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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

158.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVA
Ref. 12536 Z. AVDA. TORNER: En zona 
agradable, junto al Parc Central y a un paso 
del centro. Bonita planta baja en edifi cación 
prácticamente nueva. Salón comedor amplio 
con acceso a terracita a nivel.2 habitaciones 
con armarios empotrados. Baño nuevo. Sue-
los de gres. Terraza a nivel soleada.

116.000€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12497 CIRERA: En pequeña comunidad 
de tan sólo tres vecinos. Buen piso de 90m2 
,bien orientado y situado en pequeña calle sin 
apenas tránsito. 3 dormitorios + cuarto des-
pacho. Salón comedor con  “llar de foc”. Bal-
cón. Cocina equipada. Galería anexa. Baño. 
Calefacción. Parking opcional.

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. 

56.000€

REALMENTE ASEQUIBLE
Ref. 11838 JTO. RDAS. /ESCORXADOR: 
Piso de 1/2 altura perfectamente emplazado 
junto avenida principal y bien comunicado. 
Estado original sin actualizaciones recientes 
pero con buena distribución y exterioridad. 
3 dormitorios. Salón comedor, cocina óptimo 
estado. Galería anexa. Atención al precio!!!

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. 12622
LLAVANERES

129.000€

 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

62.000€

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

T

296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/PZA. CUBA: 365m2 + 
despachos. Zona activa, ventajas de una nave 
industrial (fuerza /muelle carga acceso camio-
nes /aparc. clientes 4 vehículos) y benefi cios 
de un local semi-cial (para venta al detalle/fácil 
localización/Excel. Comunicación). Alt.4 mts.
Rectangular, facilitando su adaptación cual-
quier actividad. Vestuarios.

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 139.500€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12632 AVDA.PERÚ: En la mejor calle 
de la zona. Excelente vivienda 100m2 refor. 
forma muy destacada. Espacios bien propor-
cionados, buena orientación, mucho sol. As-
censor. Salón comedor 26m2. Balcón solea-
do. Cocina equipada práct. nueva. 3 dormit. 
(antes 4). Baño diseño. Parquet. Calefacción.

T

85.000€

BUEN PRODUCTO
Ref. 12567 CERDANYOLA: Bien ubicado 
en zona comercial, servicios y colegios. Buen 
piso 80m2 con ascensor, muy apropiado 
inversores en busca rentabilidad. Estado in-
mejorable, sin necesidad de reforma. 3 dorm. 
Salón comedor. Balcón soleado. Cocina  equi-
pada óptimo estado. Galería anexa. A A/C.

T

158.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVA
Ref. 12536 Z. AVDA. TORNER: En zona 
agradable, junto al Parc Central y a un paso 
del centro. Bonita planta baja en edifi cación 
prácticamente nueva. Salón comedor amplio 
con acceso a terracita a nivel.2 habitaciones 
con armarios empotrados. Baño nuevo. Sue-
los de gres. Terraza a nivel soleada.

T

116.000€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12497 CIRERA: En pequeña comunidad 
de tan sólo tres vecinos. Buen piso de 90m2 
,bien orientado y situado en pequeña calle sin 
apenas tránsito. 3 dormitorios + cuarto des-
pacho. Salón comedor con  “llar de foc”. Bal-
cón. Cocina equipada. Galería anexa. Baño. 
Calefacción. Parking opcional.

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

173.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien comu-
nicado, calle tranquila. Vivienda exterior, recien-
te construcción. Imagen actual, distribución 
muy acertada. Luminosidad. 3 dor., Salón co-
medor amplio. Balcón/tza. 2 baños nuevos. Co-
cina equipada. Calefacción. Parking incl. Posibi-
lidad otra plaza + trastero. El mejor de la zona.

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

56.000€

REALMENTE ASEQUIBLE
Ref. 11838 JTO. RDAS. /ESCORXADOR: 
Piso de 1/2 altura perfectamente emplazado 
junto avenida principal y bien comunicado. 
Estado original sin actualizaciones recientes 
pero con buena distribución y exterioridad. 
3 dormitorios. Salón comedor, cocina óptimo 
estado. Galería anexa. Atención al precio!!!

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. 12622
LLAVANERES
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mirar-los la cresta com mirem la barba dels nostres 
joves per començar a considerar-los adults. Perquè 
aleshores, si el que tenim són animals joves, pollas-
tres, algú ens haurà d’explicar d’on caram surten els 
capons del Prat del Llobregat.  

De debò. Penso que no estaria de més que comencés-
sim a dir les coses pel seu nom. Si més no en aquestes 
dates tan assenyalades de les festes nadalenques on 
presumim de dur a taula el bo i millor de cada casa. 
I on els criadors d’aviram són els primers que ens 
expliquen que aquelles bestioles han estat tractades 
millor que la resta de l’any. Doncs proclamem-ho. 
Diferenciem-ne el nom perquè tothom sàpiga que 
el que té al davant és diferent del que menja la resta 
de l’any. Algú de vosaltres, quan prepara una pizza, 
diu que allò és una coca? O quan prepara una quiche 
diu que és una truita cuita al forn? O diu vedella a 
l’entrecot de bou que cou a la graella? Oi que no ho 
fem? Doncs aleshores per què no diem al gall, gall i 
al pollastre, pollastre?

Si sou servits: Francesc Murgadas

 No em negareu que les paraules pesen. Que, a l’hora 
de defi nir el menú del dia de Nadal, no és el mateix 
dir que fareu un pollastre rostit amb prunes i pinyons, 
encara que sigui de pagès, que explicar que enguany 
traureu a taula un gall, un capó o una pularda deguda-
ment cuinats i preparats. Tècnicament, la diferència 
és clara. Vindria a ser com parlar de jugadors del Barça 
de l’equip sènior i de l’equip juvenil. Tots dos són ju-
gadors del mateix equip, però, hi ha diferències, oi?

Perquè, etimològicament, un pollastre és un gall jove. 
Un gall que encara no ha fet el canvi hormonal i que, 
per tant, pot ser més tendre que el gall, però tam-
bé amb menys sabor. Per això no acabo d’entendre 
que de les nostres IGP i de les races reconegudes del 
nostre país només la del Penedès proclami orgullosa 
que el que ofereix són galls. Que les altres no tinguin, 
aparentment, interès en destacar que les seves pe-
ces d’aviram són en realitat galls als quals només cal 

Gall o pollastre

L’ENQUESTA

Trobes que el Nadal a 
Mataró és atractiu?

66,7% Sí.
33,3% No.

ANNA GENÉ

LA PREGUNTA

On prefereixes fer els àpats 
de les festes?

CREMA DE CONTENIDORS

La Fira de Nadal, de pessebres i ornaments, arriba als seus darrers dies, 
aquells en què la proximitat accentua encara més l'ambient nadalenc.

APLAUDIT: La Presidenta és la 
cara visible de Sala Cabanyes 
que tanca el seu millor any, el del 
Centenari, amb els Pastorets.

CASTIGAT: El piròman enxampat va 
provocar incendis per mig Mataró 
en pocs minuts, amb el cost que 
això té per al comú.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1750.indd   1 14/12/16   17:40



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

6 CASES
OBRA NOVA
Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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QUIN ÉS EL TEU?
Comença la votació popular per escollir el 
‘Mataroní de l’Any 2011’ entre 15 candidats
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m1tv: 30% menys de pressupost
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 Foto antiga Les portades

 El Parc Central de Mataró va 
ser, durant molts anys, l'epicen-
tre d'activitats de la ciutat. Avui, 
bull sobretot durant la Festa Major 
de Les Santes, quan s'omple amb 
concerts i balls de sempre. 

Conxita Gimeno cedeix aques-
ta setmana aquesta fotografi a del 
Parc Central, "feta abans de la re-
modelació que va patir el 1934 i 
que no va acabar fi ns al 1936", 
explica. L'entrada al parc quedava 
a la dreta de la foto, segons indica 

La frondositat del Parc Central

Gimeno, i a mà esquerra s'hi troba-
ven les populars i famoses oques 
del Parc. Al mig, a més a més, s'hi 
ubicava un monument. 

Gimeno recorda  que anys enrere 
"el Parc era un espai molt agrada-
ble de la ciutat, amb una frondo-
sitat impressionant i on era bonic 
anar-hi a fer excursions". Sortides 
com les que ella recorda que es 
realitzaven pel primer de maig, 
quan "hi anàvem a berenar, a sota 
els garrofers i altres arbres". 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Conxita Gimeno

Foto antiga 1750.indd   1 14/12/16   15:51
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ACNRull, al costat del President del CCM Miquel Àngel Martínez

Rull presenta un nou pla valorat en 600 
milions en mobilitat al Maresme  
El Conseller presenta el nou document base als Alcaldes, els demana unitat i en 
reclama a l'Estat els 300 milions del traspàs de l'N-II per finançar-lo

Territori: Redacció -ACN

 El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, va pre-
sentar dilluns davant el Consell 
d'Alcaldes del Consell Comarcal 
del Maresme el document base so-
bre el qual s'articularà, de manera 
consensuada amb el territori, el 
'Pacte per la mobilitat sostenible 
del Maresme'.

El document, que preveuen 
signar Govern i Ajuntaments el 
pròxim mes de febrer, se sotmet 
ara al debat del territori per esta-
blir l'ordre de prioritats de tot un 
paquet d'actuacions valorat en 
635 milions i que recull mesures 
concretes relacionades amb les 
infraestructures, com la pacifi ca-
ció de l'N-II, o amb la gestió del 
transport públic, per propiciar un 
model on el vehicle privat deixi de 
ser l'omnipresent. Per fi nançar 
aquest pla, Rull exigeix al govern 
de l'estat espanyol que transfereixi, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1750.indd   2 13/12/16   19:35



La Nacional II, traspassada per l'Estat, és un dels eixos on es vol actuar Arxiu 

van acabar repercutint en benefi ci 
de la mobilitat al Maresme.

Un pacte que uneixi el territori
Per pressionar el Ministeri de 
Foment, el conseller Josep Rull 
preveu signar en un termini de 
dos mesos un pacte consensu-
at amb el territori de les accions 
necessàries per millorar la mobi-
litat a la comarca i virar cap a un 
model més sostenible que pivoti 
en el foment del transport públic, 
l'alliberament del peatge de la C-32 
o la conversió de la mateixa N-II 
en una via urbana dels municipis 
de la façana litoral. "Sovint el gran 
pretext que té Madrid per no fer 
les coses és adduir a la manca de 
consens i amb el pacte de mobi-
litat explicarem quina és la vo-
luntat conjunta del Govern, dels 

Ajuntaments i de la Diputació. 
Serà un dels primers temes que 
posaré sobre la taula del nou mi-

nistre", va assegurar Rull durant 
la visita a la comarca, on va par-
ticipar del Consell d'Alcaldes del 
Consell Comarcal del Maresme.

Josep Rull

"Sovint el gran pretext 
que té Madrid per no 
fer les coses és adduir 
a la manca de consens i 
amb el pacte de mobili-
tat explicarem quina és 
la voluntat conjunta del 
Govern, dels Ajuntaments 
i de la Diputació."

d'una vegada, els més de 300 mi-
lions que encara resten pendents 
del conveni de traspàs de titulari-
tat de la carretera N-II al seu pas 
pel Maresme, signat l'any 2009.

Els 300 de la Nacional
Dels 400 milions que l'estat espa-
nyol va comprometre transferir 
a la Generalitat al mateix temps 
que traspassava la titularitat de 
la carretera N-II, en el seu tram 
maresmenc, només han arribat 
a Catalunya 97,4, que el Govern 
va acabar destinant a polítiques 
d'habitatge. 

Ara el Departament de Territori 
i Sostenibilitat en reclama els més 
de 300 milions restants i es com-
promet a "reconduir" els prop de 
100 milions de fons propis de la 
Generalitat que, en el seu dia, no 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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Ciutat

Les prioritats del pla, esbossades
Pacificar la Nacional, un carril bus d'entrada a Barcelona, una xarxa de carrils bici i 
millorar la capacitat de viatgers de la línia de Rodalies, els objectius

Mobilitat: Redacció- ACN

  En la reunió dels Alcaldes amb el 
Josep Rull, el Conseller va exposar 
dos documents marcs de treball, 
una diagnosi de la mobilitat a la 

comarca i les línies mestres del 
que ha de ser aquest nou pacte 
amb el territori. Durant els dos 
pròxims mesos es debatrà inter-
nament i es preveu que el mes 
de febrer Govern i Ajuntament 

puguin signar-lo i establir quines 
de les actuacions previstes són les 
prioritàries a executar, a mesura 
que hi hagi fi nançament. El con-
junt d'actuacions està valorat en 
més de 600 milions, classifi cades 

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1750.indd   4 13/12/16   19:35



núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016

en quatre eixos: territori i infraes-
tructures; gestió de la mobilitat i 
el transport públic; noves tecno-
logies, i medi ambient i sosteni-
bilitat. "Hem de caminar cap a un 
escenari amb menys cotxes, que 
siguin més nets i que el transport 
públic ferroviari tingui una capaci-
tat superior", assegura el conseller.

Propostes concretes
Algunes de les actuacions concre-
tes que preveu el pla són la pacifi -
cació de l'N-II, la millora d'enllaços 
de la C-32, la construcció d'un car-
ril bus d'entrada a Barcelona per 
la C-31, una xarxa de carrils bici, 
millorar la capacitat de viatgers 
de la R1, la millora de les línies 
de bus urbà o la implantació de 
la T-Mobilitat, entre altres.

El mes de febrer s'ha de validar 
el doble document per fer pinya 
al voltant de les propostes.

Josep Rull

"Hem de caminar cap a 
un escenari amb menys 
cotxes, que siguin més 
nets i que el transport pú-
blic ferroviari tingui una 
capacitat superior"

D'altra banda, durant el Consell d'Alcaldes també s'han exposat 
les diferents línies d'ajuts de la Generalitat i la Diputació per 
pal·liar els danys de les rierades del passat mes d'octubre a la 
comarca del Maresme. El conseller Rull va anunciar que l'Agència 
Catalana de l'Aigua destinarà la totalitat del fons de contingèn-
cia a aquesta qüestió, uns 700.000 euros, mentre que des de 
la Diputació, la seva presidenta, Mercè Conesa, va recordar que 
es treballa per poder fer efectiva l'ajuda compromesa amb els 
municipis afectats, d'un total de 4 milions.

Ajuts per les rierades

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1750.indd   5 13/12/16   19:35



Un mataroní de 17 anys dissenya la campanya 
de trànsit contra les distraccions al volant
Trànsit recupera la fotografia guardonada al concurs 'Joves i Conducció' per conscienciar 
sobre les badades, la principal causa dels accidents de trànsit

Societat: Redacció- ACN

   "No deixem que el nostre assassí 
sigui un dispositiu mòbil". És part 
de la frase amb què el mataroní de 
17 anys, Marc Vadillo, va acompa-
nyar la fotografi a guanyadora de la 
novena edició del concurs 'Joves i 
Conducció'. Després que els guar-
dons del certamen es lliuressin el 
juny, el Servei Català de Trànsit 
(SCT) recupera ara la fotografi a 
'Cementiri de distraccions' per 
conscienciar sobre la principal 
causa dels accidents de trànsit. 
"Hem de ser responsables i fer 
un ús racional de les noves tec-
nologies. La gent jove i els adults 
constantment utilitzen el mòbil. 
Hem de fer que el 'constantment' 
sigui un 'mai' mentre conduïm", 
va afi rmar Vadillo dijous passat en 
una roda de premsa amb el conse-
ller d'Interior, Jordi Jané. "No hem 
de permetre que un missatge sigui 
l'últim que escrivim", va reblar 
el jove estudiant dels Salesians 
de Mataró.

En la roda de premsa per ex-
plicar el dispositiu especial de 

trànsit pel pont de la Constitució 
i la Immaculada, el SCT va apro-
fi tar per donar veu al guanyador 
del concurs 'Joves i conducció' 
en la modalitat de fotografi a amb 
l'objectiu de potenciar aquesta 
imatge en el combat contra les 
distraccions al volant, sobretot 
per l'ús del mòbil. I és que el 31,5 
per cent dels accidents mortals 
o amb ferits greus el 2015 van ser 
causats per distraccions.

El mòbil, mal company
La fotografi a, en blanc i negre, és 
l'al·legoria d'un cementiri. Sota un 
campanar, s'alcen tres mòbils, les 

pantalles dels quals mostren una 
creu. Vadillo va explicar que la idea 
va sorgir en una conversa amb la 
seva mare al cotxe, en què es van 
preguntar quina era la principal 
causa dels accidents de trànsit.

Quan va saber que eren les dis-
traccions, el jove va idear la foto-
grafi a que acabaria presentant al 
concurs organitzat pel SCT i el 
RACC. Va ser durant una excursió 
al municipi d'Albarracín, a Terol, 
on va trobar el lloc per compondre 
la imatge i mostrar les conseqüèn-
cies tràgiques que pot comportar 
l'ús del telèfon mòbil mentre es 
condueix.

La foto guanyadora.
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Plaça d’Espanya 18, Mataró (al davant del Parc Central) · 937 41 12 69

·  Galta de porc ibèric amb ceps i tòfona negra a l’Armanyac

·  Mandonguilles de rap amb carxofes del Maresme i cloïsses

·  Melós de garrí brassejat amb el seu suc, parmentier de carbassa
 i compota de poma a la canyella

·  Pollastre de pagès amb escamarlans

·  Suprema de turbot amb raïm i crema al vi blanc Chardonnay  

·  Suquet de rap i llagostins

www.boccarestaurant.com/nadal

dissabte 24 (Nit de Nadal)

diumenge 25 (Nadal) 

dilluns 26 (Sant Esteve)

dissabte 31 (Cap d’Any) 

diumenge 1 (Any Nou)

dijous 5 (Nit de Reis) 

divendres 6 (Reis)

GENER

INFORMACIÓ i COMANDES ONLINE:

DESEMBRE

MENÚ CATERING DE NADAL:
Tastet de 8 primers plats degustació per persona

      un segon plat a escollir:

*  MENÚ COMPLET: entre 37,50 i 43,50 € 

A CASA TEVAEL MENJAR DEL
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Emili Cabanyes, 20 · Mataró · T. 93 799 80 16 www.batterythings.com

2 motors, s’obren les portes, comanda-
ment a distància, llums i música,

100W, accelerador
de seguretat, leds 
a la plataforma

500W, 3 velocitats, 
frens de disc, 
amortidors

BMW X6 NEW E-100 PIT BIKE

100W, accelerador
de seguretat, leds 
a la plataforma

2 motors, s’obren les portes, comanda-
ment a distància, llums i música,

BMW X6 NEW

ment a distància, llums i música,
500W, 3 velocitats, 
frens de disc, 
amortidors

380€ 260€ 500€
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Lomana i Francisca, la gerent de Top Queens Mataró

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

T
op Queens va obrir al Carrer de Barcelona amb 
la televisiva Carmen Lomana com a mestra de 
cerimònies en un acte d'inauguració molt con-

corregut. Hi havia molta expectació per conèixer les 
propostes de la franquícia capdavantera al mercat 
de la moda «nice price» i per saludar a una celebri-
tat com Lomana, exconcursant de Supervivientes, 
habitual a la televisió i personatge amb milers de 
seguidors a les xarxes socials. Lomana va repartir 
somriures i es va deixar fotografi ar per tots els fans. 
Carmen Lomana és una dona molt interessada en la 
roba, que apadrina la línia de Top Queen de "gran 
qualitat a bon preu".

I és que Top Queen ofereix articles destinats a la 
dona i a un preu únic de 25 euros. Són peces, doncs, 
a l'abast de tothom inspirades en les primeres mar-
ques internacionals, de primera qualitat i disseny. 
Ara aterren al centre de Mataró on suposen una 
revelació al carrer més comercial. El grup està en 
expansió, multiplicant la seva presència en el terri-
tori de l'Estat Espanyol.

Carmen Lomana triomfa
En la presentació de la nova botiga Top Queens

El carrer de Barcelona es va omplir de gom a 
gom divendres passat, dia 9, en la inaguració 
de la nova botiga Top Queens. La raó principal 
era la presència de la conegudíssima Carmen 
Lomana, que va repartir simpatia per a tots els 
curiosos que s'hi van voler apropar.

Totes les peces de 
Top Queens valen a un 
preu únic de 25 euros
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

U
na de les grans preocupacions dels pares 
quan s’acosten dies de festa és la d’organitzar 
en quines activitats apunten els seus fi lls. Al 

centre de Mataró això està solucionat perquè Casal 
de Vacances coordina casals per a nens i nenes de 3 
a 12 anys cada vegada que els nens tenen vacances 
en el període escolar.

Per Nadal hi tornen, i ho fan al Pati de la Residència 
de Sant Josep de Mataró com en cada ocasió. El Casal 
de Nadal, organitzat pels Pessebristes de Mataró i 
amb el suport de l’Ajuntament de Mataró,  l’escola 
de música 3et, la Vella Verda i l'AMPA de l'Escola 
Angeleta Ferrer, està obert a tothom i encara té 
places lliures.

Casal de circ

Aquesta edició del casal es dedicarà al món 
del circ, ja que l'espai del Pati de la Residència 
Sant Josep es comparteix aquests dies de 
Nadal amb la companyia guanyadora del 
Premi Nacional de Cultura 2016, Los Galindos. 

D'aquesta manera, tots els nens i nenes del ca-
sal s'endinsaran en el món de l'espectacle, les 
acrobàcies, la música i la màgia conjuntament 
amb moltes altres activitats i dinàmiques pen-
sades exclusivament per a ells.

Casal de vacances i de circ
Al pati de la residència de Sant Josep
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Us desitgem

Viatja amb Mataró Bus i 
tindràs una sorpresa!

Viatja amb Mataró Bus i 
tindràs una sorpresa!

AQUEST NADAL...



 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
a tradició de fer cagar el tió és, majoritàriament, 
un d'aquells rituals que es viu de portes endins 
de cada casa, amb la família. A Mataró, però, 

també hi ha lloc per a altres exemples de la tradició 
i la Unió de Botiguers ha convertit en una cita clàssi-
ca dels dies abans de Nadal, fer cagar el Tió i fer-ho 
en pro de la solidaritat. Als establiments de la UBM 
reparteixen vals per participar en aquesta activitat.

Dijous que ve, dia 22, a partir de les 18h es farà cagar 
el Tió per a tots els nens i nenes que ho vulguin. El 
funcionament és molt senzill. El Tió caga regals de les 
botigues però necessita menjar per poder completar 
la seva acció. El Tió Solidari de Mataró funciona de 
manera que per participar cal aportar aliments que 
es recullen a benefi ci de Càritas Interparroquial de 
Mataró. Es demanen, majoritàriament llet, llegums, 
conserves de peix i oli. Tots els infants que aportin 
algun d'aquests aliments podran fer cagar el Tió, 
palplantat al mig de La Riera. 

Dijous que ve, Tió Solidari
La Plaça Gran convida demà a escudella

S'ha convertit en un d'aquells actes clàssics del 
Nadal a Mataró. A La Riera, a l'alçada de l'antic 
Xurrero, dijous vinent, dia 22, es farà cagar el 
Tió Gegant que la Unió de Botiguers de Mataró 
dóna, a més de tenir un rerefons solidari. 

Tots els nens s'enduran 
obsequis bescanviant els vals 
dels establiments i portant 
aliments pel Tió, 
a benefi ci de Càritas
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També organitzada per la 
Unió de Botiguers i com a 
preludi, aquest dissabte es 
farà el tradicional tastet d'Es-
cudella de Nadal a la Plaça 
Gran. Es començarà a pre-
parar a les 10 h del matí i a 
partir de les 12 h ja es podrà 
degustar entre tots aquells 
que hagin comprat als esta-
bliments de la UBM.

D'aquesta manera els que 
vagin pel centre comprant 
podran mirar d'esquivar el 
fred degustant escudella de 
Nadal, elaborada seguint els 
cànons en el que no deixa de 
ser una manera de fer ambi-
ent abans que els àpats co-
piosos arribin del tot.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
'associació d'idees entre Nadal i circ a Mataró 
es multiplica i també una de les companyies de 
l'espai Cronopis dins de Can Fugarolas oferirà 

circ en les dates nadalenques. Serà la Companyia 
Zero que s'encarrega aquest Nadal de l'organitza-
ció del circ d'hivern a l'espai de circ de Mataró amb 
l'espectacle In(fi nit).

Barrejant circ, música i teatre, a Companyia Zero con-
viden els espectadors a entrar en el món dels somnis 
i els records d'uns personatges peculiars, que amb 
les seves inquietuds posen en equilibri i desequili-
bri situacions i realitats infi nites. Faran passis el 23 
i 30 de desembre a les 20.30 h i el 24 i 31 a les 12h.

Circ també a Can Fugarolas
L'espectacle (In)Finit, al taller cultural

El preu dels espectacles és de sis 
euros els adults i de 4 euros els 
nens de 3 a 14 anys
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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 de 9 a 13h i de 15 a 17h 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 recolzant 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.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
es nadales són la gran banda sonora de les 
festes. Es canten a les escoles, a les famílies, 
entre els amics o s'escolten en gravacions 

en quasi sempre la mateixa versió. Aquest dissab-
te pel centre, i com marca la tradició quan s'acosta 
Nadal, es podran sentir les melodies més populars 
d'aquestes dates tocades en gralla, fl abiol o cobla 
de ministrils. I és que els músics que normalment 
acompanyen les momerotes o els gegants ara to-
quen els clàssics de l'època.

Dissabte de nadales al Centre
Els músics de les comparses, al carrer

Finalitzaran tots junts a la 
plaça de Santa Anna, després 
de recórrer places i carrers
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E 
stimats Reis Mags, vull una bicicleta" és una  de 
les frases més repetides al llarg de la història 
de les cartes als Reis. Doncs els Reis Mags, si 

han de comprar a Mataró, segurament optaran per 
Onveló, el punt de trobada dels amants de la bici-
cleta a Mataró. A la Ronda Barceló trobem les seves 
instal·lacions, amb àmplia exposició on trobem tota 
la gamma possible de bicicletes i productes relacio-
nats amb el món del ciclisme, des d'aquesta prime-
ra bici que els nens demanen als Reis als models 
de màxim nivell de competició, sigui en carretera, 
muntanya o triatló.

