de 
Catalunya. De fet, la directora ge-
neral de Comerç, Muntsa Vilalta, 

AMB EMPENTA
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La proposta d'estudi està inclosa en el pla d'actuacions de la Fundació 
Comerç Ciutadà, que compta amb el suport de la Generalitat 
a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i la 
Diputació de Barcelona. Aquest estudi però, serà realitzat conjun-
tament amb la UAB.

CCAM i la Fundació Comerç Ciutadà treballen tots dos per fo-
mentar el comerç i les seves relacions amb l'entorn. Una amb el 
seu desenvolupament més directe, l'altra amb la difusió cap a la 
ciutadania. I ara, juntes, en un nou estudi.

Fundació i UAB

i la presidenta de la Fundació 
Comerç Ciutadà, Maria Costa, ja 
han formalitzat un conveni per a 
l'elaboració d'aquest estudi que 
farà, diuen, "una radiografi a del 
sector per poder optimitzar les 
polítiques i les accions de suport 
al model del comerç urbà català".

Nou ciutats implicades
A més de Mataró hi ha nou ciutats 
catalanes implicades en el projec-
te d'estudi. Figueres, Granollers, 
Terrassa, Sabadell, Olot, Tarragona, 
Vic i Badalona se sumen a la ca-
pital del Maresme per sotmetre's 
a anàlisi. Així, es posarà la lupa a 
la mobilitat urbana en transport 
públic i privat, en els locals comer-
cials oberts i tancats i l'afl uència 
de persones per diferents carrers.
Una iniciativa que costarà, d'en-
trada, 12.500 euros a la Generalitat. 
Diners que es destinaran a l'adqui-
sició de 8 comptadors de fl uxos de 
persones i a la logística i formació  
a tot el desplegament que cal per 
a l'estudi.

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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HIPOTECAS: 
100% + GASTOS

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es

Reparació solidària pel somriure de l'Aleix 
Tallers Mingo sorteja una operació de xapa i pintura de fins a 1.500 euros a benefici 
d'Actays coincidint amb el Sorteig de Nadal

Comerç: Redacció

 Ja s'ha convertit en un clàssic de 
les darreres setmanes de l'any, una 
altra tradició solidària nadalenca. 

Tallers Mingo engega una campa-
nya que consisteix en un sorteig 
d’una reparació de xapa i pintura 
d’un valor de fi ns a 1.500 euros 
pel número que coincideixi amb 

les tres últimes xifres del Sorteig 
de Nadal. Cada any destina la re-
captació d'aquest sorteig entre 
els seus clients a una causa di-
ferent i aquest 2016 se suma a 

AMB EMPENTA
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Tallers Mingo és un dels tallers de referència per molts mataronins, 
una garantia per a molts conductors amb els seus serveis de repara-
ció integral i reparació de xapa i pintura de l'automòbil. Amb més 
de 30 anys de bagatge professional, treballen tant per a particulars 
de la zona com per a empreses i companyies de rènting que neces-
sitin el suport d'un taller professional per a la reparació dels seus 
cotxes, furgonetes, ciclomotors o motocicletes.

Un taller amb bagatge

la campanya 'Un somriure per 
l'Aleix' que busca investigació per 
la malaltia de Tay Sachs que pateix 
el petit Aleix Merino. Es recaptaran 
fons per Acción y Cura para Tay 
Sachs (ACTAYS). Aquesta associ-
ació posa en contacte aquestes 
famílies amb altres d'estrangeres, 

capta fons per a la investigació i 
difon la malaltia per a donar-la a 
conèixer. La malaltia de Tay Sachs 
només està diagnosticada a 300 
casos de tot el món, 13 dels quals 
es troben a l'estat espanyol, s'està 
avançant molt en la investigació.

Per participar en el sorteig de 
la reparació solidària cal comprar 
butlletes per un valor de 5 euros.

Tallers Mingo és al 
Polígon del Pla d'en Boet, 
al carrer de Batista i 
Roca, 9

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016
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COMPRA VENDA 

COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros. 631.565.231 
COMPRO MAQUINARIA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00
PATINS EN LÍNIA. 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. 
173.000€ PIS + PÀRQUING, 60m2 
davant Parc Central. Vistes. 
677.709.533 
¿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

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
BUSQUEM PIS LLOGUER. Matrimoni 
50 anys. 685.411.922. Ingressos fi xos
TRASPASSO PAPERERIA. BONA 
cartera de clients i bons clients. 
Fotocopiadores, plotter, 4 ordi-
nadors, 1 Mac, enquadernadora, 
plastifi cadora. Material a la botiga 
i dins magatzem. Preu negociable. 
Telf. 626.166.495 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILER PISO MATARÓ Centro 
375€  para max.  6 meses. 
620.685.517 

TREBALL

EMPRESA TEXTIL DE BAÑO pre-
cisa ofi ciala de repunte, owerlock 
y engomadora. 696.491.197 ó 
646.628.278. 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
AUXILIAR ADMINISTRATIVA, 
ATENCIÓ al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 7€. 
697.986.324
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
667.983.281
NOI JOVE CERCA feina. Disponibilitat 
immediata. 631.620.535 
BUSCO TRABAJO DE limpieza. 
632.694.070
ATENCIÓ DE GENT gran o de per-
sones amb alguna incapacitat. 
Senyora mitjana edat amb experi-
ència, mitja jornada, horari convenir 
inclosos festius. 633.123.616 
CUIDO PERSONAS MAYORES. Soy 
chico con buenas referencias. 
Responsable y serio. Por horas o 
interno. 645.403.982 

PROFESSIONALS

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

Interessades enviar C.V. a: 
NOU CORREU :  csp1698@gmail.com

BOTIGA DE ROBA 
A MATARÓ PRECISA:

DEPENDENTA
AMB EXPERIÈNCIA

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
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 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES. Cuines, banys, terres, 
etc. Un bon equip de professionals 
al millor preu. 677.592.739 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTOR-YESERO. Económico. 
632.725.660 
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Pintura, lampista. 653.796.506 
MASAJES EMMA 662.257.120 

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

felicita en el tot
a qui més estimes

T 93 796 16 42

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

PROFESSIONALS

MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 15€/h. Presupuesto sin 
compromiso. Se hace factura. www.
zoly.es 631.483.289

TAROT

VIDENTE. ESPECIALISTA en el amor, 
impotencia, mal de ojo, que tu pare-
ja esté siempre a tu lado. Trabajo a 
distancia. Posibilidad de desplaza-
miento. 692.132.944 
HERMANO GABRIEL SANADOR vi-
dente y consejero. Te ayuda en tus 
enfermedades, depresión, obsesi-
ones, insomnio, dolores de cabeza, 
nervios, cansancio, insufi ciencia 
respiratoria. Limpia energías nega-
tivas de personas, casas y negocios. 
Teléfono 629.719.869

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bo m b o n c i to .  1 0 0  p e c h o. 
656.464.173 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
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
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró. 
667.955.000 
MUJER JOVEN DISCRETA. 30 años, 
limpia, particular. 603.341.763 
MADRE SEPARADA, DISCRETA. 
Pido ayuda económica. Particular. 
Máxima discreción. 632.257.231 

 EL TOT 1749.indd   8 6/12/16   11:16



El programa de l'Hospital de Mataró, pioner  Arxiu 

Sèniors

El moll de l'os 
independentista

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 des-
prés, en el que un retorn al passat ja 
no és possible. Ens trobem en una 
societat en transició, en la que els 
seus principals reptes són superar 
la creixent desigualtat social i l'atur 
estructural crònic. Un projecte en-
grescador i electoralment favorable 
d'una Catalunya segle XXI, depèn de 
solucionar aquests reptes, en quina 
resolució, la classe política, per la 
seva clara dependència econòmi-
ca dels poders fàctics, hi té poc a 
fer. El moll de l'os d'una Catalunya 
segle 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

 La Disfàgia Orofaríngia (DO), 
alteració associada a la difi cultat o 
molèstia per deglutir, es diagnos-
tica només en el 35% dels casos en 
fase aguda de l’ictus. De fet, la DO 
és molt freqüent en persones que 
han patit aquest accident vascular 
i afecta més del 45% dels pacients 
durant el seu ingrés hospitalari 
i determina les complicacions i 
mortalitat durant l’ingrés i el pri-
mer any de seguiment.

Si no es tracta aquesta pato-
logia, es poden produir greus 

L'equip de recerca de l'Hospital de Mataró que lidera és 
pioner en la detecció d'aquesta patologia  

17 professionals treballen contra 
la disfàgia post ictus

complicacions nutricionals i res-
piratòries en el pacient. 

Aquestes complicacions es po-
den evitar en primer lloc amb la 
detecció sistemàtica i precoç de la 
malaltia, com ja es fa actualment 
a l’Hospital de Mataró amb la col-
laboració del Dr. Ernest Palomeras, 
responsable dels pacients amb 
ictus i com ja es fa en alguns paï-
sos europeus. L’equip de recerca 
multidisciplinar que dirigeix el Dr. 
Clavé està format per 17 persones 
de diferents àmbits.| Redacció - ACN

CiutatCiutat
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El Ple de dijous passat

David Bote, presidint el Ple Municipal

D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 

 Mataró se suma a una iniciativa 
de la Comissió Europea per lluitar 
contra l'escalfament de la Terra. Ho 
va determinar el Ple Municipal pas-
sat en aprovar l'adhesió de l'Ajun-
tament de Mataró al Pacte dels 
Alcaldes per a l'energia i el clima. 
Es tracta d'un pacte sorgit de di-
ferents consultes i iniciatives de 
moltes ciutats europees que prete-
nen comprometre's principalment 
amb la reducció de les emissions 
de CO2 a l'atmosfera mitjançant 
actuacions d'efi ciència energè-
tica i relacionades amb les fonts 
d'energia renovables.