El punt de trobada dels amants 
de la bicicleta a Mataró
A Onveló s'hi troba tota la gamma i el millor servei

Onveló és més que una botiga. És també taller, punt 
d'assessorament i trobada i la matriu d'un club d'amics 
que competeixen en competicions i marxes ciclotu-
ristes i de competició durant el calendari ciclista. 
Un club amistós amb carreres al llarg del calendari, 
ideal per als practicants experimentats.

Es pot confi ar en Onveló per a tots els serveis relaci-
onats amb la bici. Fan venda, post-venda, reparació, 
venen complements, recanvis, material i fi ns i tot 
ofereixen la possibilitat de fer un "fi ting", és a dir, un 
estudi biomecànic de cada usuari per tal d'optimitzar 
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Venen també els models 
elèctrics de marques de 
referència com Orbea i BH

les mides i posada a punt de la bicicleta per donar 
el màxim rendiment. Per això hi ha centenars de 
maresmencs que confi en a Onveló la seva millora i 
pràctica regular sobre les dues rodes. 

Primeres marques

Si ens fi xem en les marques, veiem que són punt de 
venda d'algunes de les més importants del mercat 
com és el cas d'Orbea, BH o Pinarello. Treballen amb 
aquests fabricants i ofereixen una àmplia gamma 
de producte, per a tots els nivells i butxaques. Sens 

dubte és una elecció segura de cara als millors regals 
d'aquestes festes. A Onveló el client és el més im-
portant, trobar exactament el que necessita i busca 
cada usuari i l'assessorament per part del personal 
de la botiga sempre està enfocat a satisfer cada cas 
i cada necessitat.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016

ESPECIAL NADAL 13,14.indd   3 14/12/16   18:57



 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

Ludoteques, les còmplices
Tres espais d'UBM, ideals per deixar-hi els fi lls

Una de les operacions que les mares i pares han 
de fer amb més prevenció és la d'ajudar al Pare 
Noël, al Tió o fi ns i tot a Ses Majestats els Reis 
d'Orient a l'hora de fer les compres necessàri-
es per les festes i les seves ocasions especials. 
Com combinar-ho amb estar amb els fi lls? Doncs 
amb les ludoteques de còmplices. 

U
na de les novetats d'aquesta campanya de 
Nadal a Mataró, orquestrada per la Unió de 
Botiguers, són els tres espais per a jocs, ta-

llers i contes per a nens i nenes. Del 23 de desembre 
al 8 de gener –excepte Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any 
i Reis–, de les 10.30 h a les 13.30 h i de les 17.30 h a 
les 20.30 h, els espais Cut & Fun del c/Sant Cugat, 
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Aquest dissabte 
també és el darrer 
que les compres 
al Centre tindran 
l'acompanyament 
esporàdic de 
'Las Divinas'. I és 
que aquest trio 
d'intèrprets feme-
nines tornarà a 
amenitzar les com-
pres per carrers i 
places, donant un 
aire especial al 
dissabte. 

Apren.cat del Camí Ral i Kangurs 
al c/Jaume Isern estaran oberts 
per oferir activitats per a la cana-
lla mentre els pares fan les seves 
compres. 

D'aquesta manera, podem confi ar 
els nostres fi lls a espais amb dina-
mització i activitats perquè s'ho 
passin d'allò més bé mentre aca-
bem de donar una ullada o buscar 
regals per qui sigui de la família. 
Les ludoteques i espais especials 
per a criatures són, doncs, els grans 
còmplices de les compres neces-
sàries. Aquests espais són l'aposta 
d'UBM per dinamitzar les compres 
juntament amb les actuacions en 
directe de Las Divinas. 

Tiquets als establiments

Les famílies tindran tiquets per 
a una hora a cadascun d'aquests 
espais comprant a les botigues 
associades, i a partir d'aquesta pri-
mera hora el servei tindrà un cost 
de cinc euros l'hora. Pel President 
d'UBM Jordi Novo "són tres espais 
que comprenen tot el centre i fa-
cilitaran a les famílies de conciliar 
fi lls i compres".

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

C
oncretament, el 20,9% dels catalans enquestats 
comptarà amb un pressupost major que l'any 
passat per a les compres de nadal d'aquest 

any, 3 punts percentuals per sobre de la mitjana de 
la resta d'espanyols. La majoria de catalans expli-
carà a priori amb el mateix disponible que en 2015, 
així ho declara el 59,7% dels enquestats, enfront del 
55,8% de la mitjana nacional. Cal assenyalar que 
el percentatge d'aquells que declara comptar amb 
menys pressupost que l'any anterior és bastant infe-
rior a Catalunya (19,4% vs 26,4% mitjana Espanya). 
Són les dades de l'estudi Cetelem.

El més buscat

Quant a les preferències de productes amb més in-
tenció de compra per a aquest nadal és el mateix en 
el cas de Catalunya i la mitjana d'Espanya, encara 
que amb mínimes diferències en els percentatges. 
Els catalans mostren les seves majors intencions de 
compra en roba, perfums, calçat, joguines i llibres. 

Ens gastarem 79 euros més
La mitjana catalana està per sobre l'espanyola

Els consumidors de Catalunya mostren una in-
tenció de despesa de 529€ per a les seves com-
pres de Nadal d'aquest any, la qual cosa suposa 
79 euros més que el declarat per la mitjana de 
la resta d'espanyols (450 euros),

El 20,9 per cent dels catalans 
comptarà amb un pressupost 
més alt que l'any passat
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Els catalans tenen més 
intenció de compra, respecte de 
la resta de l'Estat, en salut i 
bellesa, oci, portàtils i viatges

Quant a la resta de productes, assenyalar que els 
catalans destaquen per sobre de la mitjana en les 
intencions de compra mostrades en tractaments 
de salut i bellesa, oci (entrades…), portàtil i viatges.

Les conclusions de l'Observatori Cetelem s'han ob-
tingut a partir de la realització d'una enquesta on-
line, realitzada per l'empresa Investmarket, en un 
univers de població major de 18 anys, i una grandària 
de mostra de 1.000 enquestes. Cetelem, Grup BNP 
Paribas, és especialista en crèdit al consum, préstecs 
personals i gestió de targetes i és un referent d'in-
formació i anàlisi del seu mercat gràcies a l'estudi 
L'Observatori Cetelem.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

E
l Tot Mataró et porta a Firamàgic, la fi ra de 
màgia i il·lusió del nou Parc Central organit-
zada per Bulevards de Mataró. Ja es poden 

recollir. a les ofi cines del Tot Mataró, els vals 2x1, 

2x1 a Firamàgic per tothom
El Tot Mataró et porta al parc infantil de Nadal

vàlids de dilluns a divendres no festius, per gaudir 
del Parc Infantil. La pista de gel de Kinder, patroci-
nada en part per Bulevards de Mataró, presideix la 
Firamàgic d'aquestes festes de Nadal, que a més a 
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

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.

més, ofereix un munt d'activitats i 
propostes per a petits i grans, per 
poder gaudir amb tota la família.

Recinte de la il·lusió

Al recinte fi ral hi ha fi ns a 14 atrac-
cions per als més menuts, així com 
una immensa carpa de Nadal, d'uns 
200 metres quadrats, on diària-
ment es faran activitats de tot 
tipus. Hi ha màgia, tallers de di-
buix, de pintura i animació i més 
de 15 animacions infantils gratuï-
tes. 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’arbre on tothom podrà escriure-
hi  els  seus  missatges  i  bons de-
sitjos per a l’any vinent. 
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D
ijous que ve, dia 22, és per a la gran majoria, 
conegut com "el dia de la loteria". Ja fa anys 
que se celebra el sorteig de la rifa extraor-

dinària de Nadal, a Madrid en el que és el sorteig 
més esperat de tot l'any organitzat per Loterías del 
Estado. Tota la parafernàlia de cada any, inclosos els 
nens de San Ildefonso amb la seva cantarella, estaran 
preparats per a un sorteig que supera les tres hores 
de durada i que, no obstant això, és un espectacle 
seguit per televisions i ràdios.

Es calcula que la mitjana espanyola se situa sobre els 
80 euros per persona en loteria de Nadal i, de fet, el 
sorteig del "Gordo", el nom amb el qual es coneix el 
primer premi, és una convenció social. Nombroses 
entitats i grups fan participacions que aquests dies 
s'afanyen a compartir de manera que la rifa és el re-
clam amb el qual moltes associacions recapten més 
fons. AMPES d'escoles, clubs esportius, associacions 
culturals o germandats de Setmana Santa, per posar 
alguns exemples, juguen a un número de Nadal i la 

Últims dies per comprar loteria
El 22 de desembre, com és tradicional, el sorteig

El 20,9 per cent dels catalans 
comptarà amb un pressupost 
major que l'any passat
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Hi ha més 
probabilitat que 
et toqui la 
Grossa que no la 
Rifa de Nadal

gent vol col·laborar i treure'n un 
pessic, en cas que toqui. També 
molts bars juguen a un número 
amb la seva clientela.

I després, la Grossa

Després del de Nadal, cal pensar en 
la Grossa. El sorteig de La Grossa 
de Cap d'Any se celebrarà el 31 de 
desembre al migdia. I com ja és tra-
dició, transformarà en solidaritat 
els seus benefi cis. De fet, des del 
primer sorteig celebrat el 2013, 
La Grossa ha destinat 20 milions 
d'euros a projectes socials arreu 
de Catalunya.

La Grossa de Cap d'Any 2016 ha 
posat a la venda 34 milions, dels 
quals 32 es distribueixen en paper 
i els altres 2 restants, a través dels 
terminals dels punts de venda i 
Internet. Com en l'edició anterior, 
enguany també es jugaran 80.000 
números; és a dir, que hi haurà més 
probabilitats que toqui La Grossa 
respecte a la Rifa de Nadal.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

G
uillem Vila, del Col·legi Maristes Valldemia, és 
el guanyador del concurs convocat entre les 
escoles de Mataró per decidir quina imatge 

il·lustrarà la nadala institucional de l’Ajuntament, 
que s’envia en format electrònic. És la primera edi-
ció del concurs, que enguany ha tingut com a tema 
la sostenibilitat.

El concurs està organitzat pel Servei de Desen-
volupament Sostenible amb la col·laboració de la 
Direcció d’Ensenyament, i s’ha adreçat als alumnes 
de 3r i 4t de primària dels centres educatius de 
Mataró. Quatre escoles han participat en la inicia-
tiva: Escola Josep Montserrat, Escola GEM, Col·legi 

La nadala sostenible
Un alumne de Valldemia guanya el Concurs

Maristes Valldemia i Escola Divina Providència. No 
hi podia faltar l'Arbre dels Desitjos, una estructura 
amb forma d’arbre on tothom podrà  escriure-hi  els  
seus  missatges  i  bons desitjos per a l’any vinent. 

També han rebut premi, en concret una joguina 
educativa, el segon i tercer classifi cats. El segon 
classifi cat ha estat un treball cooperatiu de l’Escola 
GEM que porta per títol “L’arbre del reciclatge” fet 
pels alumnes de 4t curs Marc Serra, Adam Bensaid, 
Oier Herranz, Pol Costa i Martí Rodríguez. El tercer 
classifi cat ha estat el treball “Els Reis del Reciclatge”, 
de Sira Xalabardé, també de 4t curs del Col·legi 
Maristes Valldemia.
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E 
l passat dissabte 10 de desembre va tenir lloc 
la presentació del torró d’en Santi 2016 a l’es-
pai gastronòmic “La Graneria”, al número 2 

de la Plaça Gran de Mataró. Es tracta del cinquè any 
consecutiu en que Nougat i fundació col·laboren en 
aquesta iniciativa solidària que té com a voluntat 
contribuir a la difusió de la fi gura d’en Santi i als va-
lors que aquesta representa a nivell d’integració de 

El torró d'en Santi triomfa
Èxit de Nougat i la Fundació Maresme

les persones amb discapacitat intel·lectual.

Amb motiu de la presentació, la pastisseria va or-
ganitzar una activitat que va constar d’un taller de 
xocolata en el que tant usuaris de la Fundació El 
Maresme com alguns nens que s’hi van apuntar des 
de fora, van poder passar una bona estona decorant 
i pintant fi gures de nadal de xocolata.

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

E 
l dimarts 20 de desembre, de 10.00 h a 22.00 
h, se celebra al Foment Mataroní, la Marató 
de Donació de Sang a Mataró. La campanya, 

organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), comp-
ta amb la implicació de l’Ajuntament de Mataró, 

Solidaritat sanguínia 
abans de començar les festes
L'objectiu: 400 donants al Foment el dimarts 20

l’Associació de Donants de Sang del Maresme, la 
Creu Roja Mataró i el Foment Mataroní. 

Aquest és l'onzena edició de la Marató de donació 
de sang Mataró i es pretén mantenir l’objectiu de 
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La marató de sang també 
s'adhereix a una altra causa 
solidària i nadalenca com és la 
recollida de joguines pels 1.000 
infants sense recursos de la co-
marca del Maresme.

Qui vulgui col·laborar podrà 
donar joguines el mateix 
dimarts dia 20 al Foment 
Mataroní

convertir la donació de sang en una gran jornada 
festiva. Per això hi participen moltes entitats, empre-
ses i institucions de la ciutat, que ajuden fent difusió 
als seus socis, amics i clients. Alguns exemples són 
el Foment Mataroní, el Mercat de la Plaça de Cuba, 
la Unió de Botiguers de Mataró, Eurofi tnes, mitjans 
de comunicació i els centres educatius.

"La sort de donar sang"

Donar sang és sinònim de salut, per això ser donant 
és una sort. Com també és una sort per als qui neces-
siten sang que hi hagi milers de persones que cada 
any en donen. Aquest eslògan ha estat el que s’ha 
utilitzat durant tot aquest any 2016 per a les més de 
cinquanta maratons de donació de sang que s’han 
fet per tota Catalunya.

Objectiu: 400 donacions i nous donants

L’objectiu de la campanya d’enguany torna a ser el 
de superar la xifra de les 400 donacions de sang, i 
així assolir el rècord de participació en un sol dia a 
Mataró, posicionant la ciutat entre els municipis més 
participatius de tot Catalunya. En l’anterior Marató, 
l’any passat, vam estar molt a prop d’assolir la xifra, 
ja que es va aconseguir una participació de 368 per-
sones. Ressaltar la importància d’aconseguir nous 
donants. Que totes aquelles persones que encara no 
han donat mai sang, trobin amb la Marató, l’oportu-
nitat per fer-ho.

BST és l’empresa pública responsable de submi-
nistrar sang sufi cient i de qualitat per atendre 
totes les necessitats dels malalts de Catalunya. 
Per poder disposar de la sang necessària, el BST 
organitza campanyes de donació de sang per 
tot el territori. Cada setmana, organitza una 
mitjana de 60 campanyes de donació. A més, 
disposa de centres de donació en els principals 
hospitals del país. 

Jugar també és un dret

Creu Roja necessita recollir joguines per repartir a 
més de 1.000 infants sense recursos de les comar-
ques del Maresme. La recollida ja ha començat i se'n 
poden donar fi ns a fi nals de mes a totes les seus de 
l'entitat. La Marató es vol solidaritzar amb aquest 
acte i un dels punts de recollida, a més a més de les 
seus de Creu Roja, serà, durant tota la jornada en 
el mateix Foment Mataroní.

núm. 1750 del16 al 22 de desembre de 2016
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

18 desembre

A partir de les 10h // 
Escola Cor de Maria 
(La Riera, 58. Mataró) //  

PER LA MARATÓ,
FESTA AL COR DE MARIA 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'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.

'Poema de Nadal', de Josep 
Maria de Sagarra.
Divendres 16 desembre / 21h / 
Església de Sant Josep (c. Sant 
Josep, 7. Mataró) / Aportació vo-
luntària: 5€.
Recitat per Josep Maria Cusachs 
amb la participació del Cor L'Aixa 
d'Arenys de Mar. Escenes de l'obra 
combinades amb peces corals.

Rumbafest Mataró 2016
Dissabte 17 desembre / 17h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
Espectacle de Landry el Rumbero i 
concerts de Triampa, Street Rumba, 
Muchacho & Los Sobrinos, Rumba 
tres i Sabor de Gràcia. 

Nadales al carrer
Dissabte 17 desembre / De 19 a 
20h / Carrers del centre, fi ns a la 
plaça Santa Anna (Mataró)
Nadales a càrrec de músics de les 
comparses de les fi gures festives. 

CantEMMM Nadales
Dissabte 17 desembre / 17.30h / 
Plaça de la Muralla (Mataró)
Cantada de nadales a càrrec dels 
alumnes de l'Escola Municipal de 
Música de Mataró. 

Concert de Nadal en família
Dissabte 17 desembre / 21h / 
Església dels Frares Caputxins 
(Arenys de Mar)
Concert a càrrec de Cor infantil 
El Pailebot, Vox·Art Conjunt vocal 
i Cor l'Aixa.

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

Concert de Nadal 
Diumenge 18 desembre / 12h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Amb la Jove Orquestra Iluro i el cor 
jove de l'Aula de Música Masafrets. 

Guia cultural

Agenda

El Cor de Maria organitza aquest 
diumenge una Festa Solidària. 

Tothom que entri a l'escola col-
laborarà amb una donació mínima 
d'un euro i es vendrà xocolata, 
cafè, pastes, contribuint així una 
miqueta més a la causa. Hi haurà 
els gegants de l'escola que faran 
una cercavila amb altres fi gures 
i es faran exhibicions de les acti-
vitats extraescolars i una màster 
class de zumba. També hi parti-
ciparà la coral La Nota, que ens 
oferirà la interpretació d'un dels 
temes que aquest any sonen en 
el CD de la Marató.

Agenda 1750.indd   2 14/12/16   18:42



www.totmataro.cat/agenda

'Divinas'
Diumenge 18 desembre / De 18 
a 20h / Can Xammar, Pl. Santa 
Anna, C. Sant Benet i C. Nou 
(Mataró)
Festiu d'obertura comercial ame-
nitzat musicalment pel trio Divinas. 
Organitza: Unió Botiguers de Mataró.

Gran Concert de Nadal
Diumenge 18 desembre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
12€. Taquilla: 15€. 
Valsos de Johann Strauss i cançons 
catalanes a càrrec de l'Orquestra 
de Cambra de l'Empordà.

Concert de Nadal d'alumnes
Dijous 22 desembre / 19h / La 
Saleta (La Riera, 110. Mataró) 
A càrrec dels alumnes de l'Escola 
de Música Liceu Mataró.

Los Ignorantes
Dijous 22 desembre / 21.30h / 
Cafè de Mar (C. de Santa Rita, 1. 
Mataró) / Preu: 5€.
Concert acústic del grup mataroní, 
amb el disc 'Ruta Party Show', sen-
se perdre ni un moment l'humor i la 
festa que sempre els acompanyen.

Concert de Nadales
Divendres 23 desembre / 20.30h 
/ Escola Cor de Maria (La Riera, 
58. Mataró) 
Concer de Nadal de la Coral La 
Nota, dirigida per Gabriel Miralles.

Concert de Nadal 
Diumenge 25 desembre / 21h / 
Església de Sant Josep (c. Sant 
Josep, 7. Mataró) 
Concert a càrrec del Cor 
Madrigalista de Mataró, dirigit 
per Daniel Cardenal.

TEATRE I DANSA //

Els Pastorets infantil
Dissabte 17 desembre / 18h / Casal 
Parroquial de Sant Josep (c. Sant 
Josep, 18-20. Mataró)
Representació a càrrec de l'Associ-
ació de la Passió Infantil de Mataró.

'Els Pastorets'
Diumenge 18 desembre / 17h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Platea: 15€. Amfi teatre: 13€. 
Estrena d'espectacle, en l'any del 
seu Centenari. Direcció: Marc Abril. 
Direcció musical: Genís Mayola.  

'Les verges virtuals'
Dimarts 20 desembre / 19h / 
Can Gassol (Plaça Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
Lectura dramatitzada de l'obra de 
l'autor mataroní Toni Cabré. 

DANSA /

'Back Àbac + Loopapool'
Dissabte 17 desembre / 19h / Can 
Gassol (Plaça Pepa Maca, 15. Mataró) 
/ Gratuït amb invitació.   
Espectacle de dansa que fusiona a 
l'escenari arts plàstiques, visuals i 
escèniques. Direcció i coreografi a: 
Àngels Margarit. 

MÚSICA /

Big Band Jazz Maresme 
Dissabte 17 desembre / 21h / La Sala 
(Plaça Nova. Argentona) / Preu: 4€.
Repertori dels millors estàndars i 
temes nadalencs més caracterís-
tics. Acompanyats del gran cantant 
i trompetista Ronald Baker.
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FESTA /

Festa del Voluntariat 
Divendres 16 desembre / 20.30h / 
Casal l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
Vetllada festiva per reconèixer la 
tasca de les persones que realitzen 
voluntariat i conèixer els projectes 
a Mataró. Acabarà amb el concert 
del grup The Hanfris Quartet.

SOLIDARITAT /

Marató de donació de sang
Dimarts 20 desembre / De 10 a 
22h / Foment Mataroní (c. Nou, 
11. Mataró)
Amb el nou eslògan "La sort 
de donar sang" Mataró torna a 
acollir la Marató de donació de 
sang, que cada any és un èxit. 

'El mitjó perdut de Nadal'
Diumenge 18 desembre / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure.
Taller de creació infantil, recoma-
nat a partir de 5 anys. 

Conte Nadalenc: 'El Tió'
Diumenge 18 desembre / 17h 
/ Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 6. Argentona)
Espectacle de Titelles Vergés, adap-
tació del conte popular.

'La Ventafocs. El musical amb 
ritme dels 50'
Diumenge 18 desembre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu especial: 4€.
Espectacle de la companyia La 
Roda Produccions. Organitza: Grup 
Xarxa Mataró.

L'hora del conte especial: 
'Chomón per a la mainada'
Dimecres 21 desembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).
Contes acompanyats de cinema 
mut, a partir de 5 anys.

Casal de Nadal d'Artistes
Del 23 de desembre al 5 de gener 
/ De 9 a 13h i de 15 a 17h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Info i inscripcions: 616.50.44.10 
i casaldecircmataro@circulant.cat
Casal de circ i teatre per a nens i 
nenes de 3 a 14 anys. Activitats, 
tallers, jocs, sortides, i molt més.

SOLIDARITAT //

2a Campanya de Recollida de 
Joguines
Dissabte 17 desembre / De 18 a 
24h / Parc de Ca l'Alfaro (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Recollida de joguines a càrrec de 
Càritas parroquial de Llavaneres. 

RUTES I VISITES //

'Els arxius per dins'
Divendres 16 desembre / De 18 
a 20h / Arxiu Municipal (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Visita comentada per a descobrir 
les instal·lacions arxivístiques de 
Can Palauet.

'In(fi nit)'
23 i 30 desembre a les 20.30h i 24 
i 31 desembre a les 12h / Espai de 
Circ Cronopis (c. Toló, 8. Mataró)
Circ, música i teatre, que ens porta 
al món dels somnis i els records.

INFANTIL //

Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Divendres 16 desembre / 18h:  
'Club dels Setciències': experiments 
científi cs de 8 a 12 anys, i 'Taller de 
pessebres', de 7 a 10 anys.
Dissabte 18 desembre / 11h: Cinema 
infantil en català "Zootròpolis".
Dimars 20 desembre / 18h: L'hora 
del Conte 'Un Nadal congelat'.

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 16 desembre / 17:30h: El 
conte de la rotllana: 'El llop Pepito i 
el pessebre vivent' de Maria Mercè 
Roca i Bernadette Cuxart.
Dimarts 20 desembre / 17.30h: 
"Fem el pessebre de la biblio!!".
Dimecres 21 desembre / 17.30h: 
Art Time especial Nadal: 'Fem una 
caseta pel pessebre!'.
Dijous 22 desembre / 17.30h: 'Un 
nen nascut a Betlem', de Liesbet 
Slegers, i taller de suro.

Contacontes per a infants
Dissabte 17 desembre / 12h / Espai 
Cultural Can Bisa (c. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar)
Una sessió plena de riures amb la 
narradora Gina Clotet. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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8a Diada Puig i Cadafalch
Diumenge 18 desembre / 12h / 
Parc Central (Mataró)
En el 60è aniversari de la seva 
mort, ofrena fl oral davant el mo-
nument a Puig i Cadafalch.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació: 'Els secrets incon-
fessables d'un metge intern'
Dilluns 19 desembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Jordi Carbonell, acompanyat 
de l'escriptor Manuel Cuyàs.

'El potencial reparador del perdó 
en el procés de dol'
Dimarts 20 desembre / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró).
Xerrada d'Amparo Menéndez, psi-
còloga de l'equip d'atenció de la 
Fundació Hospital.

Conferència: 'La música dels 
Pastorets de Mataró'
Dijous 22 desembre / 19.30h / Ca 
l’Arenas (c. Argentona, 64. Mataró)
A càrrec de Jordi Lluch i Arenas, 
director musical de la recent gra-
vació de la música i els cants d'Els 
Pastorets de Mataró, en l'any que 
es commemora el Centenari. 

FESTES I FIRES //

Ballada de Sardanes
Dissabte 17 desembre / 12h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Ballada de sardanes enregistra-
des i dinar veïnal (cal portar un 
plat dolç o salat pel buffet lliure). 

Escudella de Nadal popular
Dissabte 17 desembre / 10h / 
Plaça Gran (Mataró)
10h, preparatius. 12h, tastet popular 
de l'escudella de Nadal. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró. 

Cagatió Solidari
Dijous 22 desembre / De 18 a 21h 
/ La Riera - C. Bonaire (Mataró)
Cagatió gegant solidari per a tots 
els infants. Recollida d'aliments 
per a Càritas. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró. 

Fira de pessebres i ornaments 
de Nadal a Mataró
Fins al 23 de desembre / De 10 
a 13.30h i de 16.30 a 21h / Plaça 
Santa Anna (Mataró)
· Dissabte 17 desembre, 19h: Ball 
de les Pedretes, dels Pastorets.
· Diumenge 18 desembre, 18h: 
'Moxi-Toxi i l'estrella de Nadal', 
espectacle infantil interactiu.

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.
Organitza: Bulevards de Mataró.

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.

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!

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. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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'La Carta als Reis'
Arxiu Municipal (C. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
16 desembre a les 18h.
Cartes escrites pels nens i nenes 
de Mataró als Reis d’Orient, foto-
grafi es i cartells de les cavalcades.

Col·lectiva Sant Lluc 15x15
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: dis-
sabte 17 desembre a les 19.30h. 
De l'Associació Sant Lluc per l’Art.

Robafaves.cat edició Nadal
Sala d’Exposicions C. Sant Josep, 
18 local / Del 17 al 24 de desembre. 
Boles de Nadal d'en Robafaves.cat.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
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).

'Paper de cotó'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 30 
de desembre.
Exposició d'Olga Serral.

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

'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.

'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. 

'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.

'De Llull a puntCAT'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 31 
de desembre.
Història de la llengua catalana.

'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. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

INAUGURACIÓ //

'Agafeu-vos de la mà i pugeu 
a l'infern' 
Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró) / 
Inauguració: divendres 16 de 
desembre a les 19.30h.
Exposició de l’obra singular de 
Ramon Guillen-Balmes (1954-2001).

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

'Tradicions nadalenques a la 
Unió Europea'
Dilluns 19 desembre / 16h / Casal 
gent gran Molins (c. Mare de Deu 
dels Angels, 16. Mataró). 
Presentació de Joaquim Millan, se-
cretari general del Consell Català 
del Moviment Europeu i Intervindrà 
Marta Marfany, dinamitzadora cul-
tural i directora de Garrafterrani.

Tradicions: '100 anys de 
Pastorets a Mataró'
Dimecres 21 desembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Josep M. Cusachs (Exdirector 
dels Pastorets de Mataró). 

CASALS //

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. 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.

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 15 al 22 de ju-
liol, Gran creuer del Bàltic, preu 
1376€. • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats i tallers: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play 
Back i Teatre Gatassa.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Dimecres 21 desembre, dinar 
Pre-Nadal al Hotel Ciutat de 
Mataró. Divendres 23 desembre 
17h, POema de Nadal. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill 
i dimc matí). Mandales (Dimt tar-
da). Labors  i Patchwork (Dill tar-
da). 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).

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Mataró lidera l'Any Puig i Cadafalch
Un congrés sobre la seva figura, una exposició i una obra de teatre, principals apostes de la 
ciutat per sumar-se als actes per reivindicar "l'arquitecte de Catalunya"

Societats: Cugat Comas

 El 2017 se celebren 150 anys 
del naixement de Josep Puig 
i Cadafalch i 50 del seu nome-
nament com a President de la 
Mancomunitat de Catalunya. 
Per això se celebrarà l'Any Puig i 
Cadafalch amb la implicació d'ad-
ministracions i entitats. Serà una 
commemoració de país i com a tal 
va ser el Conseller de Cultura Santi 
Vila l'encarregat de presentar els 
actes, però el mateix Vila va reco-
nèixer el lideratge de Mataró en el 
programa. La ciutat vol apostar 
fort per un any que vol rendibilit-
zar en clau de present i futur. "A 
Mataró som Quilòmetre zero de 
Gaudí, tenim la Capella dels Dolors 
i som la ciutat de Puig i Cadafalch, 
aquest és el terra ferm sobre el qual 
podem caminar per encarar amb 
optimisme el futur", va assegurar 
l'Alcalde David Bote. La presen-
tació de l'Any Puig i Cadafalch 
es va fer al Saló de Sessions de 
l'Ajuntament, sota l'enteixinat del 
sostre de la fi gura que ara es vol 
reivindicar.

La transcendència de Puig i 
Cadafalch com a arquitecte, polític 

i historiador, adquirirà una cons-
tant de doble dimensió, de ciutat i 
de país. A Mataró, Puig no només 
hi va néixer, sinó que hi va forjar 
la seva fi gura i trajectòria. Va co-
mençar d'arquitecte municipal i 
seus no són tan sols el mercat del 
rengle de la Plaça Gran, l'edifi ci 
de la Benefi cència al Carrer de 
Sant Josep o sobretot la Casa Coll i 
Regàs, sinó que també va ser l'ar-
tífex del modern sistema de clave-
gueram. "Puig i Cadafalch va per-
metre millorar la qualitat de vida 
dels mataronins de la seva època 
i ara ens permet atraure visitants, 
és per tant una fi gura clau per a la 
ciutat en clau de passat, present i 
futur", va assegurar l'Alcalde Bote.

Revisitar la figura
Revisitar, reivindicar o recuperar 
són verbs que van ser utilitzats 
àmpliament tant pels comissaris 
de l'Any Puig i Cadafalch Mireia 
Freixa i Eduard Riu-Barrera, com 
pel Conseller de Cultura. I és que 
el 2017 volen que serveixi perquè 
es conegui i difongui l'extensió de 
l'obra i fi gura del mataroní il·lustre 
més enllà de la taca que arrossega 
la seva biografi a. "Puig ha estat 

un personatge incòmode de la 
història de Catalunya i en la re-
cuperació democràtica no se'l va 
recuperar com altres per un error 
que va cometre i del que en va ser 
conscient en vida, just després 
de cometre'l" va assegurar Santi 
Vila en referència al fet que Puig 
i Cadafalch va veure amb bons 
ulls, en un primer moment, l'ad-
veniment de Primo de Rivera. "El 
2017 no s'entendrien incomodi-
tats i pors per aquest episodi si 
sabem atendre tota la dimensió 
humana de compromís i d'ètica 
d'una persona com aquesta", va 
sentenciar el Conseller.

El programa d'actes d'abast 
nacional, que denomina Puig i 
Cadafalch com "arquitecte de 
Catalunya" i agafa les quatre 
columnes de l'Avinguda Maria 
Cristina de Barcelona d'emble-
ma, recull des d'un acte central a 
la Generalitat amb el President, 
a jornades de divulgació en els 
diferents àmbits –rellevant i poc 
coneguda és, per exemple, l'apor-
tació de Puig i Cadafalch a l'estudi 
del romànic del Pirineu– un do-
cumental a TV3 o visites a la seva 
extensa obra.

L'Alcalde, el Conseller de Cultura, el regidor de Cultura i els comissaris, al Saló de Sessions  Anna Aluart 
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Sèniors

El paper de l'estat

Després d'un llarg i laboriós pro-
cés històric, els éssers humans 
han nascut per ser lliures, procés 
en què el paper de l'estat genera 
grans polèmiques. El liberalisme 
de dretes i el moviment llibertari 
d'esquerres són partidaris de la 
seva supressió. Els socialistes i co-
munistes ho veuen completament 
diferent. Cal recordar el paper ab-
solut de l'estat en la desapareguda 
comunista Unió Soviètica i l'actual 
estat del benestar de la socialde-
mocràcia socialista europea. La 
disjuntiva entre més societat civil 
i menys estat, sembla que s'està 
decantant a favor de la societat 
civil. Les formes amb què la hu-
manitat s'organitza, per assolir les 
seves necessitats bàsiques, tant en 
el món de la producció, com en el 
de la seva administració, corres-
ponen a la societat civil, amb una 
dinàmica de funcionament que 
cerqui l'harmonia.

En aquest funcionament es pro-
dueixen enfrontaments, conflictes 
i desigualtats entre pobres i rics, 
quina solució passa pel restabli-
ment d'una igualtat d'oportunitats, 
que faci possible que cada persona 
pugui ser ella mateixa amb els al-
tres, mitjançant la creació de lleis 
revisables, adequades als costums 
de cada territori i al seu temps his-
tòric, regulades pels seus diferents 
estats. Les conclusions d'aquestes 
reflexions, suposen que la pretesa 
supressió de l'estat, només serà 
possible quan tota la humanitat 
sigui totalment lliure. Mentrestant 
els diferents ecosistemes culturals, 
es regiran per les lleis peculiars 
i pròpies de cadascun dels seus 
corresponents estats.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Tres grans actes per rendibilitzar la figura
Mataró destina 50.000 euros a l'Any Puig i Cadafalch i suma la programació excepcional 
als actes de cada 23 de desembre i la restaurada Casa Coll i Regàs

Societat: Cugat Comas

   L'aposta de programació que fa 
l'Ajuntament de Mataró –en col-
laboració amb moltes entitats, in-
closa òbviament els Amics de Puig 
i Cadafalch– és forta i suposarà una 
partida de 50.000 euros. Entre els 
molts actes que es faran en desta-
quen tres: una exposició que s'in-
augurarà el 17 d'octubre al Museu 
de Mataró en la que es glossarà la 
fi gura de Puig i Cadafalch i la seva 

transcendència per la ciutat que el 
va fer Mataroní Il·lustre, una obra 
de teatre que Pere Anglas dirigirà 
a Can Gassol "L'home inacabat" i 
sobretot el primer Congrés sobre 
la fi gura de Puig.

Serà del 19 al 21 d'octubre quan, 
a cavall de Barcelona i Mataró, es 
farà un congrés amb jornades de 
debat, ponències i visites sobre 
els diferents vessants de la seva 
fi gura. Un dels vessants que tocarà 
aquest congrés serà la visita a les 

obres restaurades de l'arquitecte i 
aquí hi entra la Casa de les Punxes 
de Barcelona, per posar un exem-
ple, però també la mataronina 
Casa Coll i Regàs o la casa Puig i 
Cadafalch d'estiueig d'Argentona.

A Òrrius o a Canet també hi ha 
obra de l'arquitecte i la intenció de 
Mataró és la de liderar una celebra-
ció d'abast comarcal i de país que 
permeti subratllar la importància 
de Puig i Cadafalch i associar-lo 
al nom de Mataró.

La presentació dels actes de l'Any Puig i Cadafalch  Anna Aluart 

fi gura de Puig i Cadafalch i la seva aquest congrés serà la visita a les 
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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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 El Quadis CN Mataró està en ratxa 
i es consolida en quart lloc 
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA
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el Esporttot
Martí Casas
Hoquei  Club Patí VicEl Personatge

El mataroní va anotar 4 dels 6 
gols del Vic per trencar 
la imbatibilitat del Barça

Aquest dilluns a la nit ens va sor-
prendre la notícia de la defunció 
del fotògraf que seguia el Club 
Esportiu Mataró, en Josep Ribas 
Bahí. Pels qui no el coneguessin, 
aquí en teniu el missatge de co-
miat de la junta directiva del Club 
Esportiu Mataró:

“Estimat Josep, t'havies conver-
tit en un referent per al nostre club. 
Entranyable, transmeties als nostres 
jugadors, grans i petits, els valors 
que només persones com tu man-
tenen en el temps. Amb la teva ar-
milla de la LFP, sempre trepitjant la 
gespa i fent milers de fotos, encara 
tenies temps per girar-te a la grada 
i treure un somriure a un soci, un 
nen, la mare que pateix acompa-
nyant al futbol al seu fill... Quantes 
fotografies has regalat, totes d'una 
qualitat humana indescriptible. En 
el nostre record sempre hi haurà un 
petit espai a la cantonada inferior 
dreta a on posi “Foto: Josep Ribas”, 
perquè si algú ens ha de treure una 
imatge que descrigui el nostre pas 
per aquí, volem que siguis tu. Allà a 

on siguis segur que camines amb la 
teva càmera i et gires rient fent bro-
ma per qualsevol cosa. Ens veiem, 
amic. T'estimem, Josep”.

Nascut al Prat de Llobregat, però 
molt ben arrelat a la nostra ciutat, 
“en Ribas” s'havia convertit en una 
persona molt estimada i respecta-
da en el món de tot el futbol català 
i de l'esport mataroní en particular. 
Tot just fa dos anys va ser recone-
gut amb el "Premi Josep Gomà i 
Carol a la millor tasca periodísiti-
ca" a la Nit de l'Esport de Mataró 
per la seva tasca de seguiment a 
l’esport de la nostra ciutat, en es-
pecial del futbol. 

El seu llegat comprèn moltíssi-
mes fotografies de partits de fut-
bol, algunes publicades en aquest 
mitjà, amb protagonisme groc i 
negre. Però sens dubte la part més 
important és la connexió que tenia 
amb jugadors, àrbitres, aficionats 
i directius a qui també fotografia-
va, traient-los sempre un somriu-
re. Quedem-nos amb tots aquests 
somriures. Descansa en Pau.

El fotògraf del futbol i dels somriures
Ens ha deixat Josep Ribas, el fotògraf del futbol

Agenda
CASA

BÀSQUET Lliba EBA Masc.
MATARÓ FEIMAT - MARTORELL 
Diumenge 18 | 18.30  h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MAT. PARC BOET-EP SABADELL
Dissabte 17 | 19.15  h | Pavelló Eusebi Millan
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT. - SESE BARNA
Diumenge 18 | 16.30  h | Palau Josep Mora 

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - GUINEUETA
Diumenge 18 | 12 h | Mpal. Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - ARGENTONA
Diumenge 18 | 12 h | Mpal. Vista Alegre-Molins

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - BORDILS B 
Dissabte 17 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JH MATARÓ - VILANOVA CAMÍ
Dissabte 17 | 19.45 h |  Pavelló Teresa M. Roca

VOLEIBOL 1a Catalana Masc.
CV MATARÓ - AE VALLBONA GR. 
Dissabte 17 | 16  h | Pavelló Euskadi

         FORA
FUTBOL 2a Catalana
MARTINENC B - CE MATARÓ
Diumenge 18 | 12 h | Mpal. Guinardó
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
ARENYS MUNT - MIS IBÈR. CHM 
Divendres 16 | 21 h | Pavelló Arenys Munt
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

tot

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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15 QUADIS CNM

5  MOLINS DE REI

QUADIS CN MATARÓ: Marc Pannon, 
Ramiro Veich, Víctor Roqué, Víctor Fer-
nàndez (1), Samu Ruiz, Pol Barbena (1), 
Marc Corbalán (1), Gustavo Guimaraes 
(7), Thomas Lucas (1), Àlex Codina (2), 
Pau Schnizler (1), Albert Merino (1).

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va controlar el par-
tit en tot moment

El Quadis CN Mataró no va tenir 
excessius problemes per superar 
el cuer, el Molins de Rei, encade-
nant així quatre partits guanyats. 

L'equip local va sortir ben con-
centrat, amb bona defensa i amb 
Marc Pannon molt bé sota pals i 
va anar agafant diferència a poc 
a poc. A l'inici el tercer quart els 
molinencs estaven encara fi cats 
al partit amb un 7-4, però a partir 
d'allà amb pressió més forta, bones 
contres i resolucions fàcils en atac, 

El Quadis guanya al seu rival 
directe pel 4t lloc

El partit disputat el dimarts a la 
nit a la Nova Escullera, va ser dur i 
intens. Va començar amb el Quadis 
molt concentrat en defensa i al fi -
nal del primer quart guanyava per 
0-2. El Quadis va continuar jugant 
bé, però topava amb Lorrio que ho 
aturava tot i va empentar l'equip 
local cap a l'empat. 

Al tercer quart, amb les defenses 
més condicionades per les exclusi-
ons, es van animar més els atacs. 
L'equip cenebista va agafar avan-
tatge, però el Quadis va empatar 
en la darrera jugada d'aquest quart 
després d'un temps mort, i  apro-
fi tant una superioritat. 

el Quadis va acabar guanyant per 
una diferència de 10 gols, la mateixa 
aconseguida una setmana abans a 
Sant Andreu. Va destacar el bra-
siler Guimaraes amb set gols, per 
arribar ja als 29 al llarg de la lliga.

El Quadis ja és quart
9a jornada (10 desembre)
Canoe - Sant Andreu ............................8-9
QUADIS CNM - Molins ...........................15-5
Terrassa - CN Barcelona ...................... 7-4
Mediterrani - Rubí ............................... 15-8
Barceloneta - Catalunya  ...................19-4
Sabadell - Navarra ...............................21-8
10a jornada (13 desembre)
CN Barcelona - QUADIS CNM .............. 4-7

Classificació 

Barceloneta 27; Terrassa 24; Sabadell 
22; QUADIS CNM 21; CN Barcelona 16, 
Canoe 12, Sant Andreu 10; Navarra 
9, Mediterrani 7; Rubí, Catalunya 6; 
Molins 3.

Fins a l'any vinent
Després d'haver avançat el partit co-
rresponent a la 10a jornada, el Quadis 
ja no jugarà fins al dia 7 de gener 
del 2017, data en la qual rebrà el WP 
Navarra, per tancar la primera volta.

Classificats per a la 
Copa del Rei
Com sempre els vuit primers classi-
ficats disputaran la Copa del Rei, que 
se celebrarà a Sabadell entre els dies 
27 i 29 de gener. I el Quadis ja està 
classificat amb l'avantatge que té 
sobre el novè classificat.

Victòria còmoda davant el cuer

Cinquè triomf consecutiu

El Quadis molt superior al Molins. | D.F

4  CN BARCELONA

7  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Víctor Fernàndez (1), 
Marc Corbalán (2), Pol Barbena (1), Raul 
Loste, Gustavo Guimaraes (2, 1 de p.), 
Àlex Codina, Thomas Lucas (1), Pau 
Schnizler i Albert Merino.

PARCIALS: 0-2, 2-0, 2-2, 0-3

Tot estava obert i en el darrer 
quart el Quadis va treure tot el 
millor. Defensant fort, amb Mario 
Lloret estel·lar sota pals, i sortint 
a la contra, i aprofi tant millor les 
superioritats que no pas l'equip 
local, va fer un parcial de 0-3 per 
obtenir un triomf molt valuós.

www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO
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30 OAR GRÀCIA SAB.

35 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores 
porter; Jan Bonamusa (7), Marc López 
(8), Dani Aguilera (5), Bernat Bonamusa 
(4), Bernat Muñoz (3), Oriol Prat (2), 
Pol Vallhonesta (2), Marc Pey (3), 
Berenguer Chiva, Carlos López (1), Àlex 
Bosch.

PARCIALS CADA 5':2-3, 2-6, 5-8, 7-13, 
11-14, 14-16 descans; 16-20, 17-22, 19-25, 
22-29, 27-32, 30-35.

33 SANT QUIRZE

33  JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Ona Muñoz (9), Isabel Latorre 
(4), Tinna Falconi (1), Clara Poo (6), Glenda 
Alís (1), Sandra Fargas (3), Marina Seda, 
Irene Hernàndez (2), Laia Nonell (7), Ka-
tina Juàrez.

1A ESTATAL
MASCULINA

Els mataronins feia cinc 
partits consecutius que no 
coneixien la victòria

El Joventut va obtenir una victòria 
necessària a Sabadell davant un 
rival directe, que li ha servit per 
trencar una mala ratxa de cinc der-
rotes consecutives. Aquest partit 
era l'estrena d'Àlex Viaña, a la ban-
queta mataronina, on l'acompanya 
com a ajudant Cristian Malmagro, 
que va ser medallista olímpic amb 
Espanya als Jocs de Beijing. 

 El nou tècnic va optar per un 
canvi defensiu, amb una defensa 
molt oberta, que va sorprendre 
l'equip local. Es van recuperar pi-
lotes, Pascual Flores en va aturar 
moltes i es va córrer al contraatac. 
Marc López va estar efectiu en el 
xut exterior i Dani Aguilera en el 
pivot. Als vint minuts el Joventut 
dominava de sis gols (7-13) i des-
prés d'una reacció local al descans 
ho feia de dos (14-16). 

A la represa l'equip groc-i-negre 
va sortir ben mentalitzat i de se-
guida va tornar a agafar cinc gols 
d'avantatge, que després van ar-
ribar a ser vuit (22-30), amb els 

Lidera un duet poderós 
12a jornada (3 desembre)
S.Esteve Palaut. - Bonanova ..........32-28
Granollers B - Sant Cugat ................38-21
Sant Quirze - Sesrovires .................30-23
Sant Martí Adrianenc - Sarrià  ......25-24
Esplugues - Palautordera ............. dia 20
OAR Gràcia - JH MATARÓ ................ 30-35
La Roca - Montcada ..........................29-26
Bordils B - S.Joan Despí ..................28-26
Classificació 
S. Martí Adrianenc i Granollers B 22, 
Sarrià i Sant Quirze 20, Sesrovires 18, 
La Roca 17;  Montcada i Sant Joan Despí 
13; S.Esteve Pal. 11; Palautordera 10; JH 
MATARÓ i Sant Cugat 8; Bordils B 7; OAR 
Gràcia 6, Bonanova 5; Esplugues 4.
14a jornada (17 desembre, 18 h)
JH MATARÓ - BORDILS B 
Un altre partit contra un rival directe, 
que és el segon equip del Bordils de 
Divisió Plata Estatal. És un equip jove i 
amb un joc agressiu i valent, i que no 
té res a perdre. 
Però l'equip d'Àlex Viaña, si mostra el 
mateix caràcter del dissabte passat, 
no hauria de tenir problemes per 
guanyar. 

Tot continua igual
12a jornada (10 desembre)
Cardedeu - Lleida Pardinyes ..........23-28
S.Joan Despí B - Montcada .............. 31-13
Granollers At. - Canovelles ..............25-31
Ascó - Vilamajor .................................21-34
Coope Sant Boi - OAR Gràcia B ......24-16
Sant Quirze - JH MATARÓ ................33-33
Vilanova Camí - Gavà ........................ 31-16
Classificació
JH MATARÓ 23, Sant Quirze 20; Lleida 
Pardinyes, Vilamajor 18; Granollers At. 
15; Cardedeu i Vilanova Camí 14; Cano-
velles 12, Ascó i SJ Despí B  10; Sant Boi 
6; Gavà 5; Gràcia B 3; Montcada 0.

13a jornada (17 desembre, 19:45 h)
JHMATARÓ - VILANOVA CAMÍ
El Joventut s'ha de retrobar amb la 
victòria davant un equip que està fent 
una bona campanya, però que ha per-
dut contra els equips de dalt.

Era una victòria necessària

El femení del Joventut es va deixar 
el primer punt de la temporada a 
Sant Quirze, davant el 2n classifi cat, 
després d'un partit vibrant, però 
continua líder imbatut. 

L'equip mataroní va començar ma-
lament, amb defensa feble i moltes 
imprecisions en atac, i el Sant Quirze, 

ho va aprofi tar per manar de 6 gols 
al descans, una diferència que des-
prés va ampliar a 10 gols. 

Però va sorgir el caràcter de líder 
del Joventut, que va remuntar fi ns a 
empatar, i al fi nal va tenir la sort dels 
campions quan, amb el temps acabat, 
l'equip local va enviar un penal al pal.

germans Bernat i Jan Bonamusa 
molt inspirats, i tot i els intents lo-
cals el partit ja va quedar vist per 
a sentència.

Perden un punt... però no perden

Victòria mataronina a Sabadell. | CEDIDA

Alegria fi nal del JHM. | VDEVALONMANO

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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El femení, per la seva banda, 
suma una contundent derrota 
mentre acumula una nova le-
sió important

Molt important victòria dels nois 
de Míriam Esqué, que tot i les nom-
broses baixes van ser capaços de 
guanyar a Manresa.
El partit va ser molt igualat i molt 
intens, els locals es van avançar 
dues vegades en el marcador i el 
Mataró va haver de remuntar per 
arribar a forçar el cinquè i defi -
nitiu set.

Els de Míriam Esqué agafen aire a la classifi cació. | ARXIU

Va superar l'Alicante TM, un 
rival directe, per un clar 5-1

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró de tennis taula va obtenir 
un brillant triomf davant l'Alicante 
TM en partit corresponent a la 9a 
jornada de la Divisió d'Honor es-
tatal i se situa en tercera posició 
de la classifi cació, en plaça de fase 

d'ascens a la Superdivisió de la que 
va baixar la passada temporada.

Per davant queden Mijas i Helios 
amb 12 punts, mentre que Quadis 
CN Mataró, Mediterráneo Valencia 
i Hispalis Sevilla en tenen 10. Per 
darrere Alicante, Borges B i Ripollet 
8, La Zubia i Maristas Huelva 6; 
Ciudad Granada 2 i Cártama 0. El 
Quadis ja no tornarà a jugar fi ns 
l'any 2017.

QUADIS CN MATARÓ 5
ALICANTE TM 1
Sergi Grau - Lillo 2-3
Yordi Jason Ramos- Baidez 3-0
Xavier Peral - Gutiérrez 3-0
Yordi Jason Ramos - Lillo 3-2
Sergi Grau - Gutiérrez 3-0
Xavier Peral - Baidez 3-0

Després de més de 2 hores i 20 mi-
nuts de partit els visitants van po-
der guanyar el cinquè set i d’aques-
ta manera deixen al Manresa com a 
cuer de la categoria i poden agafar 
aire amb una treballada victòria. 

Manresa 2 – 3 CV Mataró
CV Mataró: Alex Servent, Alex Fernán-
dez, Julián Espadas, Marc Ramón, 
Marc Llinàs, Èric Neila, Sergi Mesa, 
Da ni Navado. Ent. Míriam Esqué.
Marca dor per sets: 25-20, 30-32, 25-22, 
24-26 i 11-15

Derrota clara i lesió greu de Mavi 
Pérez a l’equip femení
El sènior femení va caure clara-
ment a la pista del Sandor, primer 
classifi cat i únic equip de la catego-
ria que ha guanyat tots els partits 
que ha jugat.

Les locals van ser molt superiors 
durant tot el partit. La clara supe-
rioritat en alçada i el bon joc del 
Sandor, no va deixar gaires opcions 
a un Mataró, que visitava la pista 
del líder amb moltes baixes. En el 
primer set les visitants ràpidament 
van abaixar els braços i el marca-
dor va ser molt contundent 25 a 9.

La reacció visitant i una mica 
de relaxació de l’equip local van 
permetre que els dos sets restants 
fossin més igualats, però sempre 
amb les locals per davant en el 
marcador. 