D'aquesta manera el consistori 
mataroní es reafi rma amb la volun-
tat d'avançar cap a les polítiques 
efi caces per reduir la contaminació 
que ocasiona l'escalfament global. 
Concretament es compromet a re-
duir les seves emissions de CO2 en 
més d'un 40 per cent fi ns a l'any 
2030 i a prendre mesures per re-
duir la vulnerabilitat als impactes 
del canvi climàtic.

Un compromís que s'ha de veure 
refl ectit en l'elaboració d'un nou 

La ciutat es compromet a reduir les emissions de CO2 
en més d'un 40 per cent fins a l'any 2030

Mataró s'adhereix al Pacte dels 
Alcaldes per a l'energia i el clima

 El Ple Municipal del mes de 
desembre ha aprovat dues no-
ves Comissions Informatives 
Municipals Especials. Ho han fet 
a petició de dues propostes de 
resolució presentades pel Partit 
Popular, Plataforma per Catalunya 
i Ciutadans. La primera comissió 
és relativa a la licitació, construc-
ció i comercialització de l'edifi ci 
del Rengle, mentre l'altre és so-
bre la gestió de la zona esportiva 
El Sorrall.

Les conclusions a les que s'ar-
ribi en qualsevol d'aquestes dues 
comissions hauran d'elevar-se al 
Ple en un termini màxim de sis 
mesos. De fet, en el moment en 
què es dictaminen o s'informen 
sobre l'assumpte en qüestió s'ex-
tingeixen automàticament, segons 
dicta la legislació de règim local.

Tots representats
Les dues comissions estaran for-
mades per un representant de 
cada un dels grups municipals, 
i la regidora no adscrita, que for-
men el Ple Municipal. A més a 
més es contempla la possibilitat 
d'incloure-hi personal municipal 
que hagi intervingut a l'expedient 
de cada un dels casos sempre que 
s'hi escaigui. | M. Gómez

Tots els grups municipals 
hi tenen representació 

Dues comissions 
informatives sobre El 
Rengle i El Sorrall

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 
i pel Cima (PAESC) que el consis-
tori es compromet a elaborar en 
un termini màxim de dos anys. 
Amb aquest nou Pla també s'haurà 
d'elaborar un informe bianual per 
part de l'Ajuntament que avaluï, 
controli i verifi qui els objectius 
marcats. Un informe que s'haurà 
de realitzar el Dia de l'Energia.

Compromís des del 2008
L'Ajuntament de Mataró ja s'havia 
adherit l'any 2008 al Pacte d'alcal-
des per a una Europa amb energies 
sostenibles. Aleshores havia apro-
vat el Pla d'Acció per a l'Energia 
Sostenible (PAES) conjuntament 
amb el Pla de lluita contra el canvi 
climàtic - Agenda 21. 

A través d'aquí s'ha anat sumant 
a totes les iniciatives que han estat 
relacionades amb la sostenibili-
tat i el canvi climàtic, com ara la 
Declaració de Sant Sadurní d'Anoia 
per Renovar el compromís local pel 
Desenvolupament Sostenible i la 
lluita contra el canvi climàtic cap 
al 2030. | M.Gómez
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Francesc Teixidó

La regidora d'habitatge Núria Calpe

D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 

 Defi nir quan un habitatge es 
considera buit i regular el proce-
diment per verifi car-ne aquesta 
situació. Aquest és l'objectiu de 
l'Ordenança Municipal Reguladora 
aprovada defi nitivament pel Ple 
Municipal d'aquest mes de desem-
bre. Es pretén que, així, es pugui 
afavorir l'augment de l'oferta de 
pisos destinats a la borsa de lloguer 
social i, a la vegada, combatre les 
ocupacions il·legals.

3.792 habitatges buits el 2015
Segons dades municipals penjades 
al portal web de l'Ajuntament, al 
juliol del 2015 s'havien compta-
bilitzat 3.792 habitatges buits a 
Mataró. El 25 per cent d'aques-
ta xifra eren propietat d'entitats 
jurídiques, és a dir, bancs i em-
preses. La resta constaven com a 
particulars.

Diverses al·legacions
Aquesta mateixa ordenança ja 
s'havia aprovat inicialment al Ple 
Municipal del mes de setembre en 
el què es va obrir un període d'al-
legacions que dos partits polítics 

Pretén ser una mesura per impulsar el lloguer social i 
combatre les ocupacions il·legals

Nova ordenança per comprovar 
els habitatges buits

 Esquerra Republicana va portar 
al Ple del mes de desembre una 
Proposta de Resolució (PdR) en 
la que es proposava estudiar la 
conciliació laboral i familiar dels 
treballadors municipals. Ho posa-
ven sobre la taula amb l'objectiu 
d'analitzar casos com el d'aques-
ta setmana en què els festius han 
estat dimarts i dijous difi cultant, 
deien, aquesta conciliació.

Des de la CUP, el PP i Ciutadans 
valoraven favorablement la inici-
ativa. "Entenem que és un debat 
social que no es pot subscriure 
només als treballadors munici-
pals", deia Carme Polvillo de la 
CUP. "Creiem que el que es pretén 
és racionalitzar la vida festiva", 
puntualitzava Jose Manuel López 
des de les fi les del PP.

El regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez, recordava que el 
calendari el marca el Departament 
de Treball i que aquest debat anava 
"molt més enllà". "Estem dema-
nant de debò que Les Santes, Sant 
Joan o l'Onze de Setembre se cele-
brin en dilluns o en divendres? A 
mi em sembla que no", deia Jerez 
que va reclamar que aquesta PdR 
es transformés en una Declaració 
Institucional pel pròxim Ple, fet 
que va acceptar ERC. | M. Gómez

El govern trasllada la 
proposta al proper Ple

ERC demana al Ple 
estudiar la conciliació 
laboral i familiar

(Partit Popular i Ciutadans) i el 
mateix Servei de Policia Local van 
aprofi tar. 

El PP demanava prioritzar en 
l'anàlisi que es plantejava "tam-
bé els edifi cis de comunitats de 
propietaris amb residents majo-
ritàriament grans i/o en situació 
d'especial vulnerabilitat" a més a 
més de les que ja proposa el text 
inicial.

Per la seva banda Ciutadans 
proposava afegir 4 supòsits més 
a les causes justifi cades per tenir 
un habitatge buit com ara el fet 
que la propietat estigui posada en 
venda o lloguer en el mercat. Per 
últim, la Policia Local proposava 
eliminar un article que parlava 
sobre la comprovació de si l'ha-
bitatge està o no ocupat.

Les al·legacions fetes tant pel PP 
com per la policia es van accep-
tar en la votació defi nitiva. Les de 
Ciutadans només es va acceptar 
un dels quatre supòsits. Aquesta 
nova ordenança entrarà en vigor 
l'endemà de la seva publicació al 
Butlletí Ofi cial de la Província de 
Barcelona. | M.Gómez
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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)

Pots sentir-te pressionat per qües-

tions laborals i necessites una esca-

pada o una activitat que et permeti 

desconnectar. Si pots, fes-ho, fins i 

tot la teva salut millorarà.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Es mou amb més facilitat el que té a 

veure amb la professió. Tens via lliure 

i la confiança de superiors. No deixis 

la salut de banda, bon moment per 

reorganitzar hàbits.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si la teva relació de parella ha passat 

una època complicada, ara us podeu 

donar més espai i començar de nou. 

Ganes de fer coses noves i diferents 

en el temps de lleure.

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

Tens ganes que es moguin coses i 

sembla que tot està aturat al teu 

voltant. Lluites per millorar la teva 

economia, ho fas molt bé i saps que 

calia arriscar una mica.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

A la feina pot sorgir una atracció in-

esperada. Nous horitzons en la pro-

fessió, nous objectius. Sents que t'has 

de preparar. Els amics estaran més 

presents en aquests dies.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Moment ideal per expressar qües-

tions que fins ara es trobaven so-

terrades. Els fills et demanen més 

temps. Aquests dies et veuràs una 

mica absorbit per les seves demandes.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

No pots estar permanentment ressen-

tit amb el món perquè la vida no és 

color de rosa. Si a la feina has comès 

alguns errors, simplement perdona't 

i aprèn de l'experiència.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Estaràs una mica més reservat del 

que és habitual. Hi ha coses que no 

saps com digerir i et costa expres-

sar-les. Pots fer-ho mitjançant l'art, 

la poesia, la música...

Bessons (21/5 al 21/6)

Si tens una relació sentimental, potser 

passa per un moment de valoració. 

Els temes financers (préstecs, hipote-

ca...) ocupen bona part del teu temps. 

Sigues curós amb això.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et neguiteja la manca de concreció 

d'algunes persones, especialment de 

la parella. Aprèn de l'experiència. No 

sempre podem saber-ho tot. Frueix 

també amb l'ambigüitat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Una de freda i una de calenta. Així 

semblen les coses darrerament. És 

una etapa d'assolir responsabilitats. 

Aposta per les idees innovadores, 

aprofita la teva intuïció.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et toca idear noves maneres d'ob-

tenir ingressos i això et té una mica 

atabalat. Els amics et voldran donar 

idees però millor utilitza la teva ima-

ginació, que en tens molta.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

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

www.totmataro.cat
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Manifestació animalista

José Manuel López, portaveu del PP a l'Ajuntament

D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 

 El Partit Popular de Mataró ha 
presentat quatre al·legacions a 
les ordenances fi scals del 2017. 
Aquestes al·legacions, alerten els 
populars, són "les línies verme-
lles per tal de donar suport a les 
ordenances".