Sandor 3 – 0 CV Mataró
CV Mataró A: Desirée Pérez, Júlia Villar, 
Sandra Leo, Mariona Rubio, Marta Claramunt, 
Violant Pérez, Mavi Pérez, Cristina García i 
Mònica Cruz. Ent. D. Casas i Josep M Mármol.
Marcador per sets: 25-9, 25-20 i 25-20.

El Quadis CNM de tennis taula se 
situa en posició de fase d'ascens

Bon cap de setmana 
per l'Iluro HC

Victòria clara per al Quadis. | ARXIU

Tant l'equip masculí com el 
femení han sortit victoriosos 
dels seus enfrontaments

L'equip masculí s'enfrontava aquest 
cap de setmana al Castelldefels, 
rival directe en les últimes posici-
ons del grup 1 de Primera Divisió 
Catalana. Al fi nal van aconseguir 
la victòria per 2 a 1, de manera 
que deixen el seu rival a la cua de 
la classifi cació.

Victòria clara de l'equip femení
L'equip femení, per la seva banda,  
visitaven la pista de l'Egara, al que 
van poder vèncer de forma clara 
per 0 gols a 3. D'aquesta manera 
es consoliden en la segona posició  
de Segona Divisió Nacional amb 16 
punts, a 5 del líder, el Línia 22 HC.

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 5

Important victòria del sènior 
masculí del CV Mataró a Manresa
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El Mataró Feimat rebrà un 
rival molt complicat al Josep 
Mora mentre que el Platges i 
el Mataró Parc Boet buscaran 
seguir a la zona alta

El Mataró Feimat rebrà la visita, 
aquest cap de setmana, del BC 
Martorell al Josep Mora, el diu-
menge 18 a les 18.30, en el partit 
que tancarà la jornada del grup C 
"A" de lliga EBA.

El rival dels mataronins ocupa 
la tercera posició a la taula en el 
que, a priori, es presenta com un 

El Mataró Feimat amb urgències per buscar la victòria. | ARXIU

Va derrotar al CB Amsterdam 
a la final del torneig organit-
zat per la UE Mataró

Del divendres 9 al diumenge 11 es 
va disputar al Palau Josep Mora 
el Torneig Internacional Cadet 
masculí organitzat per la Unió 
Esportiva Mataró amb la col-
laboració de l'Ajuntament de la 

ciutat. El torneig comptava amb la 
presència del Futbol Club Barcelona 
Lassa, El Divina Seguros Joventut 
de Badalona, el CB Sant Josep de 
Badalona, el Club Canoe madrileny, 
el CB Amsterdam holandès i, per 
descomptat, l'amfi trió Platges de 
Mataró.

La competició es va dividir en dos 

enfrontament complicat per als 
grocs per poder escapçar la ratxa 
de vuit derrotes consecutives que 
acumulen, i així intentar abando-
nar l'última posició en solitari de 
la taula classifi catòria.

El Mataró Parc Boet rebrà el Pia 
Sabadell
Després d'un tram de calendari 
molt exigent pels d'Alberto Peña, 
aquest dissabte 17 a les 19.15 re-
ben a l'Eusebi Millan el Bàsquet 
Pia Sabadell, penúltim classifi cat 

del grup 1 de Copa Catalunya, amb 
tan sols 2 victòries per 8 derrotes.

És una bona ocasió per als taron-
ges per seguir pressionant el líder, 
el Sant Josep, amb qui empaten a 
la classifi cació.

El Platges a no deixar escapar el 
líder, el Barça CBS
El Platges de Mataró rebrà al Josep 
Mora el Sese el diumenge a les 18 
a les 16.30 en un partit important 
per no despenjar-se del líder de la 
categoria, el Barça CBS.

El rival de les d'Adrià Castejón, 
el Sese, ocupa el tercer lloc per la 
cua, amb 3 victòries i 9 derrotes.

La plantilla del Club Canoe, vencedor del TIC 2016. | CEDIDA

grups de tres equips, on es classifi -
caven els dos primers que disputa-
rien les semifi nals de la competició. 
Finalment els aparellaments van ser 
entre el Barça i el CB Amsterdam 
per una banda, i el Sant Josep i el 
Canoe l'altra semifi nal. Els vence-
dors van ser el conjunt holandès, 
que va derrotar còmodament al 
Barça, i el madrileny imposant-se 
al conjunt badaloní.

El diumenge, abans de la fi nal, 
es va disputar el tercer i quart lloc 
entre el Barça i el Sant Josep, on 
els culers es van imposar clarament 
per 72 a 52, aconseguint així pujar 
al tercer calaix del podi. La fi nal va 
resultar un partit molt igualat entre 
el CBA i el Canoe. Un enfrontament 
que no es va resoldre fi ns a l'últim 
sospir on el Canoe aconseguiria la 
victòria per un sol punt, 65 a 64. 

el Esporttot BÀSQUET

El bàsquet mataroní torna a la 
competició després del pont

El Canoe s'emporta el Torneig 
Internacional Cadet Masculí
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www. gress.es

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

Conjunto CONFORT
· Mueble +pica porcelana +espejo.
+ APLIQUE LED.
· Cajones con freno.
Disponible en 60, 70, 80,100cm
y en otros colores.

30%/dto.

209,30€/u

AHORA POR SÓLO
300€

ANTES
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Disponible en 60, 70, 80,100cm
y en otros colores.

30%/dto.

262,50€/u

AHORA POR SÓLO

349,30€/u

AHORA POR SÓLO

314,30€/u

AHORA POR SÓLO

351,24€/u

AHORA POR SÓLO

375€/u

ANTES

499€/u

ANTES

449€/u

ANTES

425€/u

ANTES

Conjunto VITALE
Mueble +pica porcelana
+espejo +APLIQUE LED
Cajones con freno.

Conjunto LIFE
Mueble +pica porcelana
+espejo +APLIQUE LED
Cajones con freno.

Conjunto VITALE
Mueble +pica porcelana
+espejo +APLIQUE LED
Cajones con freno.

Conjunto LOOK
Mueble +pica porcelana
+espejo +APLIQUE LED
Cajones con freno

Disponible en 60-80-100-120cm y otros colores Disponible en 90 y en 120cm y otros colores

Disponible en 60cm y 80cm y otros colores Disponible en 60-80-120cm y otros colores

30 %
/dto.
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1  CE MATARÓ

1  ESPORTIU CAN PI

CE MATARÓ: Pol, Isma, Rueda, Sergi 
Sànchez (Kiku 69'), Willy, Òscar, Fiti 
(Parri 21'), Mario, Marcelo (Bargalló 
46'), Ricky (Sofian 81'), Aitor. 

GOLS: 10' RICKY (1-0); 58' Rubio de 
penal (1-1).

3  EUROPA B

3  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Kadur, Izar, 
Albertito, Peque (Omar 87'), Roger, 
Carlitos (Cristian Romero 72'), Joel (72' 
Baba), Pereira (72' Said), Joan, Aleix 
(83' Carlos Gómez).

GOLS: 43' Torrentbó (1-0); 60' IZAR 
(1-1); 64' JOEL (1-2); 82' Soto (2-2); 90+2' 
OMAR (2-3); 90+4' Grau (3-3).

SEGONA
CATALANA

Un penal rigorós va donar 
l'empat als visitants

El CE Mataró va desaprofi tar per 
segon diumenge consecutiu l'opor-
tunitat de col·locar-se líder de la 2a 
Catalana, ja que només va empa-
tar davant el penúltim classifi cat 
i baixa a la tercera plaça. 

I el partit va començar bé, amb 
l'equip groc i negre jugant molt 
tranquil, i als deu minuts de joc es 
va avançar quan Ricky va rematar 
de cap una centrada des de l'es-
querra. Però l'equip hospitalenc 
va plantar cara, va endurir el joc i 
va pressionar més i el Mataró va 
perdre el domini fi ns al descans. 

 A la represa va continuar una tò-
nica semblant i en un penal rigorós 

els visitants van empatar. A partir 
d'aquí l'equip local va posar una 
marxa més i va tenir moltes ocasi-
ons de gol, sobretot a peus d'Aitor, 
però la pilota no va entrar. 

Mor Josep Ribas, fotògraf del club
La nit del passat dilluns ens va dei-
xar Josep Ribas, fotògraf del CE 
Mataró des de feia molts anys.

Molt bon partit, i ben entretingut, 
el que van disputar l'Europa B i el 
Cirera al Nou Sardenya el passat 
dissabte, amb dos equips que van 
buscar sempre la porteria i van 
trobar premi amb tres gols per 

Quatre equips amb   
opcions a la part alta

14a jornada (10-11 desembre)

CE MATARÓ - Esportiu Can Pi ............... 1-1
Guineueta - Martinenc B ......................4-1
Europa B - CIRERA ................................. 3-3
Fundació Grama - Besós BV ...............0-0
Lloreda - Carmelo .................................0-5
PREMIÀ DE MAR - Sant Adrià ................ 1-1
Canyelles - LLAVANERES ....................... 1-2
SANT POL - Sarrià ................................... 2-1
Badia - Llefià  .........................................0-2

Classificació 
Fund. Grama 30; Guineueta 29; CE MATARÓ 
28; Llefià 26; Sarrià, SANT POL i Besós BV 
23; Sant Adrià i LLAVANERES 22; Europa 
B 19; Lloreda, Canyelles i PREMIÀ MAR 16; 
Martinenc B i Badia 14, CIRERA 13; Esp. Can 
Pi i Carmelo 10.

15a jornada (18 desembre)

UD CIRERA - Guineueta (12 h)
Martinenc B - CE MATARÓ (12 h)
LLAVANERES - PREMIÀ MAR (DS 18 h)
Sant Adrià - SANT POL (DG 12 h)

Dos partits importants
Els dos equips mataronins es poden 
fer un favor mutu el diumenge al 
migdia. La UD Cirera rep la Guineueta, 
un equip de la zona alta, i sumant els 
tres punts que necessita els trauria a 
un rival directe del Mataró. I l'equip 
groc-i-negre juga al Guinardó davant 
un equip de la zona baixa i una 
victòria li aniria molt bé tant a ell com 
al Cirera.

Victòria mínima
El juvenil del CE Mataró va guanyar 
per un mínim 2-1 davant el Josep 
M. Geé Ass. amb gols de Pol Vallès i 
Sofian. I així puja a la 11a plaça amb 17 
punts. Aquest cap de setmana juga al 
camp del Cornellà B, 2n classificat.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Palamós 0-3; Cadet 
(Pref) CEM Sant Gabriel 1-1; Infantil 
(Div. Honor): Gavà - CEM 2-3. El Mataró 
és cinquè amb 21 punts.

cada bàndol. És un bon punt per 
a l'equip d'Antonio Gonzàlez, però 
que no li permet sortir de la zona 
de descens. 

A la primera part va dominar 
el Cirera, però al fi nal va marcar 
l'equip gracienc. A la represa el 
Cirera va posar una marxa més i 
va marcar dos gols en pocs minuts 
després de dues bones centrades 
de Carlitos. Els entrenadors van 
moure la banqueta i l'equip local 
va empatar portant el partit a un 
fi nal emocionant. Tots dos equips 
van buscar el gol i el van trobar 
en temps afegit, primer el Cirera i 
després l'equip escapolat.

Lliga Nac. Juvenil

Ricky avançava al Mataró. | D.F

Bon partit amb final vibrant

 Deixen passar una altra ocasió

el Esporttot FUTBOL
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1  AD LA LLÀNTIA

0   CABRERA

AD LA LLÀNTIA: Drameh, Carmona, 
Artero, Sergio López, Jordi Cano, Isra 
(Jerreh 76'), Diallo (Sergio Cobo 59'), 
Chamarro (Ibra 46'), Rísquez (Ángel 
Vega 59'), Moreno (Delfín 84'), Ibu.

TERCERA
CATALANA

Victòria treballada de la Mataronesa 
que li permet posar-se a dalt de tot 
de la taula. 

La primera part va ser iguala-
da i amb poques ocasions locals i 
alguna d'arenyenca. A la represa 
l'equip arlequinat va sortir amb 
idees més clares i de seguida Toni 
va avançar el seu equip, i després 
van tenir alguna ocasió més per 
sentenciar, però no ho van fer i al 
fi nal van patir una mica.

Forta lluita entre nou 
equips a la part alta

14a jornada (10 desembre)

Cabrils - Districte 030 ..........................0-4
Turó Peira - MOLINOS ............................ 1-2
Young Talents - Premià Dalt..............sus.
Vilassar Dalt - Santvicentí ................... 1-3
LA LLÀNTIA - Cabrera ............................1-0
Pineda - Vilassar Mar B ....................... 2-4
Argentona - La Salut .............................. 1-1
Singuerlín - PLA D'EN BOET ................5-0
MATARONESA - Arenys Mar ..................1-0

Classificació 
Districte 030, LA LLÀNTIA, MATARONE-
SA 29; Singuerlín i Young Talents Bada-
lona Sud 28; Vilassar Mar B 27; MOLINOS 
i Premià Dalt 26; Argentona  25; Arenys 
de Mar i Vilassar Dalt 17; Santvicentí i 
La Salut 14; PLA D'EN BOET i Cabrera 
12; Cabrils 11; Turó Peira 8; Pineda 0.

15a jornada (17-18 desembre)
MOLINOS - Argentona (DG 12 h)
Cabrera - MATARONESA (DG 12 h) 
Santvicentí - PLA D'EN BOET (DG 12 h)
Districte 030 - LA LLÀNTIA (DG 18 h)
Només Molinos a casa
El Molinos és l'únic que juga a casa 
i el partit de la jornada és el de La 
Llàntia.

Grup 5è (10a jornada)
Mataró Athletic-ACELL Cerdanyola .. 6-3
Rocafonda - Arenys Munt ...................3-0
Juvesport - Iluro ...................................2-0
El Tiana va per davant amb 27 punts, 
seguit del Rocafonda amb 24, però 
amb un partit menys.
Grup 6è (10a jornada)
Montsant - MOLINOS B  ........................ 5-3
El Molinos B és vuitè amb 14 punts, a 6 
punts del primer.

Grup 3r
Arenys Mar - MOLINOS ......................... 5-3
Mollet - CE MATARÓ ..............................0-13
El Molinos ocupa el 3r lloc amb 18 
punts i el CE Mataró és 8è amb 12 
punts.

 Mataronesa i La Llàntia líders

Victòria de la Mataronesa devant l'Arenys de Mar per aconseguir el liderat. | DANIEL FERRER

Quarta Catalana

1  TURÓ PEIRA

2  UD MOLINOS

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Grau, 
Abel Moreno (Marc Ruiz 50'), Hèctor 
Deniz, Llavero, Roca (Gorka 57'), Badre, 
Adrián Garcia (Ramos 50'), Augusto 
Campos (Adán Nevado 70'), Óscar, 
Manrique (Beltran 57').

Res va poder fer l'equip del Pla 
d'en Boet davant un equip que va 
sortir en tromba, i que al descans 
dominava per 3-0. Cap al tram fi nal 
l'equip de Santa Coloma va fer un 
parell de gols més. 

El Molinos es va retrobar amb un 
triomf que feia tres jornades que 
se li resistia. L'equip blanc i blau 
va tenir sort de trobar-se amb un 
gol en pròpia porta als tres minuts 
i després Hèctor Deniz va fer el 
segon. A la represa, l'equip local 
ho va intentar i va trobar el premi 
quan faltava un quart d'hora.

1  UD MATARONESA

0  ARENYS MAR

UD MATARONESA: Paco, Carlos (Ma-
nolo 69’), Tommy (Palanco 46’), Simon 
(Mosquera 69’), Toni, Aitor (Jurado 73’), 
Vicente, Koke, Lluís (Bryan 73’), Aldo, 
Miguel i Rafa.

L'equip llantienc va aconseguir els 
tres punts que el situen a dalt de 
tot de la classifi cació, encadenant 
ja sis jornades sense perdre.

Després d'un partit molt com-
petit, van acabar aconseguint una 
treballada victòria gràcies a un gol 
d'Ibu quan quedaven ja menys de 
deu minuts per al fi nal.

5  SINGUERLÍN

0  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos 
González (Javi Rodríguez 46'), Marc 
Palau, Ordóñez, Moussa (Youness 46'), 
Valencia, Diego, Silva (Eric 46'), Ito 
Palanco (Vela 46'), Àlex Palau i Valle 
(Carrasco 46'). 2a Catalana Fem.

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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3  MIS IBÉRICA MATARÓ

1  SHUM MAÇANET

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

1  MEDICARE SYSTEM

1  CP ALCORCÓN

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Èrika 
Arellano (portera), Xantal Piqué, Carla 
Fontdeglòria, Ona Castellví (1), Aina Flo-
renza –cinc inicial-, Joana Xicota, Anna 
Fontdeglòria, Júlia Canal i Ariadna 
Escalas (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Segona victòria consecutiva 
dels mataronins, certificant 
una millora del joc que 
permet somiar 

La primera part va ser de clar do-
mini local, i en una bona jugada, 
culminada per Bartrés i amb as-
sistència de Marc Figa, va arribar 
el primer gol del partit al minut 10. 
Al minut 18, l’àrbitre va sancionar 
un penal en contra del Mataró que 
Sergi Grané va aturar. Al fi nal de 
la primera part, una bona ocasió 
pels visitants i, ja a l’últim minut, 
dos contracops del Mataró que no 
van acabar en gol.

A la represa el Mataró va buscar 
el segon gol, però el que va arribar, 

Un bon partit del Mataró, cre-
ant moltes ocasions, no va ser 
suficient per aconseguir la 
victòria  

Partit intens, amb ocasions a amb-
dues porteries i domini altern, però 
amb pocs gols gràcies a les ex-
cepcionals actuacions de les dues 
porteres. Rocío Ramon va executar 
una falta directa i Èrika Arellano 
la va aturar perfectament, però 
el rebuig de la portera va tornar 
a l’estic de la madrilenya, que va 
fer el 0-1. Llavors van succeir els 
millors minuts locals, amb nom-
broses ocasions de gol. La portera 
visitant va realitzar una exhibició 
aturant-ho tot.

La segona part va continuar 
pel mateix camí, amb les porteres 

al minut 7, va ser una targeta blava 
per Èric Florenza i Ferran García 
va fer l’empat. Els de Quim López 
volien la victòria i el Maçanet es 
va carregar de faltes per intentar 
parar l’allau de joc mataroní. Va ser 
Àlex Cantero qui va  tornar a donar 
avantatge al Mataró. Els visitants 
van apretar i Grané va fer una ex-
hibició amb aturades per a tots els 
gustos. A l’últim sospir de partit, 
els visitants van cometre la desena 
falta i Bartrès va aconseguir el 3-1.

Igualtat a la zona 
mitja
Jornada 10
Raspeig - Tordera ....................................... 1-2
Lleida Alpicat - Calafell ...........................6-5
Asturhockey - Palafrugell ....................... 4-3
Sant Cugat - Barcelona B ........................3-5
Vilanova - Sant Feliu ................................ 2-2
MATARÓ - SHUM Maçanet ......................... 3-1
GEiEG - Arenys de Munt ............................ 1-3

Classificació
Palafrugell 22; Sant Cugat, Tordera i 
Arenys de Munt 18; Asturhockey 16; Llei-
da Alpicat, Barça B i Vilanova 15; MATARÓ 
i Maçanet 14; Calafell 13; Sant Feliu 11; 
GEiEG 8; Raspeig 1 punt.
Derbi comarcal a Arenys de Munt
Aquest divendres 16 a les 21h es juga un 
dels derbis comarcals de la temporada 
a la pista d'un Arenys de Munt que, des-
prés d'un mal inici, suma cinc victòries 
consecutives. El Mataró buscarà mante-
nir el bon moment de joc i resultats.

Són quartes per la cua
Jornada 9
Manlleu - Voltregà ..................................... 1-3
Vilanova - Gijón .........................................0-8
MATARÓ - Alcorcón ..................................... 1-1
Bigues i Riells - Liceo ............................... 3-2
Sant Cugat - Palau Plegamans ............... 1-7
Las Rozas - Rivas Las Lagunas .............2-0
Jornada 10
Sferic Terrassa - MATARÓ ........................ 4-2

Classificació
Voltregà, Palau Plegamans i Manlleu 22; 
Gijón 21; Bigues i Riells 19; Liceo 15; Sferic 
Terrassa 13; Cerdanyola 12; Las Rozas 
11; Alcorcón 8; MATARÓ 7; Sant Cugat i 
Vilanova 6; Rivas Las Lagunas 5.
Descans fi ns després de festes
Després de dos partits consecutius, toca 
descansar fins que es rep al Voltregà.

Victòria del Mis Ibérica davant el 
Maçanet en un partit vibrant

Bartrès, protagonista del partit. | D.F

OK Lliga Fem.

traient-ho tot. Al minut 7, Èrika 
Arellano va aturar un penal. Ona 
Castellví tampoc va poder anotar 
el penal del que va disposar de 
primeres, però després del rebuig 
sí que va aconseguir empatar el 
partit. Gairebé al fi nal l’àrbitre va 
sancionar la 15a falta del Mataró, 
però altre cop Arellano va aturar-la, 
convertint l'empat en defi nitiu.

S'han de conformar amb l'empat

el Esporttot HOQUEI PATINS
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L'equip valencià es va 
imposar en alevins i 
el barceloní en benjamins

Els passats dies 6 i 8 de desembre, 
la UD Cirera va organitzar, amb un 
gran èxit de participació i d'assis-
tència, el 5è Torneig de Promeses 
SPALL que va acabar amb el triomf 
de la UD Levante en alevins i de la 
UE Cornellà en benjamins.

El Levante UD guanya en cate-
goria aleví
El dimarts dia 6 va ser el dia dedicat 
a la categoria aleví amb la partici-
pació de Sabadell, Villareal, Aqua 
Hotel, Badalona, L'Hospitalet, FC 
Barcelona, Mercantil Sabadell, Sant 
Andreu, Jabac Terrassa, Espanyol, 
Levante, Llagostera, Bordeta Lleida, 
Cornellà, València i UD CIRERA.

Levante i Cornellà campions del 
Torneig de Promeses de la UD Cirera

Es va proclamar campió la UD 
Levante guanyant per 6-1 el Villareal 
CF en la gran fi nal. En les semifi nals 
el Villareal CF havia derrotat el RCD 
Espanyol por 3-1 i el Levante UD va 
superar el FC Barcelona per 3-0.

El Cornellà s'imposa en benjamins
El dijous dia 8 estava dedicat als 
benjamins amb la participació de 
l'Espanyol, L'Hospitalet, Badalona, 
Tordera, Sant Andreu, Mercantil, 
Sabadell, Girona, Bordeta Lleida, 
Cornellà, Granollers, Aqua Hotel, 
Cardedeu i tres equips de la UD 
CIRERA.

El campió va ser la UE Cornellà 
que va guanyar a la fi nal el Badalona 
CF per 5-0.

Gran èxit de participació i assis-
tència de públic
Van participar-hi 32 equips i es cal-
cula en prop de 10.000 persones les 
que durant els dos dies van passar 
pel Camp Municipal de Cirera al llarg 
de les vint hores de competició.

La plantilla del Levante amb el trofeu de campions en categoria aleví. | CEDIDA

Derrota immerescuda del 
Medicare System a Terrassa

Bon paper mataroní 
al Camp. d'Espanya

El Tonbal i el Hwarang van 
gaudir de bones actuacions 
en el Campionat d'Espanya de 
Clubs disputat a Alacant

Del 8 a l'11 de desembre es va dis-
putar a Alacant el Campionat d'Es-
panya de Taekwondo de clubs de 
totes les categories i modalitats 
amb bons resultats per als clubs 
de la ciutat.

El Tonbal va sumar 11 medalles (3 
ors, 4 plates i 4 bronzes) a més a 
més d'aconseguir la segona posició 
com a club a l'infantil de Poomsae. 
Les medalles d'or van ser per a 
Oscar Montoro en cadet infantil de 
15 a 16 anys, Èric Castro en benjamí 
de 9 a 10 anys i Imanol Martín en 
cadet adult de 12 a 14 anys.

El Hwarang, per la seva banda, 
amb 6 representants va sumar un 
bronze.

4  SFERIC TERRASSA

2  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariad-
na Escalas (portera), Xantal Piqué, Car-
la Fontdeglòria (1), Marta Soler, Aina 
Florenza (1) –cinc inicial-, Ona Castellví, 
Joana Xicota, Anna Fontdeglòria, Júlia 
Canal i Èrika Arellano (ps).

L'equip d'Albert Larrea va 
dominar el joc, però 
algunes errades puntuals les 
van aprofitar les locals

El Medicare System visitava la pista 
de l’Sferic Terrassa dimarts a la nit, 
en el partit avançat de la desena 
jornada, i va caure per 4-2 tot i 
fer un bon partit, dominant el joc. 
Les locals van saber aprofi tar er-
rades puntuals de les mataronines, 
i d’aquesta manera van fer-se amb 
els tres punts.

L’Sferic va avançar-se al minut 
cinc, però un gol d’Aina Florenza va 
suposar l’empat a un gol sis minuts 
més tard. Però Puertas, que va fer 
els quatre gols locals, va fer el 2-1. 
I a la represa les locals ampliaven 
el seu avantatge (3-1), encara que 
pocs segons més tard un gol de 
Carla Fontdeglòria tornava a do-
nar opcions al Mataró amb el 3-2. 
Però les mataronines no van saber 
materialitzar el seu domini sobre la 
pista i en la recta fi nal van encaixar 
el 4-2 defi nitiu, que suposava una 
derrota immerescuda.

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Futbol Sala | Sergio Vivas 
campió de Catalunya de 
seleccions comarcals
El cadet del CFS Ciutat de 
Mataró, Sergio Vivas, es va pro-
clamar campió de Catalunya amb 
la selecció cadet del Maresme 
després de guanyar als penals a 
la selecció de Catalunya Central 
en un partit molt emocionant 
que va acabar empatat a 1. El 
jove jugador, que ha participat 
en les 4 últimes edicions, ha rea-
litzat un campionat molt seriós, 
disputant minuts importants dins 
de la selecció formada per grans 
jugadors de la comarca.