Així, posen sobre la taula quatre 
propostes que, diuen, han de ser 
l'impuls per aprovar les ordenan-
ces genèriques i "poder negociar 
els pressupostos" què, asseguren, 
"que s'ha acabat buidar les but-
xaques dels i les mataronines i, 
en canvi, no disminuir la despesa 
de la maquinària municipal que 
no ha disminuït amb la mateixa 
intensitat".

IBI i plusvàlua
El PP Mataró proposa la congelació 
de l'IBI "després que aquest impost 
que paguem tots els mataronins 
hagi pujat des del 2011 sense pa-
rar". Els populars recorden que el 
2012 es va produir un salt impor-
tant de més de 10 milions d'euros 
que, asseguren, s'ha consolidat en 
els següents anys. Creuen, així, 

Proposen quatre propostes perquè entenen que "s'ha 
acabat buidar les butxaques dels mataronins"

El PP presenta quatre 
al·legacions a les Ordenances

 Arran de la fugida d'un vedell de 
l'escorxador del polígon d'Argen-
tona fa deu dies, que va despla-
çar-se pel barri de Cerdanyola i va 
acabar abatut  entorn del Sorrall, 
han sortit les associacions anima-
listes de la ciutat per condemnar 
l'actuació. Així, davant de l'Ajunta-
ment i durant els primers minuts 
del Ple Municipal de desembre 
van concentrar-se una vintena de 
persones encapçalades pel partit 
PACMA. "Per l'abolició de totes 
les formes d'explotació i cruel-
tats cap als animals", aquest era 
el lema de la reivindicació amb 
l'objectiu d'evitar que es torni a 
disparar contra cap animal. 

"Malauradament no és la prime-
ra vegada que la ciutat de Mataró 
viu aquests fets", asseguren en un 
comunicat enviat als mitjans. Una 
condemna implica sol·licitar que 
"s'apliquin mètodes menys agres-
sius per pal·liar situacions d'emer-
gència com l'ocorreguda el passat 
23 de novembre". És per això que 
proposen que tots els agents po-
licials "disposin de dards sedants 
per tal d'atordir els animals sen-
se provocar-los la mort i que els 
animals accidentats puguin ser 
acollits per les entitats protecto-
res".   | M. Gómez

Una concentració reclama 
evitar disparar als animals

Volen un protocol 
d'actuació per fugues 
d'animals

que en els últims 5 anys l'Ajunta-
ment ha ingressat 50 milions d'eu-
ros i que, per aquest motiu, l'IBI 
"no pot pujar ni un euro més". A 
això els populars reclamen boni-
fi cacions sobre la plusvàlua dels 
edifi cis quan aquests provinguin 
d'herència o dació en pagament, 
ja que "l'increment del preu de la 
vivenda quan es donen aquests 
casos no és real".

Salari mínim i taxa de guals
Els populars també reclamen que 
s'apliqui "l'acord pel salari mínim 
de 1.000 euros que es va aprovar 
al juliol al Ple Municipal per tal de 
concedir el Carnet Blau" i tam-
bé "la reimplantació de la taxa de 
guals amb el Pla de Mobilitat que 
s'està elaborant"

Amb aquestes quatre propostes 
sentencien que "si el govern muni-
cipal vol tenir més ingressos, no pot 
continuar augmentant impostos i 
taxes municipals", perquè "aquests 
ingressos han de provenir de l'es-
talvi en lloguers i despesa del propi 
Ajuntament".  | M.Gómez
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Gastronomia

El pebrot

Fruit de la pebrotera, existeixen 
molts tipus de pebrots, tant de for-
ma, com de mida o de gust. En un 
principi, aquesta hortalissa és de co-
lor verd i va adquirint un to vermellós 
fi ns a vermell, a mesura que va ma-
durant. També hi ha pebrots de color 
groc. El pebrot és un dels aliments 
més rics en vitamina C, però és es-
pecialment, el vermell el que més 
quantitat d'aquest nutrient inclou. 
Tan sols amb 23 grams de pebrot 
aconseguim els 30 mil·ligrams dia-
ris que l'Organització Mundial de la 
Salut recomana d'ingerir. Els pebrots 
també destaquen pel contingut en 
vitamina A i B6. Recordem que la 

vitamina A es troba, principalment, 
en els vegetals de color. Intervé en 
la formació dels pigments visuals i 
també en la formació i manteniment 
de les cèl·lules que recobreixen la 
pell, els ulls, la boca i els òrgans 
interns. D'entre la composició de nu-
trients, també hi trobem: hidrats de 
carboni, fi bra, potassi i oli essencial.
Com a virtuts derivades del consum 
del pebrot, podem esmentar-ne les 
següents:
· Neutralitza l'acidesa gàstrica.
· Millora les malalties reumàtiques 
i l'artritis.
· Activa el funcionament del fetge i 
estimula la gana.
· Aclareix les taques de la pell, si 

l'apliquem externament.
· El pebrot escalivat resulta més 
digestiu que el fregit.
La composició nutritiva del pebrot, 
per 100 grams consumits és:
· Aigua 91%
· Proteïnes: 1,4 grams
· Greixos: 0,3 grams
· Hidrats de carboni: 7,1 grams
· Valor energètic: 31 caloriesgic.
TOT - AMIC
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"Comerç i restauració han de reactivar la ciutat"
Entrevistem Enric Bartrés, nou president del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Maresme, 
que substitueix Josep Civit

Restauració: Mireia Biel

 Quins són els reptes de 
la nova junta del Gremi 
d’Hostaleria?
L’escola és primordial. L’hem d’im-
pulsar i consolidar, amb una oferta 
formativa pròpia i amb cursos que 
la facin de referència. Més enllà 
d’això, les activitats que puguem 
organitzar són un altre dels pilars 
de la nostra tasca. Les Jornades 
Gastronòmiques del Maresme en 
són un exemple. El que volem fer 
és buscar sinergies amb tots els 
ajuntaments i associacions d'altres 
municipis i millorar totes les col-
laboracions que puguem trobar. 

També hi ha activitats molt 
consolidades, com el ‘Mataró 
va de Tapes’. 
La ruta del  ‘Mataró va de Tapes’ 
va ser un gran encert. La feina que 
fem amb Estrella Damm té uns 
grans resultats, funciona gairebé 
per si sola. El ‘Va de tapes’ acaba 
a Barcelona amb una gran cita 
que reuneix gent de tot Catalunya. 
Té un sistema engrescador que 
funciona molt bé tant pels esta-
bliments, com entre els clients. 

Ara bé, els nostres agremiats també 
tenen ganes d’ampliar el repertori. 

Alguna iniciativa nova en 
ment?
Sí, ja tenim algunes idees pensa-
des. Per què no fer una activitat 
similar en la que es pugui degus-
tar vi? En un altre temps i en un 
altre moment, separat de les tapes 
d’Estrella Damm i probablement 
amb un format diferent que per-
metés crear un nou circuit i, per 
tant, una altra activitat a sumar 
al calendari de la ciutat. I perquè 
no, lligar tot això amb iniciatives 
que es puguin fer des de les asso-
ciacions de comerços. 

Creieu que és possible treba-
llar en xarxa amb el comerç? 
Es va intentar amb la Shopping 
Night i no va funcionar. 
Cert, no va funcionar, però a 
Granollers, per exemple, va fun-
cionar molt bé. Cal buscar fór-
mules perquè comerços i restau-
rants unim esforços i treballem 
conjuntament per a organitzar 
activitats en què totes les parts 
en sortim benefi ciades. Junts hem 
de treballar per activar de nou el 

centre i un cop fet això, hem de 
buscar la manera de retornar la 
vida al nucli dels barris.  

Han sorgit noves iniciatives 
gastronòmiques a Mataró. La 
restauració a la ciutat té un 
bon estat de salut?
Des de l’any 2009 no teníem cap 
restaurant que sortís a la Guia 
Michelin i fa uns dies vam conèixer 
que La Marineta, el Bocca, el Nou-
Cents i el Sangiovese hi apareixen. 
Per tant, podem dir que la restau-
ració de Mataró és ben viva. Tenim 
molt bons cuiners i d’altres pugen 
forts, en són exemples el Zucca o 
el Som Terra. El Gremi ha d'estar 
al seu costat, indiscutiblement.

Mataró, doncs, serà l’epicentre 
de l’activitat del gremi?
Mataró com a epicentre del gre-
mi comarcal, sí, però no només 
el centre de la ciutat. No podem 
oblidar que a Mataró hi ha barris 
molt vius i amb molta activitat 
que no podem descuidar. Tenim 
agremiats a Cerdanyola, a Molins, 
a Cirera, entre altres. Hem de solu-
cionar els seus problemes també. 
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Cultura

Xavier Vidal guanya el novè Helena Jubany
S’endú 3.000 euros per l’obra ‘L’escriptor i l’escombriaire’ en una edició que suma 
l’Ajuntament de Mataró a l’organització del certamen

Literatura: Redacció

  Xavier Vidal i Alemany i la seva obra ‘L’escriptor 
i l’escombriaire’ han guanyat la novena edició del 
premi Helena Jubany de narració curta o recull de 
contes per ser explicats. El premi es va atorgar di-
vendres passat a la Biblioteca Antoni Comas, i està 
dotat amb 3.000 euros. El guanyador va ser escollit 
pel jurat entre un total de 65 treballs presentats. El 
text guanyador explica la història d’un escriptor 
d’èxit que obté una lliçó de vida a través del tràngol 
de descobrir què pensen de debò els seus lectors. 
L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente, l’Ajun-
tament de Mataró i el diari Ara convoquen el premi 
amb la fi nalitat de mantenir viu el record d’Helena 
Jubany, enamorada del món dels llibres des de tots 
els angles, i d’encomanar el seu gust per la lectura 
i la fi cció literària tant en la vessant escrita com en 
la de la transmissió oral.

‘L’escriptor i l’escombriaire’ està ambientada a 
Nova York, i el jurat n’ha destacat la precisió en la 
defi nició dels escenaris en què transcorre l’acció 
del relat. Entre altres aspectes, també n’han lloat la 

genuïnitat, precisió i variació que demostra l’autor 
en l’ús del llenguatge. “El text fl ueix de tal manera 
que enganxa i fa inevitable que el lector es concentri 
en la història narrada fi ns al fi nal”, assegura el jurat. 

El premi ha comptat en aquesta ocasió per primer 
any amb la implicació de la Direcció de Cultura de 
l’Ajuntament de Mataró que, a través d’un conveni 
amb l’Associació, ha aportat un 35 per cent del cost 
del projecte, en el qual també participa el diari Ara, 
distribueix la publicació; així com les quotes dels so-
cis de l’entitat i altres mecenes voluntaris. D'aquesta 
manera l'Helena Jubany és un premi de ciutat.

Major suport i difusió
Amb la participació de l’Ajuntament de Mataró es 
busca contribuir a la millora de la difusió del premi 
i a consolidar una iniciativa cultural amb interès i 
trajectòria destacada a la ciutat. La implicació l’Ajun-
tament, a més del suport econòmic, també s’ha vist 
refl ectida en la integració d’un membre de la Xarxa 
de Biblioteques de Mataró en el jurat del premi, en 
la recollida dels originals que s’hi han presentat, que 
s’ha fet a les dues biblioteques municipals.

El Premi serveix per 
recordar la figura 
d'Helena Jubany, una 
enamorada de les 
lletres

Anna Aluart 
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Inauguració de la pista de gel al nou Parc Central, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Mataró se suma al festival itinerant Rumbafest
Una tarda de concerts el 17 de desembre serviran per reivindicar la rumba 

Música: Mireia Biel

  Mataró tornarà a ser la capi-
tal de la rumba el pròxim 17 de 
desembre. El festival itinerant 
‘Rumbafest’ aterra a la ciutat amb 
una programació variada i orien-
tada al públic familiar que apro-
parà el bo i millor de la rumba a la 
ciutat que pot presumir de ser-ne 
el bressol. Després de passar per 
Igualada i Sant Quirze del Vallès, 
el Rumbafest tancarà la seva pri-
mera edició a Mataró, una “parada 
obligatòria”, segons el regidor de 
Cultura, Joaquim Fernàndez, que 
afi rma que “així sumem una altra 
cita al calendari que ens apropa 
a la rumba”. 

Serà la tarda del 17 de desembre 
quan la Plaça de l’Ajuntament es 
convertirà en el gran escenari del 
Rumbafest, que engegarà motors 
a les cinc de la tarda i farà sonar 
la rumba fi ns a la mitjanit. Els 
encarregats de fer-ho són grups 
consolidats com ‘Sabor de Gràcia’ 
o ‘Rumba 3’, que es complemen-
taran amb noves apostes joves i 
amb camí per recórrer com els 

‘Street Rumba’ o ‘Muchacho & Los 
Sobrinos’.

Reivindicar la rumba
Antonio ‘Sicus’ Carbonell, presi-
dent de l’Associació Professional 
d'Autors i Creadors de Rumba 

Catalana (APAC), va explicar que 
“serà una jornada festiva per pro-
mocionar i expandir la rumba” i 
que fer-ho a Mataró era inqüestio-
nable. El qui és també membre del 
grup ‘Sabor de Gràcia’, va animar 
el públic a apropar-se a aquesta 
cita, que aprofi tarà per rendir un 
sentit homenatge el rei de la rum-
ba, el mataroní Peret.

El Rumbafest és un festival itine-
rant de rumba que va néixer aquest 

2016 amb l’objectiu de “portar-la 
arreu del país”, tal com va expli-
car Oriol Puig, responsable del 
festival, en la roda de premsa de 
presentació. “Tenim ganes d’en-
senyar el que es fa arreu del país 
en qüestió de rumba i per això fem 
propostes locals, properes a la ciu-
tat que visitem i amb la intenció 
de combinar artistes consolidats 
amb noves fornades de creadors”, 
va assegurar.

D’altra banda, Puig va posar èm-
fasi en el fet que “la creació d’un 
festival de rumba permet col·locar 
aquest gènere en l’agenda cultu-
ral del país on sovint no apareix”, 
una acció que, en conseqüència, 
vol “professionalitzar el sector i 
dignifi car-lo”.

Aquest festival està organitzat 
per l’APAC, produït per la Direcció 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Mataró i amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. Amb un 
pressupost aproximat de 20.000 
euros per a cada muntatge, el fes-
tival ja ha vist passar unes 5.000 
persones.

3

Mataró serà la 
tercera ciutat a formar 
part d'aquest festival 
itinerant, després 
d'Igualada i Sant Quirze

Cedida 
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El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.
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Manel, al Clap Cedida 

La companyia basca va entusiasmar el públic amb el seu 
espectacle de màscares més conegut, 'André y Dorine'

Kulunka Teatro torna al 
Monumental amb 'Solitudes'

  Manel torna a Mataró. El grup 
presentarà el seu darrer disc 'Jo 
competeixo' el 3 de març al Clap. 
Al bell mig d’una gira de teatres 
amb la majoria d’aforaments 
complets i bisos amb públic dret, 
els barcelonins es retrobaran amb 
les sales de concerts per seguir 
presentant el seu últim àlbum. 
La banda actuarà a la barcelonina 
Razzmatazz dins del nou festival 
Room i amb totes les entrades 
venudes en menys d'una setmana.
Les entrades pel concert ja estan 
a la venda a 18 euros

Quart concert a Mataró
El concert de Mataró serà el tret de 
sortida d'un recorregut pel territo-
ri amb escala a tres exponents de 
Les Cases de la Música a La Mirona 
de Salt, l'Stroika de Manresa i el 
Clap. Serà el quart concert del grup 
a Mataró, entre els que ha fet al 
Clap i un a l'extint Mataró Cruïlla 
de Cultures.

A més del concert de Manel, 
el Clap programa Pau Riba i 
Partidaris per Nadal i D'Callaos i 
El Niño de la Hipoteca el mes de 
març. | Redacció

El grup farà una gira per 
les Cases de la Música

Manel presentarà el 
seu 'Jo competeixo' 
al març al Clap

Un moment de Solitudes, de Kulunka Teatro

La companyia va néixer a Euskadi l’any 2010 de la mà de Garbiñe 
Insausti i José Dault, uns joves però experimentats artistes d’ex-
tensa trajectròria teatral. La companyia neix de la inquietud dels 
seus integrants per a experimentar amb diferents llenguatges 
escènics. Tot això sense oblidar la idea de fer un teatre accessi-
ble per al públic. Un teatra vital, actual, compromès i connectat 
amb la realitat.

El millor enregistrament

Un avi i la prostituta
A 'Solitudes' un ancià enviuda i la 
seva família se’n fa càrrec sense 
cobrir-lo afectivament com ne-
cessita, i acaba sortint al carrer per 
trobar com a companya de cartes 
una prostituta primerenca. Quan el 
fi ll descobreix la prostituta a casa 
es desencadenaran una sèrie de 
fets crucials a la vida d’aquests tres 
personatges. Una història senzilla 
però plena de metàfores i de re-
fl exions al voltant de les relacions 
humanes, la necessitat d’afecte, la 
incomunicació i amb quina me-
sura els nostres prejudicis són ca-
paços d’impossibilitar la felicitat 
d’altres persones i, per descomptat, 
la nostra. I tot amb el segell únic 
de Kulunka. | Redacció

   Les màscares i el joc amb el gest 
són el seu gran aval de presentació. 
Aquest dissabte el Monumental 
acull el retorn de Kulunka Teatro, 
una companyia que va entusias-
mar i emocionar l'auditori mataro-
ní quan van ensenyar la seva obra 
més coneguda, 'André i Dorine'. 
Ara tornen amb 'Solitudes', una 
història emotiva que parla de la 
soledat i de les solituds.

El seu anterior muntatge va ser 
a Mataró en el marc d'una gira 
amb mig miler de representaci-
ons i presència a una vintena de 
països. Anava sobre l'Alzheimer i 
va servir per entendrir els milers 
de persones que hi van descobrir 
el  seu llenguatge escènic, emotiu 
i resolutiu.

Cedida 
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OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

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

www. gress.es

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBREOFERTAS VÁLIDAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

Por sólo

BLANCO BRILLO Y MATE

BLANCO BRILLO Y MATE

5,70€/m2

31,6x60, 1ª calidad

29,8x59,8  1ª calidad
RECTIFICADO

OFERTA EN AZULEJOS

Por sólo7,90€/m2
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Mia Puig Cedida 

L’obra ‘Encaixes’ de Maria Codony s’emporta el premi 
popular gràcies al vot del públic

Bona acollida del primer 
concurs de Microteatre

 El mataroní Mia Puig ha estat 
guardonat aquest passat mes de 
novembre. Ho ha estat amb un dels 
premis del Festival Julius 2016, en 
concret el Premi Miquel Porter i 
Moix dels Cine Clubs de Catalunya, 
amb el seu curtmetratge "Zonde". 
Aquest premi, dotat amb 500 
euros, també ha rebut una menció 
especial per a "El lleó de tigres", 
de David Conill.