Rugby| El Rugby Club Mataró 
puja de categoria
Aquest passat cap de setmana 
el Rugby Club Mataró va assolir 

l'ascens de categoria després 
d'acabar en segona posició del 
seu grup de Primera Catalana, 
on ha aconseguit 6 victòries per 
tan sols una derrota. Al partit 
defi nitiu van derrotar al Rugby 
Navata per un clar 18 a 58.

Handbol| Eduardo Calle 
convocat per la selecció 
espanyola promesa 
El mataroní Eduardo Calle ha 
estat convocat per la Selecció 
Espanyola promesa per disputar 
el VII Torneig Internacional d'Avi-
lés que es disputa del 15 al 18 de 
desembre i on s'enfrontarà al 
San Juan Bosco i les seleccions 
d'Àustria, Romania i Portugal.

El jugador Mataroní, format a 
les bases del Joventut Handbol 
Mataró i actualment jugador del 

FC Barcelona, és el capità  de la 
Selecció Espanyola.

Waterpolo | Alba Bonamusa 
disputa amb la selecció 
espanyola el Mundial sub-18

Des del dia 12 i fi ns al 18 de de-
sembre s'està disputant a Nova 
Zelanda el Mundial sub 18 de wa-
terpolo femení on la mataroni-
na Alba Bonamusa de La Sirena 
CNM ha estat convocada per la 
selecció espanyola. Completen 
la convocatòria de Jordi Valls: 
Guiral, Crespi, Baringo i Aznar 
(CN Sant Andreu), Leiton (CN 
Sabadell), Rutgers (CN Rubí), 
Montoya (AR Concepción), 
Gómez (EW Zaragoza), 
Domene (CN Terrassa), Díaz 
(CN Moscardó) i Goset (CE 
Mediterrani).

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

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

Rogue One: Una historia de Star Wars  

 12:00  12:20  16:20  17:10  18:00  19:10  20:00  20:50  22:00  00:15  00:50

 [dv.-dg.+dc.] 19:45     [dv.-ds.] 22:35  22:50  23:40     [dg.-dc.] 22:30

El editor de libros 

 [dv.+dl.-dc.] 20:00     [dv.-ds.] 22:00   [dg.-dc.] 22:15     [dl.-dc.] 17:00

Fiesta de empresa 12:20  16:30  20:40  22:50  01:00 

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

Vaiana 12:10  12:30  16:00  18:20    [dv.-dg.] 17:00   [dv.-dg.+dc.] 19:20

Villaviciosa de al lado 

 12:15  16:00  18:40  20:45  22:50  01:00       [dl.-dm.] 19:30

1898. Los últimos de Filipinas 16:00       [dl.-dm.] 18:45

Animales nocturnos 22:35  01:00 

Aliados 12:00  15:50  18:30  21:30  00:10 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 12:00  16:00  18:45  21:30  00:15  

La llegada [ds.-dg.+dc.] 12:10  17:30  20:30  23:00     [dv.+dl.-dm.] 

16:30  19:00  21:30  00:01

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas     

 12:15

Sully [dv.+dl.-dc.] 16:00              [dg.-dc.] 22:50

Trolls [dv.+dl.-dm.] 18:00              [ds.-dg.] 12:15  17:15

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

Amor y Amistad 18:00 (18 i 19 des.)     20:00 (19 des.)

Sully 20:00 (18 des.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Rogue One: Una historia de Star Wars  [dv.-ds.] 22:45

   18:00  19:00  20:15  22:00           [dv.-dg.] 16:00  17:00

Hasta el último hombre  

 20:00            [dv.-dg.] 17:00           [dl.-dc.] 18:30 

El editor de libros  20:30  22:30

Vaiana 18:15  19:30            [dv.-dg.] 16:10  17:15                       

Villaviciosa de al lado 

 18:00  20:30               [dv.-dg.] 16:00  22:40              [dl.-dc.] 22:30

1898. Los últimos de Filipinas 22:15

Animales nocturnos  22:00

Aliados [dv.-dg.] 20:00  22:30              [dl.-dc.] 22:00

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 19:15           [dv.-dg.] 16:15

La llegada 22:20

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

Programació fins el 21 de desembre

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

  L’enfant terrible del cinema da-
nès i fi gura internacional Nicolas 
Winding Refn, ara presentat sota 
les inicials NWR, estrena la seva 
coproducció americana, francesa 
i danesa “The Neon Demon”, am-
bientada en el món de la moda a 
Los Ángeles de la mà d’una nou-
vinguda, Jessie, que vol conver-
tir-se en una model.

L’esteticisme i el preciosis-
me grandiloqüent exercit per 
Refn en les seves peces emble-
màtiques “Drive” (2011) o “Only 

La fredor assassina de la buidor

"The Neon Demon" de Nicolas Winding Refn

God Forgives” (2013)  l’ha por-
tat en aquesta ocasió prop de 
l’abstracció. 

Refn arracona el seu tant asfi -
xiant com hipnòtic barroquisme 
visual per a una posada en escena 
marcada per la buidor i la fredor 
en un fi lm quasi conceptual. 

 Crec que hi ha un esforç deli-
berat de desprendre’s de la tirania 
de la narració convencional per 
insistir en la preeminència dels 
colors, les línies i, sobretot, les 
formes geomètriques, donant peu 
a informals escenes pictòriques 
del no-res.

 

Un moment del film. 

Pregunta de la setmana
Per quina frase es va fer famós el 
personatge de Darth Vader?

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

Resposta del núm. 1748
‘La Sirenita’

Guanyadors:
Victoria Bigas Pena.

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. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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ROGUE ONE: STAR WARS

L'Imperi Galàctic ha acabat de construir 
l'arma més poderosa de totes, l'Estrella 
de la mort, però un grup de rebels de-
cideix realitzar una missió de molt alt 
risc: robar els plànols d'aquesta estació 
abans que entri en operacions.
Direcció: Gareth Edwards
Intèrprets: Felicity Jones, Mads Mikkel-
sen, Diego Luna, Ben Mendelsohn
133min

INFILTRADO

Un policia nord-americà s'infiltra en 
una banda de narcos colombians. Per 
aconseguir-ho, Robert Mazur s'infiltrarà 
amb Kathy Ertz, qui fingirà ser la seva 
futura esposa i Emir Abreu, un policia 
amb mètodes poc tradicionals.
Direcció: Brad Furman
Intèrprets: Bryan Cranston, John Legui-
zamo, Diane Kruger, Amy Ryan
127min

OPERACIÓN ANTHROPOID

Thriller polític que narra l'atemptat 
contra el líder nazi Reinhard Heidrich, 
general de les SS. Basada en la història 
de l'Operació Antropoide, la missió de la 
Segona Guerra Mundial per assassinar a 
Heidrich, artífex de la Solució Final.
Direcció: Sean Ellis
Intèrprets: Jamie Dornan, Cillian 
Murphy, Charlotte Le Bon, Toby Jones 
120min

ETERNITÉ

La Valentina es casa a finals del XIX amb 
20 anys. A la fi del XX, la seva besnéta, 
acaba en braços de l'home que estima. 
Entre aquestes dues èpoques, homes i 
dones es troben, s'estimen i mostren el 
destí romàntic de dues generacions.
Direcció: Tran Anh Hung
Intèrprets: Mélanie Laurent, Audrey 
Tautou, Bérénice Bejo, Jérémie Renier
115min

FALLING

Aslan cita a Alma a la República Domi-
nicana, on van viure els millors anys de 
matrimoni. Si ella acudeix al lloc on l'ha 
citat i accedeix a passar amb ell 24 ho-
res, ell li lliurarà les claus de la casa que 
han compartit durant més de 20 anys. 
Ella hi va i el que trobarà és sorprenent.
Direcció: Ana Rodríguez Rosell
Intèrprets: Emma Suarez, Birol Ünel
89min

EL FARO DE LAS ORCAS

Lola viatja amb el seu fill autista, Tris-
tany, fins a la fi del món per a trobar-se 
amb Beto, un guardafauna que té una 
relació molt especial amb les orques sal-
vatges a la Patagònia Argentina. La seva 
vida canviarà per sempre.
Direcció: Gerardo Olivares
Intèrprets:  Maribel Verdú, Joaquín 
Furriel, Joaquín Rapalini Olivella, Ana 
Celentano. 105min
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Una reunió de la cooperativa. 

 Cedida 

Mentre sobre la taula del consistori se segueix parlant 
del futur Pla de Mobilitat de la ciutat de Mataró, hi 
ha una cooperativa que fomenta que aquesta mo-
bilitat, més enllà de l'aparcament, les zones blaves, 
els fl uxos de circulació o la freqüència del transport 
públic que es debatrà en aquest nou Pla, ara es pugui 
fer sostenible, elèctrica i compartida.  

Som Mobilitat és la cooperativa mataronina que 
lidera aquest moviment. Fa pocs mesos que es va 
constituir i camina amb tanta embranzida que ja parla 
de consolidació d'alguns dels seus passos. L'objectiu 
però és "treballar per una mobilitat sostenible", as-
segura un dels seus coordinadors, Arnau Vilardell. 
Així, el primer projecte que han posat en funciona-
ment és el de compartir vehicles elèctrics entre veïns 
per utilitzar-los, diuen, realment, quan es necessita. 
"Si tu tens un cotxe propi i pagues per l'ús que en 
fas, t'ho penses dues vegades abans d'utilitzar-lo i 
així vas més a peu, en bicicleta o transport públic", 
explica Vilardell al Tot Mataró, que sentencia: "això 
canvia automàticament la manera com ens movem 
per la ciutat".

La cooperativa de consum Som Mobilitat 
pretén consolidar la seva plataforma 
de gestió de vehicles elèctrics per 
fomentar el seu ús compartit entre 

els socis de la cooperativa. El nou model 
elèctric i sostenible estarà a punt, en una 
primera prova pilot, a partir del mes de gener.

Som Mobilitat treballa en una plataforma que 
comparteix amb una cooperativa de Bèlgica, 
sent així pioners d'aquest moviment a Europa.

Al reportatge d'aquesta setmana descobrim 
quines són les inquietuds de la cooperativa 
mataronina i els seus objectius, mentre sobre la 
seva taula ja es parla de consolidació i ampliació 
de serveis. 

Per una mobilitat  
més sostenible  REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

Som Mobilitat pretén consolidar el seu model a 
partir del mes de febrer de 2017
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En cerca de finançament
En poc menys de 15 dies es tancarà una cam-
panya de micromecenatge impulsada per Som 
Mobilitat a la plataforma Goteo. L'objectiu se si-
tua en aconseguir un mínim de 21.000 euros, tot 
i que asseguren que la xifra òptima rondaria als 
48.000 euros. Al tancament d'aquesta revista la 
quantitat recaptada era de 10.517 euros, precisa-
ment la meitat de l'objectiu fi nal. 

Amb els diners obtinguts en aquesta campanya 
de micromecenatge, Som Mobilitat es planteja 
adaptar la seva plataforma en multiidioma, cons-
truir un sistema integrat de gestió de socis, fac-
turació i incidències o integrar una ofi cina virtual 
pels socis, així com adaptar la plataforma perquè 
totes les cooperatives s'hi puguin integrar o de-
senvolupar-la per incloure-hi altres serveis de 
mobilitat addicionals. 

Mataró prova pilot

A Mataró s'ha impulsat la primera prova pilot amb 
un vehicle elèctric presentat fa poques setmanes. I 
abans no s'hagi acabat l'any o en un termini que no 
preveu superar les festes de Nadal, s'hauria d'haver 
acabat tot el procés de comprovació de la tecnolo-
gia del vehicle en qüestió. Moment en què aquest 
es posarà a disposició dels socis perquè el puguin 
començar a compartir. 

Però, com funciona? L'Arnau Vilardell respon: 
"Tot és tecnologia. De fet, és una plataforma que es 
gestiona a través dels telèfons mòbils. El propi mòbil 
et permet localitzar el vehicle, reservar-lo, obrir-lo 
i consultar el consum que n'hagis fet".

De moment la cooperativa només compta amb un 
primer vehicle però l'objectiu és consolidar aquest 
procés i tenir-ne tres pel pròxim mes de febrer. "A 
més a més d'aquests vehicles, el que volem també 
és fomentar que entre els socis de Som Mobilitat es 
pugui crear un parc propi de vehicles elèctrics. Així, 
els socis nodririen de fl ota el parc de vehicles elèc-
trics i, evidentment, en podrien fer ús", diu Vilardell.

Algú es pot qüestionar quines limitacions pre-
senten aquests vehicles elèctrics però des de Som 
Mobilitat justifi quen que l'única limitació, de mo-
ment, només és la seva autonomia. El vehicle que 
forma part de la prova pilot mataronina té una au-
tonomia de 120 quilòmetres, mentre que els que 
s'incorporaran al febrer seran de 210. Això sí, 
sempre cal tenir controlats els punts de càrrega.

Reportatge
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Si tu tens un cotxe 
propi i pagues per 
l'ús que en fas, t'ho 
penses dues vegades 
abans d'utilitzar-lo"

El centre d'operacions de Som Mobilitat es con-
centra a l'espai de coworking de Can Fugarolas de 
Mataró. És allà on, de forma totalment voluntària, 
un equip d'unes vint persones s'hi involucra tant en 
el desenvolupament, la plataforma, la imatge i tot 
el que cal per tirar endavant Som Mobilitat. De fet, 
Som Mobilitat neix com una cooperativa de con-
sum vinculada a Som Energia i amb la inquietud i 
reflexió sobre "el medi i les ciutats contaminants". 

Mirant cap a Europa

La plataforma que Som Mobilitat està utilitzant en 
aquests moments és una plataforma que ja està en 
funcionament en una cooperativa belga. Aquesta 
cooperativa funciona amb vuit vehicles i es va pres-
tar a cedir la plataforma a Som Mobilitat amb l'in-
tercanvi d'incorporar-hi millores en la seva progra-
mació: "Millorem la programació de la plataforma 
amb l'objectiu d'acabar-la compartint i poder-la 
obrir a noves cooperatives que es vagin constituint 

a Europa", explica Vilardell. 

En aquests moments a Europa hi ha cinc coope-
ratives de mobilitat compartida, tot i que d'aques-
tes només tres estan en funcionament. "Aquest és 
el mapa, per tant esperem que aquesta eina ser-
veixi per incentivar que diferents ciutats o regi-
ons vagin constituint i consolidant noves coopera-
tives", assegura el coordinador de Som Mobilitat.  

Passes endavant

Som Mobilitat es planteja constantment nous reptes. 
El més immediat és acabar de polir la programació 
del nou vehicle elèctric per posar-lo en funcionament 
entre els socis. A partir d'aquí, obtenir dos vehicles 
més que entrarien en funcionament a partir del mes 
de febrer. A banda d'això, s'ha començat a treballar 
amb diferents ciutats catalanes, com ara Olot, Girona, 
Montcada i Reixac, Barcelona o Igualada perquè tam-
bé constitueixin grups locals propis de vehicles per 
fomentar aquesta mobilitat sostenible.

Les passes endavant que vol fer la cooperativa 
mataronina però, van una mica més enllà. "Quan 
tinguem la flota de tres vehicles consolidada, volem 
plantejar-nos que a la plataforma s'hi pugui incor-
porar nous serveis com el de compartir trajectes", 
explica Vilardell que continua: "Si tenim mobilitat i 
tenim vehicles aquest és el següent pas. I, de fet, ja 
estem preparant la plataforma". 

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Epinium guanya el premi UPF Emprèn
L'empresa, situada al Tecnocampus, recopila les opinions dels consumidors de 
productes tecnològics i les ofereix a les marques per influir en clients potencials

Innovació: M. Biel

 Recopilar totes les opinions 
sobre productes i oferir-les a les 
grans marques en temps real 

amb l’objectiu de poder infl uir 
en possibles nous clients. Això és 
el que fan des d’Epinium, situa-
da al Tecnocampus, i per aquest 
sistema han rebut un dels premis 

UPF Emprèn a la iniciativa i a la 
capacitat empresarial en la cate-
goria d’Empresa i que està valorat 
en 10.000 euros. 

Els robots, el big data i la 

AMB EMPENTA
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Fins al moment, Epinium ja ha treballat per a una vintena de mar-
ques internacionals que han utilitzat la seva eina per analitzar 
l'opinió dels seus clients. 

Segons dades facilitades per Epinium, en total han recopilat més de 
810.000 opinions de 55.000 productes de prop de 960 marques. El 
seu proper objectiu és internacionalitzar-se a països com França, 
Alemanya o Anglaterra i obrir-se a nous sectors com la cosmètica, 
la puericultura o el món de l’esport. 

Objectiu: internacionalitzar-se

intel·ligència artifi cial són, doncs, 
els tres elements indispensables 
que fan funcionar aquest engra-
natge de col·leccionar opinions i 
posar-les al servei de les empreses 
en temps real. Com explica Carlos 
Martínez, cofundador d’Epinium, 
“aquesta informació resulta cada 
vegada més important perquè el 
90 per cent dels consumidors pren 
la decisió de compra basant-se en 
les valoracions d’altres usuaris”. 

Flexibilitat
Per tant, per a les marques és 
una prioritat saber què pensen 
els seus usuaris, ja sigui sobre un 
producte, un departament o la 
marca sencera. 

“La fl exibilitat per analitzar el 
que cada empresa necessita és el 
que fa diferent la nostra platafor-
ma”, matisa Martínez, que afegeix 
que el més interessant és que no 
només oferim a les marques un es-
tudi profund dels seus productes, 
sinó que també analitzem a fons 
la competència i el seu sector”.  

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

La vessant més solidària del TecnoCampus, aquest diumenge Daniel Ferrer 

   El TecnoCampus organitza una 
caminada popular per recaptar 
diners per a la Marató de TV3. La 
Marató és un projecte solidari en-
focat a la recaptació de recursos 
econòmics per a la investigació 
científi ca de malalties que actu-
alment no tenen cura. En l’edició 
d’aquest any, els diners recaptats 
es destinaran a la recerca en l'ictus 
i les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques.

El dia de la caminada serà diu-
menge 18 de Desembre a les 9.00 h 
del matí i el punt de sortida, la pla-
ça del TecnoCampus, que també 
serà el punt d’arribada. Aquest any, 
hi haurà dos recorreguts de 5km i 

Caminada del 
TecnoCampus 
per La Marató

Aquest diumenge, de 5 
km, amb sortida i arribada 
al Parc Tecnològic

de 8 km. El recorregut de 5 km serà 
accessible per fer-lo amb cotxets, 
cadires de rodes, etc. Aquesta ini-
ciativa és apta per a totes les edats.

 Al fi nal de la caminada, es 
farà un esmorzar a la plaça del 

TecnoCampus.
El preu de la inscripció és de 10€ 

i inclou l'esmorzar i una samarreta 
de La Marató. Els diners recaptats 
es destinaran íntegrament a La 
Marató de TV3.  | Redacció

amb Empenta
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Manel Adan amb una de les bicicletes elèctriques d'Ematbici Cedida 

 Ematbici és una fl ota de tres bi-
cicletes elèctriques i un servei que 
pot resoldre moltes necessitats de 
transport o missatgeria. Quantes 
vegades portar qualsevol cosa, de 
paquets a documents o fer trà-
mits ens suposa una despesa del 
temps, havent d’agafar el cotxe i 
tot? Amb Ematbici ja et pots obli-
dar de fer personalment aquests 

trajectes i transports i confi ar-los 
a aquest nou servei. Operen per 
Mataró, Argentona i Cabrera de 
Mar oferint servei de missatgeria 
en el sentit més ampli i amb un 
vehicle adient per creuar la ciutat 
de forma ràpida, efi cient i sense 
contaminació.
Les bicicletes d’Ematbici poden 
dur paquets de fi ns a 100 quilos 

La nova missatgeria en 
bicicleta elèctrica

de pes. D’aquesta manera poden 
transportar des de caixes de fruita 
a petits paquets que es necessitin. 
És tan fàcil com concretar el servei 
per via telefònica i et pots oblidar 
de fer tu el transport. Treballen 
sense limitacions horàries i, com 
que van amb bicicletes elèctriques, 
poden cobrir totes les zones, cosa 
que els vehicles no poden fer. 

Amb Ematbici podem confi -
ar-hi totes aquelles gestions que 
ens fan mandra com commutar 
documents, recollir paquets o 
cartes certifi cades  a Correus o 
transportar allò que convingui. 
Les tarifes són a partir de quatre 
euros depenent de la urgència i la 
distància.  El transport en bicicle-
tes elèctriques és cada vegada més 
comú a Barcelona o Europa i amb 
Ematbici entra amb força a casa 
nostra. Mataró es fa petit per les 
tres bicicletes que poden anar a un 
màxim de 25 km/h per la ciutat. 
És la solució a molts maldecaps 
i és invertir en tenir més temps 
i un maldecap menys. | Redacció

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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COMPRA VENDA 

COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros. 631.565.231 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

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 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO PLAZA PARKING moto. 
Av.Perú. 635.172.958 
NECESSITEM VIVENDES DE lloguer 
i venda pels nostres clients: Mataró 
zones Centre i Havana. 937909609
MATARÓ-CENTRE. Local ideal per 
a despatx, bany amb dutxa, instal-
lació elèctrica nova, ascensor. 
Lloguer 250€/mes Venda 35.000€ 
93.790.96.09 ref. P2136
MATARÓ-CERDANYOLA. Pis refor-
mat, 3 hab. (1 doble), 1 bany, saló, 
cuina independent, safareig, balcó 
amb vistes, calefacció, ascensor 
i a prop de serveis. 550€/mes 
93.790.96.09 ref. P2143

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-CENTRE. Planta baixa amb 
entrada independent, al casc antic 
de Mataró, 2 habitacions, 1 bany, 
cuina americana, a.a., inclou mobles. 
550€/mes 93.790.96.09 ref. P2144
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 
ALQUILER PISO MATARÓ Centro 
375€  para max.  6 meses. 
620.685.517 

TREBALL

BUSCAMOS PERSONAL PARA de-
partamento atención al cliente. 
Zona Maresme. Ingresos fi jos y va-
riables.  Incorporación inmediata. 
696.010.129 Verónica 
EMPRESA ÁMBITO NACIONAL. 
Precisa incorporar a personas pa-
ra la zona de Mataró. 619.220.947 
Sra. Filbà 
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 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.246.952 
TITULADA GERIATRIA RES-
PONSABLE, cuida gent gran, 
mobilitats reduïdes, nens. 
722.200.863
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO 7€ /hora. 
634.217.183
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949 

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, por ho-
ras o fi ja. 698.337.218 /688.315.516 
CUIDO PERSONAS MAYORES. Soy 
chico con buenas referencias. 
Responsable y serio. Por horas o 
interno. 645.403.982 
AUXILIAR ADMVA, ATENCIÓ al cli-
ent, recepció. Dona de 49 anys. 
Experiència. Disponibilitat imme-
diata. Català i Castellà. Amabilitat, 
empatia. 652.716.155 
EMPRESA DE MATARÓ, dedica-
da a la elaboración de alimentos 
congelados, busca a un/a comerci-
al-repartidor/a, de 40/50 años de 
edad. Imprescindible experiencia en 
ventas en el sector, conocimiento de 
informática y administración. Carné 
de conducir tipo B. Don de gentes, 
buena presencia. Incorporación: 
Enero 2017. Enviar CV con foto a 
info@metafoods.es 

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç català, castellà, ma-
temàtiques, tècniques d’estudi. 
Problemes d’aprenentatge. 10€/h. 
Antònia
CLASES DE RUSO, totalmente 
adaptadas a tu nivel y objetivos. 
Traducción: ruso/inglés/español. 
671.383.735. 

PROFESSIONALS

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 

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

BOTIGA DE ROBA 
A MATARÓ PRECISA:

DEPENDENTA
AMB EXPERIÈNCIA

núm. 1750 del 16 al 22 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

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
PINTOR-YESERO. Económico. 
632.725.660 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Pintura, lampista. 653.796.506 
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 - VIDÈNCIA

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

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MUJER JOVEN DISCRETA. Limpia, 
particular. 30 años. 603.341.763 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 100 pecho. 656.464.173 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
ROSY 40 AÑOS. Venezolana recién 
llegada. Cariñosa. Casa particular. 
698.359.037 
PRECIOSA MASAJISTA 27 años. 
Pícara y sensual. Particular. Selecto. 
632.257.231
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73

Una societat 
medicalitzada/malalta

Una constatació que cal reflexi-
onar-hi. Ho explicaré amb tres 
paraules:
1. PATOLOGITZAR LA VIDA 
QUOTIDIANA. Hi ha una tendència 
en textos oficials del món psíquic 
d'anar convertint les dificultats or-
dinàries, els obstacles del dia a dia, 
els fracassos normals dels esforços 
fets, la lluita per aconseguir fites, 
els sentiments de dolor d'una mort 
familiar o separació, l'esforç en fer 
les coses diàries, els aprenentatges 
escolars i una munió de frustracions 
d'altres aspectes, en "trastorns o al-
teracions de la personalitat". ¿Una 
malaltia mental? ¿Un trastorn de 
personalitat? Crec que és un gran 
error. Tota rosa té espines. Com el 
cuc en passar pel capoll i esdevenir 
papallona ha de passar per etapes 
dificultoses que no són malaltia. 
No calen psicofàrmacs d'entrada 
sinó 'pedapsicogogia'.
2. PROBLEMATITZAR EL MÓN 
EMOCIONAL. Les emocions és un 
tema actual. Sense emocions no es 
pot viure, ni créixer, ni ser feliços. A 
més a més, en l'adolescència i jo-
ventut prenen un caire molt vital. 
Però d'aquí a problematitzar el món 
emocional com si fos malalt, consi-
dero que no és el camí per madurar. 
I menys per evitar certs dolors, cal-
mar-los amb pastilles. El món emo-
cional és complex, però no patològic.
3. ENGENDRAR falses esperances. 
Voler és poder. No cal un gran es-
forç. Tot s'aconsegueix....I tot im-
mediat. La vida és dura i demana 
un esforç sempre acompanyat del 
temps. Saber esperar i ser realis-
tes amb il·lusió i no viure en un 
món màgic.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

ORQUESTRA DE MATARÓ AMB CÀRITAS 
CONCERT DE NADAL

Direcció: Clàudia Dubé Oranias
Diumenge 18 de desembre de 2016 a les 18 h.

Església de Sant Josep - Mataró

Entrada lliure amb aportacions voluntàries    
Ajuda’ns a ajudar!

núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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L'incident a La Riera. 

La crema de fotos del Rei, dilluns a la tarda. D.Ferrer 

 Unes cinquanta persones es van 
concentrar dilluns al vespre da-
vant l'Ajuntament de Mataró per 
expressar el seu rebuig a les deten-
cions de membres de la CUP per 
part dels Mossos d'Esquadra, ar-
ran de la crema de 
fotografi es del Rei 
en el darrer Onze 
de Setembre. "Ni 
Rei ni por" es po-
dia llegir en un 
dels cartells que 
portaven els con-
centrats. El gest de 
solidaritat amb els detinguts, que 
dimarts havien de declarar a l'Au-
diencia Nacional de Madrid, es va 
repetir en diversos municipis de 
Catalunya i en tots ells es va pro-
cedir a cremar retrats de Felip VI.

Crema solidària
A Mataró, convocats per les diver-
ses entitats de l'esquerra indepen-
dentista, els concentrats també van 
calar foc a fotografi es del monar-
ca espanyol mentre mostraven la 
seva solidaritat amb els detinguts. 
Entre els concentrats hi havia els 

La concentració era en rebuig de les detencions de 
membres de la CUP per fer la mateixa acció

Cremen fotos del Rei davant 
l'Ajuntament

   L’agrupació local de Ciutadans a 
Mataró va denunciar que el passat 
dia 6 un grup de joves “de l’esquer-
ra independentista radical” van 
cremar una bandera espanyola 
que van extreure de la parada que 
el partit havia instal·lat a la Plaça 
Santa Anna de Mataró. Segons va 
explicar el portaveu del grup mu-
nicipal de Ciutadans, Juan Carlos 
Ferrando  “un grup de trenta joves 
es va concentrar davant la parada 
cap a les vuit del vespre i un d’ells 
va provocar un estira-i-arronsa 
per la bandera fi ns que va acon-
seguir endur-se-la i la van cremar 
davant nostre”.

També una Constitució
Ciutadans també va relatar que 
la crema de la bandera havia anat 
acompanyada de la crema d’una 
constitució espanyola. Un fet que 
hores més tard i també a través 
de les xarxes, l’associació Jovent 
Mataroní Jovent Mataró va ad-
metre  i va explicar que l’incident 
amb la bandera s’havia produ-
ït en el marc d’un acte contra la 
Constitució en el qual es va cremar 
la reproducció a gran escala de la 
Carta Magna.   | Redacció

L’haurien sostret d’una 
parada del partit

Ciutadans denuncia la 
crema d’una bandera 
espanyola

5

Cinc membres de la CUP 
van ser identificats per 
cremar fotos del Rei

regidors de la CUP a l'Ajuntament 
de Mataró.

Fins a dos anys de presó
Els cinc investigats per l'Audièn-
cia Nacional per cremar fotos del 

Rei el passat 11 de 
setembre no van 
acudir dimecres 7 
als jutjats on esta-
ven citats a decla-
rar per videocon-
ferència davant el 
jutge Fernando 
Andreu. El jutge 

de l'Audiència Nacional va citar els 
cinc suposats autors de la crema de 
fotografi es del monarca durant la 
Diada a petició de la Fiscalia, que 
va demanar l’obertura d'una in-
vestigació arran d’un informe dels 
Mossos d'Esquadra. El ministeri 
fi scal els atribueix un presump-
te delicte d'injúries a la Corona, 
castigat amb penes de sis mesos a 
dos anys de presó o amb multes de 
6.000 a 12.000 euros en funció de 
la gravetat, com estableix l'article 
490 del Codi Penal. Dimecres de-
claraven a l'Audiència.  | Redacció
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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)

Després d'un període molt intens i 

sense parar quiet, entres en un cicle 

que durarà unes setmanes i et per-

metrà descansar i desconnectar una 

mica. Ampliació d'estudis.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Sembla que per fi comences a veure 

els fruits dels teus darrers esforços. 

Això es pot quantificar en diners, en 

satisfacció personal o ambdues coses. 

Et sentiràs generós.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

En l'amor les coses van a favor. Amb 

els fills hi ha bon enteniment. Amb 

la família nadiua, però, pot haver-hi 

tensions no resoltes que planegen i 

resten tranquil·litat.

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

Acabes un cicle. Cansat o un pèl desil-

lusionat però amb les coses més cla-

res, especialment quant a la professió 

i a la parella. Ha calgut viure-ho per 

ser més savi.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

La teva economia es troba protegida. 

També el sector professional, però 

això sí, t'obliga a canviar el xip i a 

moure't una mica. Canvis també, en 

la teva alimentació.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Voldràs sortir-te amb la teva i tro-

baràs l'oposició dels altres, especi-

alment de la parella. Amb paciència 

posaràs ordre, en el que ara et sembla 

imperfecte a la teva vida.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si la darrera experiència de parella 

no ha resultat com esperaves, seria 

bo veure si hi ha quelcom que no fas 

prou bé. Pot ser que estiguis repro-

duint algun patró tòxic.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et ve de gust passar pel saló de be-

llesa, comprar-te roba, peces d'art... 

Els altres et veuen més afavorit. No 

et mancaran oportunitats per causar 

bona impressió.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si estaves acostumat a lligar molt, 

potser passes per un temps de se-

quera. El fet de trobar-te més sol 

et portarà a pensar més en tu i a 

enfrontar-te a les teves emocions

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Sents que has d'assolir més profun-

ditat per entendre't millor. Això està 

bé però mira de no obsessionar-te 

per petites coses que et molesten, 

tan teves com dels altres.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et preocupa el futur i com fer-ho per 

arribar a final de mes. Entres en un 

cicle de canvis, alguns involuntaris, 

però necessaris per donar pas a una 

nova manera de viure.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

S'acaba una etapa de certa inactivitat 

i aviat hauran d'escoltar la teva veu. 

Només vés amb compte i no perdis 

el control. Ara ja tens més clar cap 

a on vols anar. Endavant!

www.facebook.com/dhannaastro

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

Mataronins a les oficines del SOC

D.Ferrer 

 Anna Aluart 

 El mes de novembre ha passat 
deixant Mataró en unes dades 
d'atur molt similars a les que te-
nia en tancar l'octubre. Durant el 
penúltim mes de l'any es va regis-
trar una ínfi ma rebaixa de 8 per-
sones en la xifra d'aturats, fet que 
pràcticament no 
ha mogut una 
taxa que se situa 
en el 17,81 per 
cent. És una es-
tadística mani-
festament pitjor 
que la registrada 
els novembres del 2014 i 2015, amb 
baixades de 177 i 142 persones res-
pectivament. D'aquesta manera 
s'alenteix el ritme a la baixa de 
l'atur registrat i la variació intera-
nual és més feble que la provincial, 
segons les dades que facilita l'Ob-
servatori del Mercat de Treball de 
l'Ajuntament de Mataró.

Tot i que 8 mataronins han 
trobat feina, el novembre no es 
pot considerar com un bon mes 
a efectes de l'ocupació. S'ha de dir 
que no és un període de tendèn-
cies clares i dels darrers nou anys, 

Mataró manté la taxa en un 17,81 i un cert estancament 
en l'evolució interanual a la baixa

L'atur baixa menys que els dos 
últims novembres

  La diputada Alícia Romero fa el 
pas i es postula al capdavant de la 
candidatura “Suma amb nosaltres” 
per liderar el PSC del Maresme. 
De moment es tracta d’una pre-
candidatura de la qual Romero ha 
acceptat el lideratge, segons el seu 
comunicat de premsa “després de 
diferents reunions de treball i de 
confi gurar un projecte comú i un 
equip molt transversal, que comp-
ta amb el suport de militants de la 
majoria d’agrupacions socialistes 
de la comarca”.

Unitat del partit
En les seves primeres declaraci-
ons una vegada formalitzada la 
pre-candidatura, Alícia Romero 
va posar tres compromisos so-
bre la taula: “el de fer una cam-
panya en positiu, basada en les 
idees i propostes, el de proposar 
un debat públic amb la resta de 
pre-candidats, obert a tota la mi-
litància, amb l’objectiu de poder 
contrastar models i projectes, i, 
fi nalment, el de treballar per la 
unitat del projecte socialista del 
Maresme, abans, durant i després 
de les primàries, amb la voluntat 
que aquest procés es realitzi de la 
forma més constructiva possible”.   
| Redacció

Es proposa treballar per la 
unitat dels socialistes

Alícia Romero es 
postula per liderar el 
PSC al Maresme

8

Vuit mataronins han 
trobat feina el penúltim 
mes de l'any

l'atur ha pujat en quatre i ha baixat 
en cinc a la capital del Maresme. 
Aquest 2016, però, ha estat un 
mes de tendència alcista a nivells 
generals. A fi nals de novembre es 
registren un total de 10.670 atu-
rats a Mataró. La taxa mataro-

nina s'equipara 
quasi per com-
plet amb l'es-
panyola –17,80 
per cent– però es 
manté molt més 
alta que la cata-
lana, del 13,27 o 

la maresmenca del 14,95.

Taxa singularment alta
Aquesta taxa disparada segueix 
sent la rèmora i la gran caracte-
rística de la desocupació mata-
ronina. Mataró segueix més d'un 
punt percentual per sobre de les 
següents ciutats metropolitanes 
amb més atur com Santa Coloma 
o Terrassa. És en la variació intera-
nual, que s'ha frenat una mica, on 
es dibuixa una tendència a la baixa 
millor que ciutats com Granollers, 
l'Hospitalet i Sant Boi.  | Redacció
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Rosa Tous, al Maresme

Francesc Misser, fill de Joan Misser, amb el fons de llibres

ACN 

 ACN 

    L’intel·lectual i activista antifran-
quista d'Arenys de Mar Joan Misser 
va morir a França l’any passat, on 
havia fugit durant la dictadura, i 
el seu fi ll, el periodista Francesc 
Misser, ha volgut mantenir viva la 
seva memòria donant a la seu de la 
Delegació de la Generalitat davant 
de la Unió Europea un “eclèctic” 
fons de llibres sobre la història, la 
cultura, la llengua i la geografi a 
catalanes.

“Hem pensat 
que respectàvem 
la seva memòria 
fent un testimoni 
de generositat cap 
a Catalunya, cap a 
la seva gent per-
què puguin apro-
fi tar aquestes obres”, va explicar a 
l’ACN Francesc Misser. Els llibres 
formen part del nou Centre de 
Documentació Català a Brussel·les. 
Monografi es històriques sobre els 
comtats catalans, cròniques re-
ials o l’expansió catalana per la 
Mediterrània, tres volums de la 
Crònica de Jaume I i les tres obres 

El Centre de Documentació Català de Brussel·les inclou 
el fons de l’exiliat antifranquista d'Arenys Joan Misser

500 llibres per comprendre 
Catalunya i apropar-la a Europa

   El Barcelona Maresme Business 
Club va portar en el seu darrer es-
deveniment de l’any Rosa Tous, 
vicepresidenta executiva de Tous 
per parlar dels reptes de gestionar 
una marca. La marca de joieria 
Tous és una de les més conegudes 
i desitjades del món.

La marca
Durant la conversa van sor-
gir qüestions com la recerca de 
l’equilibri entre negoci i imatge de 
marca, la relació amb els partners 
internacionals, la planifi cació de 
futur d’una empresa de gestió fa-
miliar, l’adaptació de la marca als 
diferents mercats arreu del món 
sense perdre l’essència local, els 
reptes d’adaptar-se als nous hàbits 
de consum online, especialment 
en un sector on el seu públic no hi 
està tan habituat; o la importància 
d’oferir un producte de qualitat.

Rosa Tous va parlar de les di-
ferents fases de creixement de 
l’empresa, des de la creació d’un 
sistema de societats participades 
que els va permetre “fer un creixe-
ment molt ràpid” fi ns al procés de 
reposicionament de marca per no 
perdre el seu públic mig.  | Redacció

En un acte del Barcelona 
Maresme Business Club

Rosa Tous explica el 
seu model d'èxit als 
empresaris locals

4

La donació del fons 
Misser és la quarta que 
rep aquest centre

de Bernat Desclot publicades per 
Barcino entre el 1926 i el 1935 són 
alguns dels llibres del Fons Joan 
Misser que ja es pot consultar a 
l’Espai Catalunya-Europa de la seu 
del Govern a Brussel·les.

Misser, la trajectòria
Joan Misser va néixer a Arenys 
de Mar el 1921 i, de fet, el seu 
fons inclou “molts llibres sobre 

el Maresme” i di-
versos munici-
pis del territori. 
Misser va quedar 
marcat per sem-
pre per la guerra, 
i n’escriví un relat, 
inèdit, ‘Records i 
lliçons d’una re-

volució traïda’, que es pot consultar 
a la Delegació. Entre els llibres que 
ell va escriure i els que va anar ad-
quirint es pot resseguir la seva vida 
i tots els esdeveniments històrics 
que va viure. De fet, tots els vo-
lums són consultables a partir d’ara 
al nou Centre de Documentació 
Català a Brussel·les..  | Redacció
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24.000 euros per a un programa educatiu
El projecte Intervenció Socioeducativa a la Llar està desenvolupat per Educadors Familiars 
i ja ha atès una vintena de famílies 

Educació: Redacció

  L’obra social de La Caixa ha 
atorgat una ajuda de 24.000 
euros al projecte Intervenció 
Socioeducativa a La Llar, una ex-
periència pilot que el col·lectiu 
Educadors Familiars desenvolu-
pa a Mataró en coordinació amb 
la Secció d’Infància i Família del 
Servei de Benestar Social de l’Ajun-
tament de Mataró i amb l’aixopluc 
de la cooperativa Artijoc.

Superar les difi cultats que sor-
geixen en l’entorn familiar és 
l’objectiu fi nal del projecte que 
Educadors Familiars fa mesos que 
tira endavant. L’ajuda de l’obra 
social de La Caixa, tanmateix, ha 

permès que el programa arribi a 
famílies amb situacions socioeco-
nòmiques complicades que d’una 
altra manera no podrien gaudir 
d’un acompanyament professio-
nal per a l’educació dels seus fi lls 
dins la llar.

El projecte es va posar en marxa 
el setembre del 2015 i treballa col-
ze a colze amb els Serveis Socials i 
amb la Secció d’infància i Família 
del Servei de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Mataró. Gràcies a 
aquesta coordinació, el programa 
ja ha donat suport a una vinte-
na de famílies durant prop de sis 
mesos en cada cas. Els resultats, 
segons Educadors Familiars, són 
molt satisfactoris i està previst que 

es pugui ampliar la col·laboració 
de cara a l'any que ve.

Des de la coordinació del pro-
jecte expliquen que “la clau és 
canviar la manera com afrontem 
i entenem els problemes com a 
família” i assegura que “conèixer 
l’entorn en què es viu, rescatar les 
coses positives tant de l’infant com 
de la família i evitar les etiquetes” 
són els tres elements indispensa-
bles per a poder fer grans avenços.

El joc és la base d’intervenció 
d’aquest projecte, que pretén in-
cidir directament en els rols, acti-
tuds i comportaments mitjançant 
dinàmiques de joc en els infants i 
a través d’activitats i afi cions dels 
adolescents.

24.000

L'obra social La Caixa ha 
contribuït al programa 
amb una aportació de 
24.000 euros

21

El programa d'interven-
ció socioeducativa ja ha 
atès 21 famílies, amb un 
total del 35 infants 

2017

La bona acceptació en-
tre les famílies i els bons 
resultats podrien fer am-
pliar el programa el 2017.
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Un dels contenidors de paper cremat Anna Aluart 

  La Policia Local de Mataró ha 
detingut in fraganti al presumpte 
autor de la crema de dotze con-
tenidors de residus (de paper i 
vidre) incendiats durant la tarda 

Els Bombers van rebre mitja dotzena d'avisos i la Policia 
Local va poder detenir el piròman

de dimarts, 13 de desembre.
 Els contenidors incendiats 

es trobaven a la ronda de Josep 
Tarradellas, al carrer del Germà 
Doroteo, al carrer de Burriac, al 

Crema vuit contenidors en tres 
barris en només mitja hora 

carrer Major, al carrer de Josep 
Monserrat Cuadrada, al carrer de 
Miquel Biada i al carrer de la Unió. 
El presumpte autor dels fets, un 
home de 46 anys veí de Mataró, 
va ser fi nalment detingut al carrer 
de la Unió per una patrulla de la 
Policia Local que estava fent el se-
guiment dels fets. L’individu anava 
encaputxat i es trobava manipu-
lant l’interior d’un contenidor, en 
possessió de dos encenedors i un 
drap de cotó.

Delicte de danys
L’home es trobava, dimecres a la 
tarda, encara detingut a punt per 
ser posat a disposició judicial. Se 
l’hi imputa un delicte continuat 
de danys per incendi. Els danys 
causats han estat valorats en apro-
ximadament 18.000 euros.

La Policia Local continua la in-
vestigació per intentar determinar 
si el detingut està relacionat tam-
bé amb altres casos d’incendis de 
contenidors ocorreguts anterior-
ment. | Redacció
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Cultura

Ple d'al·licients pels Pastorets del Centenari
Diumenge comencen onze representacions en el tercer i darrer any de Marc Abril al 
capdavant de l'Estel de Natzaret

Teatre: Cugat Comas

 S'aixeca el teló i comencen els Pastorets del 
Centenari. De la mateixa manera que Mossèn 
Plandolit va ordir fa un segle la primera represen-
tació de l'Estel de Natzaret, la Sala Cabanyes culmina 
tot un any de celebracions, amb Creu de Sant Jordi 
inclosa, a partir d'aquest diumenge. Els Pastorets 
de Mataró, l'obra del Nadal, torna amb encara més 
al·licients que en els noranta-nou anys anteriors. 
Ho fa amb novetats, com la representació del dia 
de Nadal, just el dia de l'aniversari o dues funcions 
previstes pels dies 14 i 15 de gener amb els "can-
vis a la vista", és a dir, veient tot el que passa entre 
bastidors, darrere els decorats, en la foscor d'entre 
escenes i sota l'escenari o al telar. Marc Abril dirigeix 
l'obra per tercer any i, en l'aspecte més purament 
teatral, completa el seu cicle amb nous decorats i 
l'esperada renovació completa de vestuari. Els dos 
grans protagonistes de l'obra, Satanàs i Miquel, àn-
gel i dimoni, estrenen vestimenta. Tot són al·licients 

pels Pastorets d'aquest any.
"Els Pastorets són un espectacle únic que hem de 

dirigir a dos tipus de públic, el que ja ve cada any i 
sempre busca novetats i el que encara no ha vingut 
mai i hem d'aconseguir atraure'ls", assegurava el di-
rector de l'espectacle en la presentació. Una presen-
tació dels Pastorets que es va fer a la Plaça de Santa 
Anna i en presència del regidor de Cultura Joaquim 
Fernàndez, que va assegurar que confi a que "altra 
vegada els Pastorets de la Sala Cabanyes, entre l'obra 
i l'exposició del Museu, siguin un dels reclams per 
tal que la gent vingui a Mataró". Buscant aquests al-
licients especials pel centenari, Abril va assegurar que 
"hi haurà sorpreses a cada representació i seguim 
buscant que la gent s'ho passi bé venint al teatre". 
Una de les grans novetats seran les dues funcions 
amb els canvis a la vista on, segons el director "els 
espectadors veuran l'obra com encara no l'han vista 
mai, amb dues pantalles i la il·luminació necessària 
per veure com treballen la gran majoria de les 300 
persones que intervenen en l'obra".

Encara hi ha 
entrades a la venda 
per a la pràctica 
totalitat de les 
sessions

Anna Aluart 
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Hanfris Quartet Cedida 

Nacho Vidal, Vador Lladó, Pep Plaza, Espartac Peran o 
els alcaldes, alguns dels protagonistes

Cada dia dels Pastorets tindrà 
un famós amagat

  Mataró se suma a la celebració 
del Dia Internacional del 
Voluntariat –5 de desembre– 
amb l’organització de la Setmana 
del Voluntariat del 12 al 20 de 
desembre, amb una programació 
que inclou diferents activitats. 
L’acte central de la Setmana 
del Voluntariat és la Festa del 
Voluntariat que està prevista per 
avui 16 de desembre. L’acte es farà 
al Casal l’Aliança, a partir de les 
20.30 h, i vol ser una vetllada festiva 
per reconèixer la tasca de les 
persones que realitzen voluntariat 
a la ciutat i per visualitzar els 
projectes d’aquest àmbit a Mataró.

Durant la Festa del Voluntariat 
es donarà a conèixer el nou Punt 
del Voluntariat de la ciutat, un 
espai presencial i virtual dirigit 
tant a informar i acompanyar a 
les persones interessades a rea-
litzar voluntariat, com a entitats 
de Mataró que tenen o volen te-
nir projectes de voluntariat. La 
vetllada acabarà amb el concert 
del grup The Hanfris Quartet, un 
quartet barbershop masculí que 
interpretarà a cappella un reper-
tori genuïnament americà.  | Red

Inclou la participació de 
The Hanfris Quartet

Festa del Voluntariat 
avui divendres al 
Casal

Nacho Vidal actuarà per un dia als Pastorets de Mataró

edició dels Pastorets marcada per 
al·licients i apostes noves com les 
representacions amb els canvis a 
la vista o la representació especial 
del dia de Nadal, a partir de les nou 
de la nit i acabant pràcticament en 
horari de sessió golfa.

Retorns a la Sala
En alguns dels casos dels famosos 
que apareixeran per sorpresa als 
Pastorets, l'ocasió propicia el seu 
retorn a la Sala Cabanyes. És el cas 
de Jordi Bosch, que hi va comen-
çar la seva carrera d'actor o de Pep 
Plaza que també hi va aprendre a 
actuar i hi va representar el paper 
de Jonàs als Pastorets.

La Sala Cabanyes anunciarà 
cada setmana l'aparició estel·lar 
de cada representació i encara té 
per lligar alguna d'aquestes pre-
sències sorpresa. De moment ja 
han confi rmat a més del mateix 
Espartac Peran –aquest diumenge– 
i els casos ja citats de Pep Plaza i 
Jordi Bosch, els tres darrers alcaldes 
de la ciutat -David Bote, Joan Mora 
i Joan Antoni Baron-, l'Àvia Remei, 
Vador Lladó o l'estrella del cine-
ma porno Nacho Vidal. | Redacció

 Una de les sorpreses dels 
Pastorets del Centenari que ar-
renquen aquest diumenge a la Sala 
Cabanyes seran les denominades 
"aparicions estel·lars" de cone-
guts mataronins en cadascuna de 
les representacions que es facin 
de l'Estel de Natzaret. Els alcal-
des Bote, Mora o Baron, actors 
com Jordi Bosch o l'estrella porno 
Nacho Vidal són alguns dels reco-
neguts mataronins que seran intèr-
prets per un dia. La Sala Cabanyes 
proposa un joc als espectadors de 
cada funció, que hauran d'iden-
tifi car a quina escena apareixerà 
el famós de cada representació. 
D'aquesta manera, per exemple, 
aquest diumenge serà el periodis-
ta Espartac Peran, presentador de 
Divendres a TV3, qui apareixerà 
en el repartiment dels Pastorets. 
Els primers espectadors d'aquesta 
temporada hauran d'estar atents 
a veure si apareix com a dimoni, 
pastor o qualsevol dels altres rols 
de l'obra. Marc Abril va confi rmar, 
però, que cap dels "actors" ocasi-
onals tindrà veu.

La Sala planteja aquestes apa-
ricions com un joc afegit en una 

Cedida 
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Propostes poc convencionals pel Circ de Nadal
Los Galindos i els col·lectius Circ Vermut i Circ Bombeta, encarregats dels muntatges que 
es podran veure durant les festes

Espectacles: Mireia Biel

 El Nadal, en qüestions cultu-
ral, és sinònim de circ a Mataró. 
Almenys des de fa cinc anys, quan 
va néixer el que ja s’ha convertit 
en un festival amb cita pròpia al 
calendari, el Circ de Nadal. La cin-
quena edició compta amb dues 
propostes d’alta qualitat que es 
podran veure a Mataró entre el 
27 de desembre i el 8 de gener. 
L’una, de la mà de la companyia 
Los Galindos, recentment guar-
donada amb el Premi Nacional 
de Cultura, i l’altra dels col·lectius 
Circ Bombets i Circ Vermut.

Un espectacle poc habitual
Entre el 27 de desembre i el 8 de 
gener, la prestigiosa companyia 
Los Galindos instal·larà al Pati de 
la Residència Sant Josep una iurta, 
o el que és el mateix, una carpa, 
on hi representaran en dues ses-
sions diàries, ‘Encara no ho sé, 
Lola’, un espectacle de proximitat 
on els espectadors podran veure 
acrobàcies, teles aèries, hula-hop, 
perxa xinesa, trapezi i pallassos, 

tot acompanyat de música en di-
recte a través de piano, trompeta, 
ukelele, acordió i violí.

El repartiment està format per 
set artistes d'entre deu i 52 anys, 
entre els quals hi ha Bet Garrel 
i Marcel Escolano, cofundadors 

de la companyia, i les seves fi -
lles, “amb qui ens fa molta il·lusió 
compartir aquesta experiència 
tan íntima i propera”, explicava 
Escolano en roda de premsa. I és 
que a l’espai, de només nou me-
tres de diàmetre i amb capacitat 
per a un centenar de persones, 
“tot passa molt a la vora del pú-
blic, que ho veu tot i que viu una 
experiència de circ allunyada del 
que és convencional”.