El premi de Puig s'emmarca en 
els premis que es reparteixen al 
Festival Julius que, en l'edició del 
2016, es van repartir el passat 26 
de novembre a l'Espai ETC.

Festival Julius 2016
En l'edició del 2016, tots els 
curtmetratges havien d'estar 
relacionats amb el municipi de 
Vic, coincidint amb els actes de 
Vic Capital de la Cultura Catalana 
2016. Es van presentar al Festival 
Julius un total de 23 curts originals 
i fi nalment el Gran Premi se'l 
va emportar "Un gran dia", de 
Manuel Juan Milán que també 
es va emportar el premi "Pitet de 
Bava del públic", un fet inèdit en 
la història del certamen. | M.Gómez

El premi es va entregar al 
Festival Julius 2016

"Zonde" de Mia Puig 
s'emporta el Premi 
Miquel Porter i Moix

9

En total nou 
establiments de la ciutat 
van ser escenaris 

Una de les representacions del concurs de microteatre. 

crear “una altra aposta cultural 
d’èxit per a la ciutat” i que molt 
probablement tindrà una segona 
edició al calendari, això sí, obrint-
se a més espais de la ciutat”.

‘Encaixes’ guanya
Maria Codony es va endur el pri-
mer premi, valorat en 300 euros, 
per l’espectacle ‘Encaixes’. Enric 
Lucena és l’autor de la segona 

obra més vota-
da pel públic, 
‘Valents, impru-
dents i covards’ 
que es va endur 
els 200 euros de 
premi, mentre 
que el tercer re-
coneixement va 

anar a parar a mans de l’espectacle 
‘Germans’ d’Anna Piqué. Els vots 
populars d’un centenar de per-
sones van proclamar aquests tres 
espectacles guanyadors. Feia falta 
haver vist quatre representacions 
per a poder entrar a les votacions, 
un sistema que s’avaluarà de cara 
al futur i que podria modifi car-se 
per intentar incorporar més vota-
cions del públic. | Mireia Biel.

   Bona acollida per part del públic 
i dels establiments de la primera 
edició del concurs de Microteatre. 
Un centenar de persones van par-
ticipar en la votació que va donar 
el primer premi a l’obra ‘Encaixes’ 
de Maria Codony,  malgrat que la 
Direcció de Cultura calcula que 
molta més gent va assistir a les 
representacions dels 16 especta-
cles que es van fer a una desena 
d’establiments de 
la ciutat.

“Tant el pú-
blic com els es-
tabliments estan 
contents amb la 
iniciativa”, remar-
ca el regidor de 
Cultura, Joaquim 
Fernàndez, que ja pensa en la re-
edició del concurs, que ara s’ha 
d’avaluar. L’èxit, segons Fernàndez, 
rau en el fet que “els establiments 
han trobat nous clients que han 
descobert els espais buscant les 
obres de teatre”, i també en el fet 
que “els autors dels espectacles 
han trobat llocs idonis per poder 
representar les seves obres”. Per a 
Fernàndez, la mescla ha permès 
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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

129.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 Z. AVDA. DEL PERÚ: En edifi cio práctica-
mente nuevo. Piso de 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

REALMENTE ESPECIAL

129.000€

Ref. 12622 LLAVANERES: En Exclusiva para nuestros 
clientes .En bonito  conjunto residencial, en entorno privile-
giado  junto al  mar, con zonas ajardinadas, piscina, zonas 
deportivas con pistas ( tenis ,basquet .etc..), parque infantil. 
Zona  de aparcamiento .Piso alto y perfectamente orientado 
con unas vistas simplemente únicas. Luminosidad, sol y tran-
quilidad. Buena inversión .Alta rentabilidad.

D296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PZA. CUBA: 365m2 + despa-
chos. Zona activa. Ventajas de una nave industrial (fuerza / 
muelle carga acceso camiones /aparc.clientes 4 vehículos) y 
benefi cios de un local semi-comercial. Rectangular, diáfana fa-
cilitando su adaptación cualquier actividad. Vestuarios. 

núm. 1749 del 9 al 15 de desembre de 2016

 EL TOT 1749.indd   11 6/12/16   10:02



La "Nit de Gala" de la Fundació Maresme, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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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

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
 Reemissió GEM 23/11/2016
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
 Reemissió GEM 23/11/2016
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 L’ENTREVISTA
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
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME

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 RESERVA DE LA BIOSFERA
11:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
12:45 ESTUDI 3
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 NIT DE GALA. 50 ANYS DE
  LA FUNDACIÓ EL MARESME
20:00 GAUDEIX LA FESTA
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 DOSOS AMUNT Versió Llarga
23:30 TEMPORADA ALTA
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

9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
12:45 L’ENTREVISTA
13:15 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 RESERVA BIOSFERA
15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
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
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORNA-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
12:45 ADOLESCENTS.CAT
13:15 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 L’ENTREVISTA
15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
18:00 PANTALLA OBERTA

19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 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
12:45 TEMPORADA ALTA
13:15 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 DE TEE A GRENN
15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 LA FÀBRICA
19:00 CREURE AVUI
19:30 ENDERROCK TV
19:45 ESTUDI 3
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 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

0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 RERSERVA DE LA 
 BIOSFERA
 

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 RESERVA DE LA BIOSFERA
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 GAUDEIX LA FESTA
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 ADOLESCENTS.CAT
18:30 TELÓ DE FONS
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
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

A partir de dimarts, entre la programació habitual, s’emetran Nadales
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Una imatge d'arxiu del Ple municipal. 

Anna Aluart 

La segona fase de la rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch i la projecció de la nova 
biblioteca, principals projectes de l'any

Argentona aprova els pressupostos pel 2017 que 
augmenten les partides de cultura i educació

 L'Ajuntament d'Argentona va 
aprovar el passat dilluns els pressu-
postos pel 2017. Uns comptes que 
augmenten les partides de cultura 
i educació i que tenen com a prin-
cipals projectes la segona fase de 
la rehabilitació de la Casa Puig i 
Cadafalch i la projecció de la nova 
biblioteca. A més a més, es calcula 
que durant el 2017, s'hi inclourà 
una nova partida destinada a la 

urbanització de Can Raimí.
Argentona va aprovar uns pres-

supostos que ascendeixen als 
14,935 milions d'euros. A més a 
més, l'alcalde d'Argentona, Eudald 
Calvo, va explicar que l'endeuta-
ment de l'Ajuntament es troba 
actualment en el 43 per cent del 
pressupost. 

Els pressupostos van tirar enda-
vant malgrat el vot en contra dels 

sis regidors de Tots per Argentona 
i de l'abstenció del Partit Popular. 
Aquests últims, però, van voler dei-
xar clar que "aproven i donen su-
port a la majoria de les propostes i 
iniciatives que inclouen els pressu-
postos", però hi van votar en con-
tra per la partida d'1,115 milions 
d'euros anuals que l'Ajuntament 
destina a l'Associació de Municipis 
per la Independència. | Red

Adreça web del banner invertit:

reformesnousol.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

SANT

• 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:
MARIA TORAN REDON

concursos
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L'entrada del Celler d'Argentona.   Argentona des de l'aire. Cedida 

 El Celler d'Argentona és un dels 
restaurants de la comarca que ha 
rebut menció en la darrera edició 
de la prestigiosa Guia Michelin. Els 
inspectors de Michelin han desta-
cat El Celler per la seva aposta per 
la cuina tradicional, especialment 
els seus plats de caça i bacallà.  

A banda del Celler d'Argento-
na, la comarca del Maresme va 
resultar especialment reconegu-
da per la prestigiosa guia france-
sa. El Tresmacarrons del Masnou 
manté l'estrella Michelin que va 

 L'últim cap de setmana de no-
vembre, 120 usuaris d'Endesa d'Ar-
gentona es van quedar sense llum. 
El mateix tall va afectar un total de 
2.230 clients del Maresme. Això 
s'ha convertit en una situació ha-
bitual i per això l'alcalde, Eudald 
Calvo, insta als ciutadans a presen-
tar queixes formals. L'objectiu és 
reclamar directament a la compa-
nyia i, en cas que aquesta no doni 
una resposta, traslladar la queixa a 
la Conselleria d'Indústria i Energia 
instant-la a actuar. | A.C

La guia en destaca la qualitat de la cuina tradicional 
especialment els plats de caça i bacallà 

El consistori reclamarà solu-
cions a la companyia 

aconseguir l'any passat. Cabrils rep 
menció per dos restaurants, l'Axol 
i Ca l'Estrany. De Mataró desta-
quen el Sangiovese, La Marineta, 
El Bocca i el Nou-Cents. Canet 
també surt a la guia a través del 
restaurant La Font. I a Calella rep 
una menció el Hogar Gallego.

Finalment, no podia faltar a dalt 
de tot del podi el restaurant Sant 
Pau, de Sant Pol de Mar, conduït 
per la popular Carme Ruscalleda. 
El Sant Pau acumula, un any més, 
tres estrelles Michelin. A.C

La Guia Michelin reconeix 
El Celler d'Argentona

Argentona actua con-
tra Endesa pels talls 
de subministrament

Cedida 
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Ref 2389: Cerdañola: 2º piso todo refor-
mado en avda. principal. 2 hab. dobles, 
salón comedor con balcón, cocina in-
dep., baño completo. Soleado exterior y 
en zona con todos los servicios. 75.000€

IDEAL INVERSORES

Ref. 2394: Cerdañola Sur: Reformado 
impecable, para entrar a vivir. 3 hab., 
cocina independiente, salón comedor 
con balcón, 1 baño completo. Zona 
tranquila, exterior y soleado. 110.000€

ÁTICO CON ASCENSOR OPORTUNIDAD DE MERCADO

Ref. 2431: Rocafonda: Jto c/ Tárrega, con as-
censor y reformado, 3 habit., cocina indep.,  
salón com, n balcón, 1 baño, ascensor y 
acabados 1ª calidad, visítelo!! 139.500€

Ref. 2355: Planta baja de reciente cons-
trucción y con patio a nivel, 2 hab., 
amplio salón comedor, cocina indep., 1 
baño, ventanas eléctricas, suelos már-
mol. Comunidad reducida. 150.000€

ZONA LA ESPERANZA

Ref. 2375: Vivienda toda reformada y con 
ascensor. 4 hab. (2 dobles), cocina offi ce 
indep., galería, 1 baño completo, amplio 
salón exterior a balcón. Orientado a mar 
y con vistas panorámicas. 157.000€

Ref. 2316: Rocablanca: Vivienda 130m2 
con parking opc. 4 hab, (2 dobl), cocina 
indep., 2 baños, amplio salón comedor 
balcón, suelos de mármol. Edifi cio con 
ascensor y zona tranquila. 192.000€

DÚPLEX CON PATIO Y TERRAZA

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2352: Cami Serra: Edifi cio con ascen-
sor, parking y trastero, amplio salón co-
medor, 4 hab. y estudio, 1 baños, cocina 
offi ce de 12m2 con galería. En una de las 
mejores zonas de Mataró. 236.000€

JUNTO CASCO ANTIGUO

DÚPLEX CON TERRAZA

Ref. 2300: Espectacular dúplex con as-
censor y de grandes dimensiones, 3 
hab. dobles, salón comedor 40m2 con 
balcón exterior, cocina indep., galería. 2 
baños. Trastero. Exterior 100% 198.000€

PLANTA BAJA CON JARDÍN

Ref. 2399: Vista Alegre: Entrada indepen-
diente y todo reformado. Vivienda con 2 
hab. (posib. 3), 1 baño, cocina abierta a 
amplio salón comedor. Sin comunidad y 
con garaje incluido. 207.000€ 

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!

1P IMMO NOVA.indd   1 5/12/16   17:10



El cartell promocional de les jornades. Una imatge del filmCedida  Cedida 

 La Setmana d'emprenedoria al 
Maresme ja té data i programa. El 
Consell Comarcal ofereix del 12 
al 16 de desembre un conjunt de 
píndoles formatives per ajudar 
petites empreses, emprenedors i 
persones autònomes a actualitzar 
coneixements laborals i millorar la 
seva competitivitat professional.

La Setmana d'emprenedoria, 
que arriba a la seva tretzena edi-
ció, ofereix durant 5 dies, tallers, 
seminaris i cursos que faciliten 
eines útils als assistents en tot allò 
relacionat amb l'empresa. A més, 
afavoreix l'ampliació de contac-
tes professionals generadors de 
negoci.

Del 12 al 16 de desembre es re-
alitzaran cursos sobre com cons-
tituir una empresa, el màrqueting 
com a eina essencial de captació 

Les jornades volen ajudar a empreses a actualitzar 
coneixements laborals i millorar la competitivitat 

Arriba la Setmana d'emprenedoria 

amb una àmplia oferta formativa

 Comencen a arribar els primers 
premis per a la producció 'Laia', 
rodada a Arenys de Mar.

El Festival de Ficció televisiva 
d’Igualada és el primer i únic cer-
tamen dedicat a aquest gènere a 
nivell europeu que se celebra a 
l’estat espanyol. I és en aquest 
festival, el 'Zoom Festival', en què 
el fi lm, basat en l’obra de Salvador 
Espriu i adaptada cinematogrà-
fi cament per Danés, ha rebut un 
reconeixement.

 El director, Lluís Danés, es va 
mostrar molt content de rebre 
aquest premi que, segons va dir, 
va estar molt repartit entre to-
tes aquelles persones que hi han 
participat.  

Camí als Premis Gaudí
Lluís Danés espera que aquest pre-
mi sigui el primer d’un seguit de 
reconeixements. Precisament, la 
pel·lícula ha estat escollida com a 
candidata la millor tv-movie  en la 
primera ronda dels Premis Gaudí.

Uns premis Gaudí que, enguany, 
dirigirà l’arenyenc Lluís Danés. 
Segons ha avançat, part de l’espot 
publicitari de la gala es rodarà a 
l’escorxador d’Arenys de Mar en 
les pròximes setmanes. La gala es 
farà el 29 de gener. Red.

Ha rebut el premi a la 
millor producció catalana

La pel·lícula 'Laia' 
guanya un premi al 
Zoom Festival

de clients, l'empresa cooperativa, 
la gestió del temps, els valors de 
l'empresa, xarxes socials .... i altres 
temàtiques que ajuden a enfor-
tir les habilitats i competències 
professionals.

Tots els tallers estan impartits 
per professionals en la matèria a 
tractar i estan vinculats a l'àmbit 
de l'empresa. És una bona opor-
tunitat per reciclar coneixements, 
intercanviar experiències i cercar 
noves línies d'ampliació de negoci. 

La cloenda es realitzarà el di-
vendres amb una jornada de 
Networking que consistirà en 
una trobada amb emprenedors 
i professionals interessats a in-
teraccionar amb altres empreses 
per aconseguir col·laboracions i 
contactes. L'assistència és gratuïta, 
però cal inscripció prèvia.   

L'Arxiu Comarcal restaura els padrons 

de Mataró dels anys 1900, 1910 i 1920

 La incorporació a l'Arxiu 
Comarcal del Maresme d'una res-
tauradora contractada pel Consell 
Comarcal del Maresme, dins el 
programa de Garantia Juvenil, ha 
facilitat l'inici dels treballs de pre-
servació, neteja i conservació d'un 

important nombre de documents 
que presenten diverses patologi-
es de conservació. S'ha comen-
çat pels padrons de població de 
Mataró de 1900, 1910 i 1920. Un 
cop restaurats, es podran consul-
tar en línia. 
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GL14676 Z. ZONA ARGENTO-
NA-CROS: Planta baja muy lumi-
nosa y soleada. Para entrar a vivir. 
Gran salón en 2 ambientes, cocina 
de fórmica con galería de servicio, 
3 habit. , baño y aseo. Calefacción. 
Parking opcional. Oportunidad.  
(C.E. =T)  PRECIO: 92.000€

GL- 14586- ZONA ESTACIÓN: En 
edifi cio con ascensor y totalmente 
exterior. Piso de 4 dormitorios, 
baño completo, amplia cocina offi -
ce con salida a galería y luminoso 
salón con balcón. Muchas posibili-
dades. PRECIO: 167.000€

GL10927 EIXAMPLE: Piso muy 
amplio de 110 m², gran salón 
comedor de 28 m² con salida a 
balcón, cocina offi ce de 9 m² con 
salida a patio, 4 habitaciones 
(actualmente 3) y 2 baños. Piso 
único por precio y características. 
(C.E. =T) PRECIO: 139.000€

GL14184 Z. AVDA. GATASSA: 
Piso con ascensor, excelente pre-
sencia; Salón, balcón muy soleado, 
cocina refor. y actual, baño, galeria 
de servicio, 3 hab. (2 dobl); Suelos 
de gres, ventanas aluminio, aire 
acondic. frio-calor; OPORTUNI-
DAD!!  (C.E. =T)  PRECIO: 94.500€

GL11213 ZONA ESCORXADOR: 
Piso de media altura listo para 
entrar a vivir. Salón luminoso, 3 
habitaciones (2 dobles), cocina 
de fórmica y baño. Ventanas de 
aluminio y suelos de parket.
(C.E. =T)  PRECIO: 55.000€

GL14277 ZONA CENTRO: Piso 
semi-nuevo tipo apartamento. 
Salón con cocina y balcón, baño 
con ducha, habit. doble con bal-
cón posterior, mucha luz, exterior. 
Ascensor. FINANCIACIÓN 100% 
PROCEDENTE DE ENTIDAD BAN-
CARIA! (C.E. =T) PRECIO: 107.300€

A PARTIR DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE, NUESTRA 
DIRECCIÓN SERÁ:

C/ ALCALDE JOSEP ABRIL, 9 - MATARÓ
(JUNTO A LOS JUZGADOS)

DONDE LES SEGUIREMOS ATENDIENDO CON LA 
MISMA PROFESIONALIDAD DE SIEMPRE.
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Alguns dels gossos que hi ha al CAAD. La zona de la Raurera.Cedida  Cedida 

 Les temperatures han baixat i en 
les pròximes setmanes encara ho 
faran més. Comença una tempo-
rada especialment delicada per als 
animals més sensibles al fred que 
estan acollits al CAAD Maresme. 
Per millorar la seva situació, el 
Centre fa una crida ciutadana per 
trobar famílies que puguin acollir 
aquests gossos que pateixen més 
a l'hivern.

El Centre d'Atenció d'Animals 
Domèstics de Companyia del 
Maresme és el servei públic comar-
cal de recollida i acollida de gossos 
i gats que han estat abandonats. 
Gestionat pel Consell Comarcal del 
Maresme dóna servei a 14 muni-
cipis: Argentona, Cabrera de Mar, 
Malgrat de Mar, Montgat, Òrrius, 
Pineda de Mar, Premià de Dalt, 
Premià de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, 

El centre demana ajuda temporalment a les famílies 
perquè els animals estiguin ben atesos 

El CAAD necessita cases d'acollida 

per als gossos sensibles al fred

 El govern municipal d'Arenys de 
Mar ha decidit que la zona de la 
Raureta es convertirà en una zona 
perquè els gossos puguin anar lliu-
res. Així es cobreix la demanda de 
zones perquè els animals puguin 
estar deslligats i puguin córrer sen-
se causar molèsties que feia temps 
que els veïns reclamaven.