Un muntatge en construcció
L’aposta de la consolidada com-
panyia de Los Galindos contrasta 
amb la innovadora proposta que 
el Circ Bombeta i el Circ Vermut 
portaran al Teatre Monumental 
els dies 28 i 29 de desembre. Un 
muntatge encara en construcció 
titulat ‘Mur’ i que, a banda de por-
tar el segell mataroní, vol reivin-
dicar l’art com a eina d’integració 
social i, per això, la creació del 
muntatge compta amb persones 
discapacitades. 

‘Mur’ és un espectacle fet a par-
tir de nou clowns, 300 cubs i 2 to-
nes de fusta que, col·lectivament, 
desconstruiran un mur i edifi ca-
ran un nou món en què perso-
nes heterogènies puguin conviure. 
Compten, a més a més, amb l'as-
sessorament artístic del malaba-
rista Nacho Flores i amb el músic 
Ramon Giménez.

Les entrades pels dos especta-
cles es poden adquirir a la Direcció 
de Cultura o a través del portal 
http://entradesculturamataro.cat 
i els preus oscil·len entre els 6 i 
els 10 euros.

2

Mataró veurà dos 
espectacles que 
serveixen per reividincar 
el bon moment del circ a 
la cituat

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

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  
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Cultura

"Quin ridícul fer veure que ets una estrella"
Entrevista al mataroní Marcos Franz, cantant i actor de la sèrie Merlí de TV3

Música: Xavier Puig- Clack

  Vesteix texans, jaqueta llarga 
grisa i unes ulleres de sol rodo-
nes d'aquelles que va posar de 
moda un dels seus referents, el 
Beatle John Lennon. Marcos Franz 
(Mataró, 1993) afi rma que té "els 
mateixos col·legues" i fa "les ma-
teixes gilipollades" que abans que 
li arribés la fama televisiva amb 
Merlí, l’exitosa sèrie de TV3, on fa 
de Gerard. Amb onze anys va co-
mençar a actuar a la Sala Cabanyes 
i amb divuit va començar el seu 
particular tour per diferents es-
coles i professors de teatre bar-
celonins per "de mica en mica 
construir-me com a actor”. Ara 
el tenen ocupat el rodatge d'una 
sèrie a Praga, de la que assegura 
que no pot dir res, i la presenta-
ció del seu primer treball musical, 
Start. Ens parla de música, de la 
seva feina com a actor i, fi ns i tot, 
sobre fi losofi a, demostrant que és 
un bon peripatètic.

És complicat entrar dins el 
circuit d'actors?
Entrar a la indústria, al principi, 

és rar de collons. Un món com-
pletament nou. Professionalment 
m'ha aportat molt, però en l'àm-
bit personal sí que canvia com et 
tracta la gent. Passes a ser com 
un ninot d'entreteniment. Volen 
que els entretinguis! La gent no 
sap que darrere la pantalla hi ha 
humanitat. La gent espera veure 
el Gerard de 'Merlí'.

Què ha suposat per a tu 'Merlí'?
Un canvi professional a mort. He 
après d'actors boníssims com en 
Francesc Orella, o la Marta Marco 
que fa de la meva mare. A través 
de la tele pots aprendre dels ac-
tors, però si els tens cara a cara i 
has de treballar amb ells, mola, 
aprens moltíssim.

Hi ha alguna cosa d’en Marcos 
a en Gerard?
Amb 16 anys jo era bastant com 
en Gerard. Bastant insegur i molt 
nerviós. Encara ho sóc, però d'ado-
lescent ho era molt més. Era molt 
enamoradís, molt estúpid. Quan 
em van donar el personatge vaig 
pensar que era una mica com tor-
nar a quan era adolescent.

I d'en Gerard a en Marcos?
No, separo les coses. Jo m'ho prenc 
com "vaig aquí a currar". Potser 
sí, eh, una visió externa pot dir 
"tio, d'ençà que fas 'Merlí' que 
t'has convertit en aquell adoles-
cent agilipollat".

Com valores el canvi que fa 
en Gerard de la primera a la 
segona temporada?
Vaig ser jo que vaig parlar amb 
l'Hèctor Lozano, el guionista. Vam 
quedar i vam comentar coses so-
bre diversos personatges. Com 
afectaven en Gerard, com l'afec-
tava l'evolució d'aquests perso-
natges, tot és un feedback. Em va 
preguntar com era d'adolescent, 
com ho vaig viure. Li vaig dir que 
era molt insegur, però que després 
vaig descobrir el rock and roll i em 
vaig tornar com una cabra. Crec 
que a partir d'aquí ell va decidir 
posar el personatge d'Oxana, que 
és una tia molt rock and roll. La va 
fi car per distorsionar una mica el 
món d'en Gerard. Ara, en Gerard, 
és més lliure, fa més el que li dóna 
la gana, se sent millor amb si ma-
teix. Estic molt content, he estat 

Clack 
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rodant molt a gust, més tranquil i 
relaxat, conec més el personatge.

Què creus que aporta 'Merlí' 
als espectadors?
Merlí aporta moltes coses a qual-
sevol tipus de persona. A un ado-
lescent, a un adult, a algú dins 
el sector de l'ensenyament, de 
la política. El guió tracta temes 
molt delicats dels que la gent no 
n'acostuma a parlar. M'agrada 
Merlí. M'agrada el professor, molt 
transgressor, molt directe. Això a 
la gent, normalment, no li agra-
da, la gent directa causa rebuig. 
Penso que Merlí fa pensar, tant 
tòpic com això. A la meva família, 
quan ens trobem debatem coses 
que s'exposen a la sèrie.

26 capítols, 26 filòsofs, quin 
et ressona més?
És una pregunta fotuda. Suposo 
que Plató i el Mite de la Caverna. 
Si m'haguessin dit, "mira Marcos, 
no pots fer en Gerard, quin perso-
natge vols fer?", hauria dit l'Ivan. 
M'agrada molt l'Ivan perquè és 
un tio amb molt de món interior. 
D'adolescent jo també tenia una 
mica aquesta part fosca, d'ama-
gar-me. Portava uns cabells llar-
guíssims, una bogeria. Era una 
mica com l'Ivan, aquest cabell 
servia per protegir-me. Ho fan 
molts adolescents. No entenia el 
futbol, no entenia la política, no 
entenia per què el sistema estava 
així. Quan l'Hèctor Lozano em va 
explicar perquè volia fer el Mite de 
la Caverna vaig pensar: "jo he sen-
tit això que estàs fent amb l'Ivan, 
cabró, jo he sentit això d'haver 
estat cec i tancat en el teu món".

'Merlí' ha sigut per a tu la 
possibilitat d'entrar al món 
discogràfic?
Penso que no, penso que hi ha 
hagut una persona d'aquesta 
discogràfi ca, Discmedi, que s'ha 
interessat per la meva música i 

l'ha cuidat molt. No és un tio que 
hagi dit "anem a aprofi tar el tirón 
d'aquest xaval de Merlí. No veig la 
meva música com un producte per 
explotar, del tipus "Leticia Sabater 
sacando su último álbum". No, jo 
sóc músic, saps?

Com definiries la teva música?
És una mica de tot. Música alter-
nativa, barrejada amb The Beatles, 
Rolling Stones, una mica de rock 
simfònic... No sé com defi nir l'àl-
bum, quan faig la música no pen-
so que faré una cançó d'un estil.

Quines són les teves in fluèn cies?
Als 15 anys, quan vaig descobrir el 
rock -The Beatles, Rolling Stones, 
The Who- em va infl uenciar molt. 
Més tard, em va ajudar molt el 
rock progressiu i experimental: 
Pink Floyd, King Crimson, Jethro 
Tull, aquestes bandes més den-
ses. També he escoltat clàssica 
que harmònicament, a l'hora de 
compondre m'ajuda bastant.

Com va ser debutar sobre l'es-
cenari a la sala Clap, on surts 
de festa normalment?
Va ser brutal. Em conec amb els 
propietaris, els cambrers, em co-
nec amb tothom i va ser una aco-
llida molt guai. Vaig ser com estar a 
casa. El públic notava que jo estava 
còmode i ells estaven còmodes. Es 
generava un feedback molt xulo.

Hi ha sensacions similars en-
tre actuar i tocar dalt d'un 
escenari?
Més o menys. Et diria que estar 
dalt de l'escenari és com inter-
pretar, però tampoc ho veig així. 
Penso que a l'escenari em deixo 
anar, intento fer una mica el que 
em dóna la gana, ser jo mateix. No 
estic pensant que estic interpretant 
una estrella de rock. Quin ridícul 
fer veure que ets una estrella. O ets 
una estrella, o et sents una estrella, 
o millor no ho facis. No, no penso 

que interpreti, intento ser jo.

Com tries la banda que 
t'acompanya?
Conec tots els músics. Volia que 
el so en directe fos molt autèntic, 
no volia que fos Marcos Franz i la 
resta de músic que l'acompanyen 
sense cap mena de personalitat ni 
carisma. Són músics que la majoria 
són de la meva edat i els he anat 
coneixent al Maresme. L'Albert 
Formatger, per exemple, és de 
Premià de Mar i el vaig conèixer 
en una Jam Session. Els altres tam-
bé, en Quim Nicolau, el baixista, és 
d'Argentona. Amb l'Albert Medina, 
el pianista, tot és colegueo. Volia 
que fos una banda autèntica.

De què parlen les lletres?
El single 'Tot en ella' és una cançó 
que vaig fer amb disset anys, que 
estava totalment enamorat, però 
no té res a veure amb la resta del 
CD. Tot el CD és més canyero, més 
rock. Suposo que les lletres, com 
que són cançons que he anat fent 
des dels 17 fi ns ara, són 6 anys 
de molta evolució. Hi ha molta 
part d'incomprensió, de cercar 
respostes.

Et consideres artista?
Et podria fer el típic discurs que 
tots som artistes i tots podem fer 
art. Bah! No sé, no em vull consi-
derar artista. No em considero ni 
cantant, ni guitarrista, ni compo-
sitor, res d'això. M'agrada tocar, 
compondre, actuar, però no em 
considero artista.

Quins plans de futur tens?
No en tinc cap ara mateix. Seguir 
en algun projecte que tinc, del qual 
m'encantaria parlar-te però no 
puc. Estic fent una sèrie que rodo 
a Praga però no em deixen dir res, 
em maten. Intento currar i a veu-
re què passa. Està bé planejar-te 
una mica la vida, però prefereixo 
que el mateix destí ho decideixi.
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Judit Nedderman Daniel Ferrer 

Mataró és la tercera parada del Rumbafest, amb Sabor 
de Gràcia i Rumba Tres de caps de cartell

Un dissabte de més de sis 
hores de rumba catalana 

 El Músiques Tranquil·les ha 
canviat de format i si abans era 
un cicle que començava passades 
les festes i durava un parell de 
mesos, el 2017 passa a ser una 
cita mensual, un dijous al Casal 
l'Aliança, en què l'experiència va 
més enllà del concert en si. 

Es pot ben dir que, en aquesta 
nova etapa en què s'ha creat una 
"comunitat" que decideix sobre 
quins concerts es programen, la 
música es converteix en una ex-
cusa per reunir-se al voltant dels 
concerts. Així, els dijous seran con-
certs però també tapes i tertúlia. 
Obriran el Casal una hora abans 
dels concerts, que seran de nou 
a onze. 

Els tres primers noms
La comunitat del Músiques 
Tranquil·les ja ha votat i decidit 
la identitat de les tres primeres 
cites. El 12 de gener tornarà a 
Mataró el Pedro Javier González 
Trio, després de força anys. La 
cita del febrer, el dia 2, programa 
Après Minuit i la maresmenca Judit 
Neddermann actuarà a casa el 2 
de març. | Redacció

El cicle canvia el format i 
passa a un concert al mes

Judit Nedderman 
encapçala el nou 
Músiques Tranquil·les

Sabor de Gràcia, un dels caps de cartell de Rumbafest

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 
èmfasi en el fet que “la creació 
d’un festival de rumba permet 
col·locar aquest gènere en l’agen-
da cultural del país on sovint no 
apareix”, una acció que, en con-
seqüència, 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 festival ja ha vist 
passar unes 5.000 persones abans 
d'arribar aquest dissabte a Mataró, 
en el que és la penúltima gran festa 
al carrer de l'any. | Redacció

 El ventilador també s'engega 
al desembre. Aquest dissabte la 
Plaça de l'Ajuntament de Mataró 
es converteix en l'escenari del 
Rumbafest, el festival itinerant 
de rumba catalana que arriba a 
la capital del Maresme, que sem-
pre s'ha reclamat com una de les 
capitals d'aquest gènere. A partir 
de les 17h, els protagonistes dels 
concerts nocturns d’aquesta edició 
seran Landry el Rumbero, Triampa, 
Street Rumba, Muchacho & Los 
Sobrinos, Rumba tres i Sabor de 
Gràcia . 

El Rumbafest es defi neix així 
com a un esdeveniment transversal 
per a totes les edats i com a mèto-
de de foment de la cohesió social 
i trobada de diferents cultures. 

Itinerància pel país
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 

Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 HOQUEI EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:15 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 ESTUDI 3
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 ENDERROCK
15:00 TELÓ DE FONS
15:45 INFORM. 24H. MARESME
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
21:15 ESTUDI 3
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
 

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:45 INFORM. 24H. MARESME
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
15:15 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:15 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL
 +18
1:00 TELÓ DE FONS
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:45 L’ENTREVISTA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
 En directe
15:15 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT

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 DEBAT TERTÚLIA 
 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 DEBAT TERTÚLIA 
 PANTALLA OBERTA
23:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 DEBAT TERTÚLIA 
 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 BARCELONÈS NORD
  – MARESME
 (reemissió)
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 DEBAT TERTÚLIA 
 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 BARCELONÈS NORD
  – MARESME
 (reemissió)
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

10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
12:45 RESERVA DE LA BIOSFERA
13:15 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 – MARESME
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 L’ENTREVISTA
15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
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
21:00 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
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 BARCELONÈS NORD 
 – MARESME
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 RESERVA BIOSFERA
15:15 CARNET ESPORTIU

Cada dia, entre la programació habitual, s’emetran Nadales
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Gastronomia

La fruita de la passió

La fruita de la passió, també cone-
guda com a maracujà, és una fruita 
originària de l'Amèrica Central i del 
Sud, tot i que actualment també es 
produeixen d'altres territoris com 
Nova Zelanda, Austràlia, Sud-àfrica, 
Israel...

Es tracta d'una fruita no gaire con-
sumida en el nostre territori, com a 
fruita en porció, tot i que la trobem 
fàcilment formant part de iogurts o 
de sucs i també, ara que ve l'estiu, 
de gelats.

L'aigua, en una proporció del 
73% és el principal component del 
maracujà, tot i que, paral·lelament, 

també té una alta quantitat de car-
bohidrats, per la qual cosa el valor 
calòric també és moderament alt, 
unes 100 calories per cada 100 
grams consumits.

Pel que fa al contingut vitamínic, 
destaca la presència de provitamina 
A i vitamina C, vitamines antioxi-
dants beneficioses per al nostre 
organisme i el sistema immunitari. 
La vitamina C, a més a més, con-
tribueix a una millor assimilació 
del ferro. Quant a minerals, trobem 
proporcions destacables de potassi, 
fòsfor i magnesi.

D'entre la seva composició, tam-
bé hi trobem fortament present la 
fibra, un tipus especial de carbohi-

drat que té la principal missió en el 
nostre organisme de regular el tràn-
sit intestinal i de regular els índexs 
de colesterol.

Exerceix també un poder saciant, 
per la qual cosa també pot ser un 
bon complement en la dieta.
ToT - AMIC

 

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

73.500€

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

T

PRÁCTICAMENTE NUEVO

129.000€

Ref. 12528 Z. AVDA. DEL PERÚ:  En edifi cio práctica-
mente nuevo. Piso de perfecta distribución .Muy soleado  
y como nuevo. Salón 25m2. Balcón. Cocina semi-abierta. 
3 dormitorios. 2 baños(uno tipo suitte). Calefacción. Sin 
duda es una excelente ocasión!!!

D250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada pleno centro, 
jto colegios/servicios en zona muy agradable. 4 dorm. Salón 
36 m2 con chimenea. Jardín 50m2. Cocina buenas medidas. 
2 baños+ aseo. Garaje vehículos con sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/cualidades. 
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Quatre grups i quatre estils de rumba catalana
Coneixem els quatre grups de l'edició mataronina del Rumbafest d'aquest dissabte 17

Sabor de Gràcia es va formar a finals del 1994 
de la mà de Sicus Carbonell. 20 anys després, 
Sabor de Gràcia s’ha convertit en el grup de 
referència dins del món de la rumba catalana, 
gràcies a la seva llarga trajectòria i a la reper-
cussió dels seus treballs discogràfics, entre els 
quals es troben “Tots els colors”, “El Mundo 
Baila” o “La Cançó amb Rumba”, 

Sabor de Gràcia

El seu projecte fuig de barrejar la rumba amb 
altres pals; ens presenten una rumba catalana 
pura i autèntica, amb el “ventilador” com a pal 
de paller de les composicions. Fugen dels con-
certs tradicionals, fan taboles de temes propis 
i versions de clàssics de la rumba catalana en 
què, fins i tot, pot aparèixer algun ballador. Pur 
sentiment gitano.

Muchacho & Los Sobrinos

Landry el Rumbero és una selecció de temes 
i danses infantils de tota la vida, passades pel 
filtre de la Rumba Catalana. Landry el Rumbero 
té l'objectiu de fer ballar als petits i no tan petits 
en un directe que no pararà de sorprendre'ns. 
Un espectacle amb un ritme frenètic, on les 
danses i els jocs al compàs del Ventilador són 
els seus protagonistes.

Landry el rumbero

El grup català Rumba Tres està format pels 
germans Pere i Joan Capdevila i el seu amic 
José Sardaña. Han compartit gires amb Celia 
Cruz i plató amb artistes de la talla d’Elton John, 
Lola Fores, Alain Delon, Richard Burton, Lalo 
Rodriguez o Shakira. Darrerament, han prota-
gonitzat un documental estrenat en cinemes 
de tot el món sobre la seva vida.

Rumba Tres

CulturaCultura núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016

Tot 15 cultura grups rumbafest.indd   1 14/12/16   18:29



paginas para pdf's (2) copia.indd   2 13/12/16   12:37



Jordi Lluch Cedida 

Els primers presenten 'L'última espurna' a l'Apolo i els 
segons homenatgen Prince Buster a l'Upload

Ebri Knight i The Cabrians: dos 
'sold out' a Barcelona el dia 23

 Els Amics de Ca l’Arenas pro-
gramen pel pròxim dijous 22 de 
desembre una conferència sobre 
Els Pastorets de Mataró. Serà Jordi 
Lluch i Arenas, director musical 
de l’enregistrament que se n’ha 
fet, qui dissertarà sobre les peces 
musicals d’aquest tradicional i 
magne espectacle Nadalenc, del 
qual enguany es commemora el 
centenari. La conferència arribarà 
dies després de l’estrena d’aquest 
clàssic. 

Lluch ha estudiat i analitzat la 
música dels Pastorets i és un dels 
artífexs i director musical del do-
ble CD amb la música de l’Estel 
de Natzaret que s’ha posat a la 
venda recentment. Aquest enre-
gistrament és el primer que es fa, 
amb participació de l’orquestra de 
l’obra i el Cor Ciutat de Mataró. 

Patrimoni musical
La música dels Pastorets és part 
del gran valor de l'obra. Una mú-
sica considerada avui de cultura 
popular, però que té noms propis 
quan es parla dels seus composi-
tors: Enric Torra, Felip Vilaró, Joan 
Fargas i Miquel Ferrer. | Redacció

Ha estudiat la part musical 
d'aquest clàssic

Jordi Lluch analitza la 
música dels Pastorets 
de Mataró

Ebri Knight i The Cabrians, dos grups que exhaureixen entrades

La claca del grup podrà sentir-hi 
i ballar les seves cançons més co-
negudes, com les que componen 
el seu darrer disc 'Foc' que els ha 
servit per fer un salt endavant en 
una singladura d'èxit com la seva.

Homenatge al pare de l'Ska
The Cabrians també ha exhaurit 
les entrades pel seu concert a la 
sala Upload. Ells són els grans am-
fi trions d'una festa amb un motiu 
ben clar: homenatjar Prince Buster. 
Serà un punt de trobada per bona 
part del millor de la música jamai-
cana del país, amb la banda mata-
ronina compartint escenari amb 
membres de grups històrics com 
Skatalà, Dr Calypso, Lord Kaya o 
la Thorpe Brass i d'altres dels mi-
llors grups d'aquest estil del país 
com Soweto, Space Invaders, The 
Penguins o Thorpedians. Tots con-
fi guren el bo i millor d'aquest estil a 
casa nostra i es posaran al servei de 
la propensa discografi a de Buster, 
que va morir aquest any i que és 
considerat com  un dels personat-
ges més infl uents en la història de 
la música jamaicana i és el gran 
referent de Cabrians. | Redacció

  Ja fa dies que no queden en-
trades a la venda ni per a un con-
cert ni per a l'altre. Divendres 23 
de desembre el Maresme musical 
desembarca a Barcelona en dues 
cites sense cap altra relació entre 
elles que la procedència dels grups 
i que ompliran a vessar sengles sa-
les de concerts. El concert d'Ebri 
Knight farà petita la Sala Apolo, un 
dels grans recintes de concerts de 
la ciutat. També farà 'sold out' el 
Prince Buster Memorial  que els 
The Cabrians han organitzat a la 
sala Upload del Poble Espanyol. A 
la mateixa hora uns i altres prota-
gonitzaran un divendres de música 
maresmenca a la capital.

Ja fa setmanes que s'han exhau-
rit les entrades de 'L'Última espur-
na', el nom amb el qual Ebri Knight 
ha volgut batejar el seu darrer con-
cert del 2016. El de Barcelona serà 
un concert molt especial, ja que 
el grup comptarà amb un reguit-
zell de col·laboracions que el 
convertiran en una ocasió única. 
Aspencat, Talco, Eina, Titot, Roba 
Estesa o Boikot són algunes de 
les col·laboracions que passaran 
per dalt de l'escenari de l'Apolo. 

Cedida 
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MATARÓ: c/Deu de Gener, 2. 1r. 1a.  T. 93 790 96 09

EXCLUSIVA

OFICINES:
• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1991 - Local ampli de 180m2, 
semisòtan, sense columnes, suelos de 
gres, electricitat, 1 bany, escales amb 
cinta transportadora per a mercade-
ries. 35.000€

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1964 - Pis 70m2, de 2 habit. (1 
doble), saló 18m2, xemeneia i terrassa 
25m2, traster 5m2, safareig 7m2, gas 
natural, calefacció, pintat, cuina, bany 
amb dutxa a reformar, a prop tots els 
serveis i transport públic! 81.000€ 

Ref. P2165 - Àtic ampli i lluminós, 4 
habitacions dobles, 1 bany, saló men-
jador, cuina independent, safareig 
cobert, 2 terrasses grans, exterior, a 
prop de serveis, fi nca sense ascensor. 
116.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P2021 - Pis reformat de 3 hab. 
(1 amb bany hidromassatge i vesti-
dor), 2 banys, saló, cuina independent, 
balcó al carrer, gas natural, a prop de 
transp. Públic.   130.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P2083 - Casa estil de poble 
reformada, saló menjador, cuina in-
dependent, 1 bany, 2 hab. dobles, te-
rrassa superior de 25m2 amb traster i 

safareig. 138.000€ 

MATARÓ - CENTRE
Ref. P2150 - Pis ampli de 4 hab. (2 
dobles), 1 bany complet, saló menja-
dor, cuina indep., 2 safarejos coberts, 
balcó a carrer, a.a., exterior i llumi-
nós. Sense ascensor, molt bon estat, 
per entrar a viure!  121.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P2068 - Bonic dúplex de 2 
hab. dobles, 1 bany, cuina offi ce, te-
rrassa, amoblat, ascensor, calefac-
ció, a.a., traster i pàrquing inclosos! 
140.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1910 - Casa per reformar, 3 
habitacions, saló, cuina independent, 
bany, amb pati de 20m2 amb escales 
a una terrassa de 60m2 amb traster, 
garatge.  147.000€

MATARÓ - CIRERA
Ref. P1278 -  Planta baixa al costat 
de la platja! 3 hab. (2 dobles), 1 bany, 
saló menjador amb cuina oberta, pati 
de 16m2 amb barbacoa, calefacció, 
a.a. 215.000€

MATARÓ - CENTRE

www.facebook.com/GorrizAssociatswww.gorrizassociats.com  · f

T. 93 790 96 09

info@gorrizassociats.com

Bon Nadal!

EXCLUSIVA
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Ignorantes, en la festa dels 35 anys del Tot Mataró

La sala de consultes dels arxius, a Can Palauet

Talcö tancaran la festaDaniel Ferrer  Cedida 

Daniel Ferrer 

 El 2016 ha estat, segurament, el 
gran any d'Ignorantes. El grup ha 
estrenat nou disc, Ruta Party Show, 
i l'ha pogut presentar en diver-
sos escenaris com les Dissantes 
de la Festa Major de Mataró, la 
Garrinada d'Argentona, el Clap o 
la festa dels 35 anys del Tot Mataró, 
el passat maig. El grup vol tancar 
el seu any amb una altra ocasió 
especial i és per això que es de-
sendollaran i oferiran un concert 
en format acústic. 

Serà al Cafè de Mar el dia 22 de 
desembre, un dijous i les entrades 

 Aquesta tarda de divendres serà 
especial a Can Palauet i concreta-
ment al primer pis, allà on es tro-
ben els dos arxius, el Comarcal del 
Maresme i el Municipal de Mataró. 
De sis a vuit es faran visites guiades 

El grup tanca així el seu 2016 en què han estrenat nou 
disc, el Ruta Party Show

costaran cinc euros. El nou for-
mat, més reposat i menys encès 
musicalment, promet oferir un 
nou registre pel mateix humor que 
com sempre és la denominació 
d'origen del grup.

Ignorantes és un grup que as-
segura que practica un "humor 
extrem" té un univers de referèn-
cies ben peculiar. Una mena de 
cosmos festiu i delirant que tras-
lladen a concerts on hi cap des del 
reggae i el funk a ritmes tropicals o 
llatins. Dijous ensenyaran la seva 
altra versió. | Red.