La regidora de Serveis, Laia 
Martín, va afi rmar que l’espai on 
abans hi havia l’escola bressol ara 
per ara és una zona tancada amb 
estructures i fonaments. Martín 
va destacar que a aquest espai és 
difícil donar-li un ús defi nitiu i 
que per això s’ha optat per fer-hi 
un espai per a gossos. 

Segons Martín la zona està prou 
apartada del poble i per tant no 
hauria de generar molèsties i servi-
rà per acabar amb les mancances 
actuals. Martín va destacar també 
que no serà fi ns a l'any vinent, el 
2017, quan aquesta zona s’adeqüi 
per als animals. D’altra banda, se-
gons Martín, Arenys no disposa de 
gaires espais per a gossos, però la 
idea és ampliar-los.

 La regidora també va avançar 
que encara no s'ha reunit amb 
l'alcaldessa de Caldes d’Estrac per 
parlar sobre la possibilitat de desti-
nar part de la platja de la Musclera 
per a gossos. Red.

La zona no s'habilitarà fins 
el 2017

El solar públic de la 
Raureta serà un espai 
per a gossos

Sant Vicenç de Montalt, Sant Iscle 
de Vallalta, Santa Susanna, Tiana 
i Tordera.

Ubicat a Argentona, a Can 
Carmany, darrere del cementiri 
de la població, recull una mitjana 
anual de 600 gossos i gats perduts o 
directament abandonats pels seus 
propietaris. Tot i l'increment en les 
xifres de recuperació i d'adopció, 
encara hi ha prop de 200 gossos i 
gats que esperen una llar defi nitiva. 
Mentre arriba l'adopció, el CAAD 
compta amb la col·laboració d'una 
xarxa de voluntaris que treuen a 
passejar els animals o acullen a 
casa seva els que s'estan recupe-
rant d'una malaltia o tenen neces-
sitats especials. Ara, a l'hivern és 
un d'aquests moments en què cal 
reforçar la xarxa de cases d'acollida 
per donar més benestar als animals 
més sensibles al fred.

Vilassar posa a disposició dels 

comerços l’App Botó Vermell 
  La Policia Local ha implemen-

tat un nou dispositiu de seguretat 
adreçat als comerços del munici-
pi. Es tracta del Botó Vermell, una 
aplicació per a telèfons mòbils i 
tauletes Android, que es podrà 
descarregar de manera gratuïta, i 
que activarà una alarma silenciosa 

que connectarà l’establiment co-
mercial amb la Policia Local en cas 
d’emergència. Un cop es prem el 
botó, salta l’avís a la central de la 
Policia amb les dades del comerç i 
es deriva una patrulla al lloc on hi 
ha l’emergència. Mentrestant, un 
operador contacta amb el comerç.
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Marc Albalate, un dels socis de la pastisseria Nougat.  Mireia Biel 

Marc Albalate,  
per degustar el Nadal 

 Mireia Biel

 Tant pels més llaminers com pels que no ho són 
tant, el Nadal és època de dolços, la majoria d'ells 
irresistibles. Marc Albalate, de la pastisseria Nougat 
coneix bé, a més a més, la feinada que s'amaga al 
darrere de tenir a punt tots els torrons.

La xocolata i els pastissos endolceixen la taula en 
dates assenyalades al llarg de tot el calendari, però 
per a Albalate, el Nadal és, en tots els sentits, la millor 
i la pitjor de tot l’any: “És una de les més creatives, 
però sobretot la més estressant i la més necessària”. 
La creació dels nous sabors comença durant els me-
sos de ple estiu, “anar provant combinacions fi ns a 
trobar la que més et convenç”. 

I el format, també ajuda. Segons Albalate, “volem 
que es pugui degustar el torró tot l’any, per això hem 
deixat de banda les barres de mig quilo i hem optat 
per el que ens agrada anomenar un bombó famili-
ar”. Petites mossegades de plaer a escollir entre una 
àmplia varietat de gustos, des del tradicional torró 
d’avellana o de cruixent de neula, fi ns a d’altres més 
atrevits, com la mescla de pistatxo i gerds. 

Però a Nougat, a més a més, han estat capaços de 
portar el torró a una altra esfera. I és que més enllà 
de vincular-lo al Nadal, el torró del Nougat s’associa 
des de fa uns quants anys al nom d’en Santi de la 
Fundació El Maresme. Albalate explica que “teníem 
ganes de tenir un vincle solidari amb una entitat de 
Mataró i d’aquí va sorgir la idea de crear un torró, 

els benefi cis del qual anessin a parar a la Fundació 
El Maresme, en aquest cas”. 

Si bé els últims anys el nom d’en Santi apareixia 
a un torró diferent que els pastissers del Nougat 
escollien, enguany el procés ha variat: “Ho hem fet 
amb un tast a cegues, a través del qual els usuaris 
han triat el seu torró preferit d’entre cinc, que ha 
resultat ser el de ‘quicos’”. 

Exportar els torrons

“És una empenta que et reconeguin un produc-
te com el torró entre 10.000 d'arreu del món". 
Nougat va començar a estudiar el mercat anglès 
fa uns tres anys. "Dos dels nostres torrons es van 
presentar al concurs 'Great Taste', on entre més 
de 10.000 productes, el nostre torró de cruixent 
de neula va rebre una distinció". Un reconeixement 
que, per a Albalate, "explica que fem les coses bé 
i que podem agradar també a altres paladars".  

APUNTS

Defineix-te: Perfeccionista, seriós i amic dels meus amics

Un llibre: 'Victus' d'Albert Sánchez Piñol

Un racó: El Berguedà

La millor època per crear: La Pasqua i el Nadal

Un torró: El de pistatxo i gerds 

Un ingredient: La xocolata, perquè dóna molt de joc

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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80.000�

REF. 4453 ZONA CER-
DANYOLA. 1er  piso 
para reformar a su 
gusto, comunidad solo 
3 vecinos,  cocina y 
galería anexa, 3 hab. 2 
dobles, baño completo 
con bañera, trastero.   
OCASIÓN. 

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4449 Z. CERDANYOLA 
ALTA. Totalmente reforma-
do, 3 hab. 2 dobles,baño 
con ducha, cocina con 
galería anexa, suelos de 
parquet, calefacción. para 
entrar a vivir.

REF.5119 CIRERA. Piso 
dúplex con entrada in-
dependiente totalmente 
reformado y terraza de 
95m2,, 3 hab. 2 dobles, 
baño completo con du-
cha,  cocina con galería, 
trastero. OPORTUNIDAD.

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 4451 Z. RDA. EXTE-
RIOR. Comunidad redu-
cida, cocina y baño refor-
mados, suelos de gres, 
exteriores de aluminio 
blanco, a.a con bomba de 
calor.

C.E. en trámite 146.000€

106.000€

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 de 60m2, 1º  con 2 terrazas, 3 
habitacions más estudio, 2 baños. NO DUDE EN VER-
LO. LLÁMENOS!

- PRECIO A CONSULTAR -C.E. en trámite

C.E. en trámite

T. 937 965 148
¡LLÁMENOS!

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO...

80.000�

C.E. en trámite 98.000€

REF. 5117 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comunica-
da con todos los servicios, 
piso de 4 hab., baño com-
pleto con ducha, salón con 
balcón exterior, cocina offi -
ce con galería anexa, te-
rrado comunitario. OPOR-
TUNIDAD ZONA Y PRECIO.

80.000�

REF. 7063 LLANTIA. Ático 
dúplex con terraza de 
30m2, 4 hab. 1 tipo suite, 
cocina offi ce, 2 baños com-
pletos, a.a y calefacción. 
Pk opcional.

C.E. en trámite 245.000€

66.000€
C.E. en trámite

195.000€
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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

Àtic en exclusiva, 95m², 4 hab. 2 Banys compl cuina office, saló menj. Llar de foc, 
galeria, balcó-tssa, ascensor, pàrquing, terrat com., traster, vistes!!            T150988

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

Pis impecable, 90 m², 3 habit. (1 suite), 2 banys, cuina office, galeria, saló menja-
dor, balcó, aa / cc, parquet i traster, ascensor. Molt ampli i lluminós!!        T151028

Mataró. Cent�e 215.000€

Mataró. Rocablanca 167.300€

Mataró. Havana

Pis zona tranquil·la, 70m², 2 habit., 1 bany compl 1 de servei, ampli saló menj., 
cuina integr., balcó, aa/cc, persianes elèctriq., traster, ascensor. Llum!!   T151088

201.495€

Pis en zona tranquila i familiar, 80m², 3 habit. dobles, 1 bany complet amb 
dutxa, cuina offi ce, saló menj. 18m², ascensor. 5 minuts del centre!! T151067

Mataró. Havana 127.260€

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

Pis reformat 45m², 2 habit., 1 bany complet, saló menj., cuina integrada, 
aa/cc, tanc. alumini, ascensor, terrat comun. Entrar a viure!!!     T150937

Mataró. Cirera 107.300€

Casa 2 pl. 110m², 3 habit., 2 banys complets, saló menj., cuina integrada, calefac-
ció, tanc. d’alumini, traster, terrassa assolellada 75m² amb barbacoa!!   T250229

Mataró. Cirera 185.587€

2P CASTELLÀ.indd   2 5/12/16   17:06



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
T110443 Mataró. Centre. Dúplex tipo loft totalmente 
amueblado 50m², 1 habit, 1 baño ducha, salón come-
dor con cocina, aa/cc, cierres de aluminio, ascensor, 
parking opcional, Disponible en enero!!!       510€/Mes

T110430 Mataró. Cerdanyola. T3º sin ascensor, refor. 
68m², 2 habit. dobles, 1 baño completo con ducha, co-
cina offi ce, salón comedor con salida a balcón, suelos 
de parquet, cierres de aluminio, terrado comunitario, 
No amueblado, Vista a montaña!!                 525€/Mes

T105029 Mataró. Centre. Planta baja 50m², inmejora-
ble zona, 2 habit.,, 1 baño  con ducha, cocina abierta 
totalmente equipada electrodomésticos, cierres de 
aluminio. Disponible 1 de Enero!!                 550€/Mes

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

T110104 Caldes d’Estrac. Àtic de 50m², 2 habit., 1 
bany complet + 1 servei, cuina offi ce equipada elec-
trodom. lluminós saló menjador, balcó 15m², terrassa 
50m², aa/cc, terres de parquet, pàrquing exterior, Dis-
ponible a partir de Febrer!!!                             650€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantastico piso 
100m², 4 hab. (2 dobl) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, 
cierres madera, galeria,  2 terrazas de 15m² i parking 
opcional. Todo amueblado. Muy soleado. Posibilidad de 
alquilar por temporada!!!                               650€/Mes

T110438 Mataró. Centre. Piso totalmente reformado de 
76m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 baño 
completo con ducha de hidromasaje, salón comedor con 
cocina integrada, galería, aa/cc, cierres exteriores de alu-
minio con doble cristal, trastero, terraza a nivel de 14m², 
disponible el 15 de Diciembre!!!                       850€/Mes

T102471 Vilassar de Mar. Magnífi co piso reformado en 
primera planta, de 100m² de superfi cie, dispone de 3 ha-
bitaciones, 1 baño completo con bañera, cocina offi ce, de 
20m², comedor con ventana, tiene calefacción, suelos de 
cerámica, cierres exteriores de aluminio, sala polivalente 
en planta baja de 100m² con baño completo con ducha, 
Disponible en Enero 2017!!!                            1.325€/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

T109943 Mataró. Centre. Magnífi co dúplex de diseño de 
190m², dispone de 2 habitaciones, 3 baños completos, 
cocina offi ce, amplio salón comedor, aa/cc, cierres exte-
riores de aluminio, terraza de 10m2!!            1.500€/Mes

T110134 Llavanares. Piso reformado de 50m², dispone 
de 2 habit., 1 Baño, cocina offi ce, balcón, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, parking, amuebladoy 
muy soleado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con 
piscina, pistas de tenis y zona infantil !!       1.600€/Mes

T420112 Argentona. Casa a 4 vents , zona residencial 
180m², 4 habit ( suite), 2 banys complets + 1 de servei, 
cuina offi ce, saló menj., llar de foc, calefacció, tanc.
alumini, tssa 20m², garatge 2 cotxes, traster, espec-
tacular jardí 210m² , barbacoa d’obra!!!   1.650€/Mes

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa de  
disseny. Domótica, plaques solars, 800m² parcel.la, 
265m² vivenda, 4 hab dobles (1 suite), 3 banys, cui-
na offi ce amb illa i acces a jardí desde tota la casa. 
Magnifi ques vistes a mar i muntanya!!!   2.200€/Mes

T202757 Canyamars. Casa a 4 vientos amueblada de 
300m² en parc. 1.025m², 6 habit., 3 baños completos, 
1 de servicio, 2 cocinas, 2 salones (1 con chimenea), 
galería, balcón, terraza, calefacción radical, aire acon-
dic., garaje, trastero, Impresionante jardín con vistas a 
montaña, Ideal dos familias !!!                  2.500€/Mes

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

T301334 Mataró. Centre. Local de 90m² de superfi cie 
más patio de 60m², suelos de parquet, Ideal despacho, 
empresa de servicios, etc !!!!                          650€/Mes

T302945 Mataró. Centre. Local 137m2 diáfano, 1 
baño, parquet, instalaciones eléctricas y climatización 
nuevas, adaptado tanto para actividad comercial 
como para ofi cina, Totalmente preparado para apertu-
ra de negocia con inversión mínima!!!           900€/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

127.260€

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

Pis 45m² totmoblat, 1 habit 
1 bany complet amb dutxa, 
cuina americana electrodo-
mèstics, saló menjador, aa/
cc, tanc.d’alumini, terres de 
parquet, ascensor, pàrquing 
inclòs, Preciosa terrassa as-
solellada 35m²!!  500€/Mes

T109964    Mataró. Palau

Piso de 120m², 4 habitaciones, 2 ba-
ños completos, gran cocina offi ce, sa-
lón comedor con salida a balcón, ga-
lería, calefacción, ascensor, parking, 
Muy soleado !!!                 800€/Mes

T110444             Mataró. Cent�e

107.300€

Dúplex totalmente amuebla-
do de 65m², tiene 2 habita-
ciones, 1 baño completo, 1 
de servicio, salón comedor 
con cocina integrada, cale-
facción, cierres de aluminio, 
ascensor, Terraza de 15m²!!!
                              550€/Mes

T110445    Mataró. Cirera

Excelente piso, 72m², 2 habit., 
1 baño compl., bañera, cocina 
office, amplio salón com. 20m², 
terraza de 10m², aa/cc, cierres 
de aluminio, suelos parquet, 
ascensor, trastero 5m², cámara 
vigilancia, parking opci. Zona 
comun., piscina!!  700€/Mes

T151079    Mataró. Parc Cent�al

Despacho en segunda planta 
de 30 m²  de superfi cie. Muy 
céntrico y está muy bien si-
tuado !!!!             225€/Mes

T302463       Mataró. Cent�e

Piso de origen en casco anti-
guo, bien conservado 60m², 3 
habitaciones, 1 baño comple-
to, cocina offi ce, galería, salón 
comedor con salida a balcón, 
instalaciones nuevas, sólo son 
tres vecinos, Muy soleado!!
                              525€/Mes

T110446   Mataró. Cent�e

Precioso dúplex sin amueblar 
de 50m², 2 habit, 1 baño com-
pl con ducha, 1 de servicio, 
cocina totalmente equipada 
con electrodomésticos, lumi-
noso salón comedor, cierres de 
aluminio, suelos de parquet, 
ascensor, Terraza de 10m² !! !!
                              675€/Mes

T110175  Mataró. Cent�e
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Peramàs 
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cirera

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

R.17914
R.17987 
R.16679
R.16679
R.18042 
R.18044
R.17818 
R.17873
R.17955

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - Acollidor
Pis - Ampli - Lluminós 
Pis - Acollidor - Exterior 
Pis - 50m2 - 2 habitacions
Pis - Pocs veïns
Pis - Pati   
Pis - Gran terrassa
Pis - Assolellat - Vistes
Pis - Pk. - Sense veïns
 

48.000 € 
52.000 €
66.000 €
66.000 €
75.000 €
79.260 €
95.000 € 
97.260 €

103.000 €

11,25%
9,95%
8,18%
7,73%
7,60%
7,57%
6,00%
7,40%
7,57% 

177,42€/mes 
192,20€/mes 
243,95€/mes
243,95€/mes
277,21€/mes
292,96€/mes 
351,14€/mes 
359,49€/mes
380,71€/mes

450€/mes 
450€/mes
450€/mes
425€/mes
475€/mes 
500€/mes
475€/mes 
600€/mes
650€/mes

Les vivendes estrella
són 

145.000 €

MATARÓ - Llàntia R 17845

Planta baixa amb entrada independent. 
3 hab i garatge de 25m2. Ocasió! 

Quota: 536€/mes
3 hab i garatge de 25m2. Ocasió! 

152.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17996

Pis ampli, bona distribució, 3 hab i ampli 
saló menjador amb balcó terrassa.

Quota: 563€/mes

240.000 €

MATARÓ - Històric R 41095

Casa de cos amb local diàfan. Es divideix 
en planta pis + golfes i 2 terrasses grans.

Quota: 887€/mes

Planta baixa amb entrada independent. 
saló menjador amb balcó terrassa.

en planta pis + golfes i 2 terrasses grans.

/mes

179.000 €

MATARÓ - Centre R 17993

Preciós pis tot reformat només 6 mesos. 
Amb 3 hab i acabats 1ª qualitat!!

Quota: 662€/mes

Amb 3 hab i acabats 1ª qualitat!!

/mes

199.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17386

Pis 90m2 amb ascensor, 4 hab, saló men-
jador 28m2. Opció pàrquing! Truqui’ns!

Quota: 736€/mes
jador 28m2. Opció pàrquing! Truqui’ns!

199.000 €

MATARÓ - Eixample R 14249

Magnífi c pis 110m2, exterior 100%, can-
tonada. 4 hab + terrassa. Amb pàrquing!!!

Quota: 736€/mes

220.000 €

MATARÓ - Havana R 17787

Pis semi nou amb ascensor i 3 hab àmplies 
+2 banys. Pk a la mateixa fi nca. Truqui’ns!!

Quota: 813€/mes 257.000 €

MATARÓ - Pl. Itàlia R 18016

Preciós pis acabat de reformar íntegra-
ment. Amb 4 hab, ascensor, 2 banys i pk.

Quota: 950€/mes

ment. Amb 4 hab, ascensor, 2 banys i pk.

/mes

+2 banys. Pk a la mateixa fi nca. Truqui’ns!!

/mes
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 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!

R 14249
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