Ignorantes tanca 2016 amb un 
acústic al Cafè de Mar

Jornada de portes obertes 
als arxius de Can Palauet

 Abaixa la persiana. Artclic tanca 
la seva primera edició amb una 
jornada intensa d'activitat a Can 
Fugarolas, l'espai de reparacions 
culturals del barri de l'Havana 
convertit en gran actiu de ciutat. 
Durant el dia tindran lloc diverses 
activitats com un taller de música 
electrònica per a nens ofert per 
Joan Cot, en el que els petits ar-
tistes podran experimentar amb 
diferents aparells i crear els seus 
primers sons.

Per a l'ocasió, Jordi Aliberas i 
Jordi Sala han creat una instal-
lació que combina moviment, so 
i llum que interactua amb el pú-
blic assistent. A més Irma Marco 
realitzarà una nova acció a l'espai 
que transformarà una de les sales 
de l'antiga fàbrica

Tres concerts
Els concerts, ja a partir de les vuit 
de la tarda, aniran a càrrec de 
IKLO, projecte personal de Joan 
Cot, acompanyat per l'electròni-
ca de Marcos Bernabé i l'artista 
de circ Anna Pascual. Talcö, duet 
format per Marc Latorre i Raül Sala 
que presentaran les cançons que 
formaran el seu nou disc i Karam 
que combinarà els seus dots com 
a Dj i un potent directe. | Redacció.

Jornada per a nens, 
instal·lacions i concerts

Jornada final de 
l'Artclic! amb festa a 
Can Fugarolas

als dos espais i a les dependèn-
cies del fons de documents que 
hi ha. D'aquesta manera, els que 
vulguin, podran entrar i veure els 
arxivadors i dependències internes 
que comparteixen els arxius. | Red 
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ZONA CERDANYOLA NORD
85m2, 3 habitacions, bany complet,

2 balcons, 1r d'altura totalment reformat

95.000€

ZONA CERDANYOLA NORD
Finca seminova. 90m2, 2 habitacions dobles, 
saló de 35 m2 i cuina de 7m2 amb office de 

10m2, pati de 20m2, planta baixa independent.

99.000€

ZONA RDA. O'DONNELL
75m2, 3 habitacions, portes de roure i fines-
tres d'alumini, ascensor. Per entrar a viure.

110.000€

ZONA CERDANYOLA NORD
1er pis. 75m2, 3 habitacions, balcó, bany 

reformat, cuina actualitzada.
Pis molt exterior i il·luminat.

78.000€

Carrer Fradera i Llanes, 26 cantonada amb carrer Aribau · Mataró
T 938 536 328 · info@9pis.com · www.9pis.com

COBRIM LES DESPESES DEL PIS FINS A LA SEVA VENDA

NOVA OBERTURA AMB EL TRACTE DE SEMPRE

110.000€
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La Sala d'Argentona. 

Anna Aluart 

La regidoria de Cultura ja ha confirmat el cartell d’espectacles amb què es donarà el 
tret de sortida a la primera part de la temporada

Ramon Madaula i Roger Coma, a la temporada 
d'espectacles de La Sala per al 2017

 Des del mes de febrer i fi ns al mes 
de maig, pujaran a l’escenari fi ns a 
9 propostes molt interessants, amb 
un protagonisme destacat per al 
teatre, a les quals se sumaran tres 
espectacles per a públic familiar 
a càrrec de La Xarxa d’Argentona.

Plats forts com les comèdies 
'L’electe' i 'Sota teràpia',  l’obra 
dramàtica 'Yo, Feuerbach', el 
concert de Chicuelo & Marco 

Mezquida Trio, es combinen amb 
propostes innovadores i molt 
atractives com l’acústic d’As-
pencat o l’espectacle de percus-
sió i danses urbanes Brincabros. 
Un cartell que arriba de la mà 
d'actors i actrius destacats com 
Ramon Madaula, Roger Coma, 
Pedro Casablanc, Cristina Plazas 
o Miquel Sitjar, entre d’altres, als 
que se sumen grups destacats del 

panorama musical i formacions 
molt notables com Brodas Bros 
o Brincadeira.

El 18 de gener es posaran a la 
venda les entrades i abonaments 
de la temporada 2017 de La Sala 
d’Argentona. Es podran adquirir 
des del web municipal www.ar-
gentona.cat i a l’Ofi cina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament d’Ar-
gentona. | Red

Adreça web del banner invertit:

www.pizzeria1900.cat

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

JOIES

• 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:
ROSARIO ALBAS LANAO

concursos
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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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El cartell de la festa popular La Policia Local. Cedida 

 L'Ajuntament d'Argentona re-
cupera aquest any la Festa de Cap 
d'Any. Gràcies al suport de l'as-
sociació comercial Argentona Es 
Mou, una festa popular la nit de 
cap d'any serà possible al poble.

A partir de dos quarts d'una 
de la matinada de l'1 de gener, 
l'Ajuntament i Argentona Es Mou 
conviden tots els veïns i veïnes 
d'Argentona a gaudir d'una festa 
en una carpa que s'instal·larà a la 
Plaça Nova, la més concorreguda 
i popular del poble. 

 La Policia Local d’Argentona ha 
col·laborat en l’edició del nou ca-
lendari d’Agim Mataró i Maresme, 
entitat que dóna suport persona-
litzat i grupal a totes aquelles per-
sones que han patit Ictus, malalties 
neurodegeneratives i discapacitats 
físiques. Agim vol recaptar fons 
per fi nançar els diferents serveis 
personalitzats i activitats.

El calendari té un preu de 10 
euros i es pot adquirir tant a la seu 
de l’entitat, a Mataró, o a l’ofi cina 
de la Policia Local. | A.C

L'Ajuntament i Argentona Es Mou tornen a organitzar la 
festa, que s'allargarà fins a la matinada

Els diners recaptats aniran a 
l'associació AGIM

La festa pretén convertir-se en la 
proposta popular del Cap d'Any al 
poble i oferirà música per a tots els 
gustos en diversos moments de la 
nit i fi ns ben entrada la matinada. 

Una copa de cava 
A més a més, tots aquells que ce-
lebrin el Cap d'Any en algun dels 
restaurants i establiments asso-
ciats a Argentona Es Mou podran 
gaudir d'un petit obsequi per a la 
festa, i és que obtindran una copa 
de cava a l'entrada de la carpa.  A.C

Argentona recupera la Festa de 
Cap d'Any a la Plaça Nova

La Policia Local 
col·labora en un 
calendari solidari

Cedida 
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Ref 2488: Cerdañola: Ático en edifi cio 
con ascensor para entrar a vivir. 3 hab., 
salón comedor con balcón, cocina in-
dep., baño completo. Soleado exterior y 
en zona con todos los servicios. 92.200€

EN AVENIDA PRINCIPAL

Ref. 2360: Cerdañola: Vivienda de gran-
des dimensiones con patio y terraza. 4 
hab. dobles, cocina independiente, 
amplio salón comedor, 1 baño comple-
to. Para actualizar a su gusto. 95.000€

PLANTA BAJA INDEPENDIENTE PLANTA BAJA REFORMADA

Ref. 2482: Cerdañola: Planta baja impeca-
ble, entrar a vivir, 2 habit., cocina indep. y 
zona office,  amplio salón comedor, 1 baño. 
A nivel de calle y zona tranquila.  99.000€

Ref. 2485: Planta baja para actualizar a 
su gusto de grandes dimensiones. 4 hab. 
(3 dobles), cocina indep. de 27m2 con 
patio y terraza superior. No dude en visi-
tarlo, muchas posibilidades.. 121.000€

CASA CON DOS VIVIENDAS

Ref. 2491: Cirera: Vivienda ideal para 2 
familias. 5 hab, (4 dobles), 2 cocinas in-
dep., 2 baños, terraza superior de 60m2 
Posibilidad de habilitar como una casa o 
2 viviendas independientes. 128.000€

Ref. 2490: Centro: Vivienda comple-
tamente reformada, con ascensor, 1 
hab. doble, amplio salón comedor con 
cocina integrada, 1 baño, suelos par-
ket. A 5 min. centro y playa. 137.000€

JUNTO A LA ESTACIÓN

DÚPLEX CON PATIO Y TERRAZA

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

ZONA PERAMÀS

EN EL CASCO ANTIGUO

Ref. 2489: Centro: Vivienda con entra-
da independiente. 3 hab. (2 dobles), 1 
baño, cocina indep., amplio salón co-
medor,  Sin comunidad, con terraza su-
perior. Muchas posibilidades.142.200€

COMPLETAMENTE REFORMADO

Ref. 2437: Zona Rocablanca: Vivienda 
120m2 con patio a nivel, amplio salón co-
medor con chimenea, 3 hab. dobl, 2 ba-
ños, cocina offi ce de 12m2 con galería. 
Oportunidad por acabados!!156.000€ 

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!
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Oficines del SOC. El nou espai. Cedida  Cedida 

 Per quart mes consecutiu, l'atur 
ha tornat a pujar al Maresme. Les 
dades analitzades per l'Observa-
tori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal, xifren en 
458 les persones que durant el 
mes de novembre s'han incorpo-
rat  al col·lectiu de demandants de 
feina. Aquest increment de l'atur 
ha afectat 20 dels 30 municipis de 
la comarca.

Els darrers increments de l'atur 
al Maresme xifren en 29.776 les 
persones inscrites als serveis 
d'ocupació. L'augment del dar-
rer mes ha estat de l'1,56 per cent, 
un percentatge que supera l'1 per 
cent d'increment en el territori ca-
talà i el 0,24 registrat en el conjunt 
de la província de Barcelona. Tot 
i això, la comparativa interanual 
ens indica que hi ha un 10,50 per 
cent d'atur menys que el 2015.

La construcció i la indústria són els dos sectors que 
millor mantenen els llocs de feina

L'atur augmenta al Maresme per 

quart mes consecutiu

 El Consell Comarcal del Maresme 
ha innovat en la gestió dels fangs 
que generen les depuradores de 
la comarca. Per aquest motiu, ha 
decidit posar en marxa un sistema 
pioner a Catalunya que permet el 
tractament conjunt de tots els re-
sidus que generen les depuradores 
del Maresme. 

El President del Consell 
Comarcal, Miquel Àngel Martínez 
i Camarasa, i el Conseller Delegat 
de Medi Ambient, Josep Triadó, 
van visitar dimarts les obres fe-
tes per conèixer de primera mà 
el funcionament del nou sistema 
de tractament integrat de fangs.

Doble benefici
La implantació d'aquest nou sis-
tema, a la depuradora de l'Alt 
Maresme, a Tordera, implica bene-
fi cis dobles. I és que, d'una banda, 
avança en el procés de mitigació 
del canvi climàtic reduint en un 
85% les emissions de CO2 a l'at-
mosfera, i de l'altra, incremen-
ta l'efi ciència del servei aconse-
guint un estalvi econòmic anual 
de 180.000 euros.

Entre altres avantatges, el nou 
sistema permet el tractament 
conjunt dels fangs generats per 
les 9 estacions depuradores del 
Maresme. Red.

La planta tracta els residus 
de nou depuradores

El CCM impulsa un 
sistema pioner de 
tractament de fangs 

L'increment de la desocupació 
ha afectat tots els grups d'edat, ex-
ceptuant el de majors de 55 anys 
que ha tancat el mes amb un lleu-
ger descens.

Indústria i construcció, puntals
L'anàlisi per sectors econòmics, 
torna a situar els serveis, l'agri-
cultura i el col·lectiu SOA (Sense 
ocupació anterior) com els grups 
d'increment de la desocupació. En 
canvi, sembla que la indústria i la 
construcció mantenen una certa 
recuperació dels llocs de feina. Els 
dos sectors han disminuït l'atur 
durant el passat mes i, en la com-
parativa interanual, són els que 
mostren uns percentatges de re-
ducció de la desocupació majors. 
En concret, a la construcció hi ha 
un 17,98 per cent menys d'atur i 
a la indústria un 14,99 per cent.

Dosrius guanya un contenciós a la Dele-

gació del Govern per la quota de l'AMI 

 L’Ajuntament de Dosrius ha gua-
nyat el recurs contenciós-adminis-
tratiu presentat per la Delegació 
del Govern Espanyol a Catalunya 
pel pagament de la quota anual 
del 2015 a favor de l’Associació de 
Municipis per la Independència 

(AMI). El jutge ha resolt que els 
estatuts de l’AMI estableixen el 
deure de contribuir al sosteniment 
econòmic de l’entitat i, per tant, 
com a municipi adherit, el consis-
tori dosriuenc té l’obligatorietat de 
fer el pagament d’aquesta quota.
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El grup Doctor Prats. La pista de gel d'Arenys.Cedida  Cedida 

 El Canet Rock ja té dos noms 
més confi rmats per a l'edició del 
2017. El grup de Terrassa, Doctor 
Prats i els Zoo, de València, seran 
al festival de rock català del prò-
xim mes de juliol, sumant-se així 
a Jarabe de Palo. 

Doctor Prats compta amb dos 
anys de trajectòria i dos àlbums al 
mercat, 'Patates amb peix' (2015) i 
Aham Sigah (2016). La banda valle-
sana es caracteritza per un directe 
potent i dinàmic, on el públic hi 
participa activament. Combinen el 
pop, la cúmbia, el reggae, l'ska, el 
rock, l’electroswing o el dubstep.

Al seu torn, els Zoo són un col-
lectiu musical valencià nascut el 
2014 que se centra entre el rap, el 

Els dos grups se sumen a Jarabe de Palo, que ja va 
anunciar que seria al festival 

Doctor Prats i Zoo confirmen que 

seran al Canet Rock 2017

 L'Ajuntament d'Arenys de Mar 
ha tornat a instal·lar aquest Nadal 
una pista de gel artifi cial a la part 
nova coberta de la Riera. 

Vistos els bons resultats de l'any 
passat com a oferta d'oci durant 
les festes nadalenques i amb el 
propòsit de dinamitzar el comerç 
de la vila en una època de fortes 
vendes, enguany l'equip de govern 
ha tornat a apostar per aquesta 
iniciativa.

Fins al 8 de gener
La pista de patinatge sobre gel 
artifi cial es va inaugurar el 2 de 
desembre coincidint amb l'en-
cesa dels llums de Nadal a Arenys 
de Mar i romandrà oberta fi ns al 
8 de gener. 

Per tal que tots els nens i nenes 
del municipi puguin accedir-hi, 
està previst que les escoles de la 
vila puguin fer un ús exclusiu de 
la pista de gel tots els matins de  
dilluns a divendres de la segona 
quinzena de desembre.

Pel que fa a les tarifes, seran de 
3 euros l'entrada general i 2 euros 
per als infants. Per a aquells que 
vulguis patinar més d'un dia, tam-
bé es disposarà d'un abonament 
de 10 tiquets que serà més eco-
nòmic i que es podrà adquirir a 
la taquilla de la pista de gel. Red.

L'espai repeteix i estarà 
obert fins al 8 de gener

Arenys de Mar torna a 
instal·lar una pista de 
gel coberta 

hip-hop, el rock i ska però també 
mescla ritmes electrònics. Nascuts 
l'any 2014, els Zoo tenen un disc 
'Tempestes vénen del sud', que 
contenia Estiu, el single que va néi-
xer a la primavera d'aquell mateix 
any i que va obtenir al voltant de 
milió i mig de reproduccions en 
poc de temps.

Preus especials
Les entrades per a l'edició del 2017 
es poden adquirir durant les festes 
de Nadal a www.canetrock.cat a un 
preu especial de 25 euros. Aquesta 
serà la quarta edició del festival, 
que aquest any va reunir prop de 
20.000 persones, una xifra similar 
a les edicions anteriors. 

Més de 200 nens i nenes participen a 

l'Ironkids de Caldes d'Estrac 

 Més de 200 infants van aproxi-
mar-se a la Plaça de les Barques 
per participar en la cursa popu-
lar «Ironkids» que es va celebrar 
el dissabte 10 de desembre dins 
de les activitats de la Festa Major 
petita de Caldes. 

L'objectiu de la cursa d'Iron-
kids, d’inscripció gratuïta, era el de 
promocionar els valors de l'esport 
entre els més petits celebrant el 

que els organitzadors anomenen 
una cursa participativa. D'aquesta 
manera tots els infants van llan-
çar-se a fer els diferents recorreguts 
amb el número 1 al seu dorsal i en 
acabar, tots van rebre una medalla 
per haver realitzat la prova en un 
ambient familiar, festiu i esportiu 
que va ser celebrat tant pels joves 
esportistes com pels pares que els 
van acompanyar.

MaresmeMaresme núm. 1750 del 16 al 22 de desembre de 2016
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

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

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Centre (Ref. 216515)  100 m2 Pis re-
format a la zona del hospital antic de 

Mataró. 3 habitacions exteriors. Banye-
ra hidromassatge. 
165.000€  

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

menjador orientat a mar.

99.990€

VISTALEGRE. Casa de 300m2 al nou 
Vistalegre, gran menjador, llar de foc, 

amplia cuina, 4 habitacions, 3 banys (1 en 
suite) i un de cortesia, garatge, soterrani, 

pati i buhardilla amb terrassa.  
299.000€

CERDANYOLA (Ref. : 219298). Pis de 
75m2, 3 habitacions, menjador, cuina, 

bany i galeria - safareig. Totalment refor-
mat! Molt assolellat i grans vistes!

82.500€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Centre (Ref. 218961) 150m2. Plan-
ta baixa a la zona del hospital an-
tic de Mataró. 3 habitacions do-
bles amb pati de més de 25m2. 

130.000€

PERAMAS (Ref.216969) Novè pis amb 
dos ascensors, 80m2 distribuïts en 3 

hab., bany, i cuina. Completament refor-
mat i vistes immillorables, molta llum al 

ser tot exterior. 
159.990€

CIRERA. Planta baixa independent amb 
pati. 105m2, 4 habitacions, saló-menja-

dor, cuina ind, bany complet amb plat de 
dutxa i pati privat 

120.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 217867).
Pis de 50 m², 2 habitacions, menjador, 

cuina, bany i galeria - safareig.
Ideal inversors!

51.000€

1P TECNOCASA 1750.indd   1 13/12/16   11:35



Pancraç Farell fa 28 anys que fa corrúpies a la fira de Mataró   Anna Aluart 

Pancraç Farell,  
per Nadal, corrúpies! 

 Mireia Biel

 El Nadal és època de tradicions, de costums. A 
Mataró, ja fa gairebé 30 anys que la Fira de Pessebres 
i Ornaments guarda un racó per a Pancraç Farell i 
les seves corrúpies, les fi guretes d’argila que amb les 
formes dels dits de les mans ajuden a desxifrar l’in-
terior de les persones. És una altra tradició, tan en-
tranyable i especial per als mataronins que cada any 
fan cua, com per a ell, que ho viu de forma especial.

La seva afi ció a les miniatures, diu, és l’inici de 
tot plegat. “Moltes de les casetes eivissenques en 
miniatura que fa molts anys es venien a La Rambla 
eren fetes meves, a mà, minuciosament”, explica 
Farell, que arran d’això va començar a participar a 
fi res d’artesania d’arreu del país. “Sovint, per a fer les 
casetes em sobraven trossets d’argila que regalava 
als nens, a qui els feia prémer ben fort amb la mà 
i els deia que havien de recordar que calia estimar 
els pares, honorar els avis i respectar els mestres”.

Però d’aquells trossets que Farell anomenava ‘san-
dongueros’ se’n deien corrúpies. “Quan me’n vaig 
assabentar en vaig estirar el fi l i d’això ja en fa 28 
anys”, recorda Farell, que explica que “les corrúpies 
no són més que un mètode de psicologia molt pri-
mitiu, un joc amb les marques, línies i estructures 
que a l'argila dibuixen els dits de les mans i que es 
poden conjugar amb paraules, frases i conceptes 
que poden representar virtuts, carències i defectes”. 
I deixa ben clar: “El més important no és que sigui 

veritat o no, sinó el grau de casualitat que hi ha entre 
les marques i el que representen per a les persones”. 

Les llargues cues que cada any es fan a la seva 
parada són la prova que aquest instant del Nadal 
és també especial per a molts. "El destí no està es-
crit, les corrúpies són peces d'artesania", assenyala 
Farell, però el que és evident és que, se les consideri 
amulets o no, les corrúpies són bocins de màgia. 

La màgia de Mataró

“Mataró és una cita que no em perdo mai, per 
l'ambient, i també per les cares dels nens".

La fascinació dels més petits per les corrúpies 
també el captiva a ell. "Per venir a fer-ne, només 
els demano que portin un dibuix que penjo a la 
parada", explica Farell. Però el que també l'absor-
beix és la ciutat: "Mataró és una cita que mai em 
perdo perquè m'apassiona venir aquí amb la rebuda 
que sempre tinc i per la màgia d'aquests dies". 

APUNTS

Defineix-te: Modest artesà que busca confiança

Un llibre: 'Els pilars de la Terra' de Ken Follett

Un racó: El Montseny

Un referent: Els meus pares

Un moment de l'any: El Nadal a Mataró 

Un repte: Fer-me vell conscientment

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1750.indd   1 13/12/16   10:51



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.4436 ROCABLANCA. 
Excelente piso totalmen-
te reformado con ascen-
sor, 105m2, cocina offi ce 
de 12m2 en haya, salón 
comedor con  chimenea, 
4 hab. 2 dobles, 2 baños 
completos, calefacción, 
piso defi nitivo. OPORTU-
NIDAD.

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 2460 Z. PLA D’EN BOET. 
Gran piso de 120m2 con 
pk y trastero incluido, para 
reformar a su gusto, 5 hab. 
cocina offi ce, baño y aseo, 
balcón exterior, calefac-
ción, ascensor.

C.E. en trámite 169.000€

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 92.900€

REF. 2461 EIXAMPLE. Piso 
reformado con ascensor, 
cocina offi ce, baño com-
pleto ducha, puertas de 
haya, 2  hab. dobles. OCA-

SIÓN POR PRECIO.

80.000�

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.

C.E. en trámite 195.000€

66.000€
C.E. en trámite

185.000€
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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

Pis de 95 m², 3 hab., bany complet, cuina offi ce tota equipada, galeria, aa/cc, 
terres de parket, tancaments alumini. Totalment reformat!!!                 T150329

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

Casa de poble reform., zona tranquila, 190m², 4 hab. (1 suite), 2 banys compl. + 1 
servei, cuina office, saló menj. 20m², aa/cc, terrassa de 12m². Única!!        T250221

Mataró. Cent�e 286.335€

Mataró. Cent�e 167.300€

Mataró. Havana

Dúplex 140m², 4 habit. (2 dobl), 2 banys, cuina office, saló menjador, galeria, 2 
balcons, aa/cc, alumini, ascensor, pàrquing, zona comunit, vistes!!        T150979

222.800€

Pis en exclusiva, distribució funcional, 50m², 2 habit., 1 bany amb dutxa, cui-
na, saló menj., balcó, aa/cc, alumini, marbre, ascensor. Lluminós!!   T151075

Mataró. Cent�e 148.470€

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

Pis en exclusiva de 60m², 1 habit, 1 bany amb dutxa, cuina offi ce  equipa-
da, saló menj., aa/cc, tanc. alumini, marbre, actualment llogat!!  T110028

Mataró. Cent�e 117.260€

Pis zona privilegiada 70m², 2 habit, 1 bany amb dutxa, cuina offi ce, saló menj., 
balcó, aa/cc, tanc. alumini, parquet, pàrquing. Lluminositat !!!         T151071

Mataró. Via Europa 174.982€

2P CASTELLÀ.indd   2 13/12/16   12:20



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�erCases i pisos de llog�er
T109964 Mataró. Palau-Escorxador. Piso 45m², 
amueblado, 1 habit., 1 baño completo con ducha, coci-
na americana electrod.,, salón comedor, aa/cc, cierres 
de aluminio, suelos de parquet, ascensor, parking in-
cluido, Preciosa terraza soleada de 35m²!!   500€/Mes

T110425 Mataró. Cerdanyola. Piso 75m², 3 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina offi ce, salón comedor con 
salida a balcón, calefacción, cierres de aluminio, as-
censor, ascensor, Espectaculares vistas!!!   550€/Mes

T110446 Mataró. Centre. Piso origen, casco antigu, 
bien conserv. 60m², 3 habit, 1 baño compl., cocina 
offi ce, galería, salón com. balcón, instal. nuevas, sólo 
tres vecinos, Muy soleado !!!!                        525€/Mes

T302795 Mataró. Semi Centre. Local comercial diáfa-
no en planta baja, de 134 m² , suministros de agua, 
luz, dispone de lavabo. Recién pintado, parket, y mos-
trador para atender al público. Altura de techos de 4 
m. Local para tienda, despacho o almacén. Gastos de 
comunidad incluidos en el precio!!!               590€/Mes 

T103410 Mataró. Peramàs. Piso de 72m², 2 habit., 1 
baño completo con bañera, cocina offi ce  equipada con 
electrodomésticos, salón comedor con salida a balcón, 
aa/cc, suelos parquet, cierres de aluminio, ascensor, 
Totalmente amueblado!!!                               625€/Mes

T110405 Mataró. Cerdanyola. Piso 92m² 3 habit., 2 ba-
ños, cocina indep., cierres aluminio, gres, ascensor y bal-
cón 4 m². Bien conservado, entrar a vivir!!!!     650€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantastico piso 100m², 4 
hab. (2 d) 2 baños, cocina office, aa/cc, cierres madera, ga-
leria,  2 tzas 15m² i parkig opc. Amueblado. Sol. Posibilidad 
alquilar por temporada!!!                                         650€/Mes

T151079 Mataró. Parc Central. Excelente piso en inme-
jorable zona de 72m², 2 habitaciones, 1 baño completo 
con bañera, cocina offi ce, amplio y luminoso salón come-
dor de 20m² con salida a terraza de 10m², aa/cc, cierres 
de aluminio, suelos de parquet, ascensor, trastero de 5m² 
con cámara de vigilancia, parking opcional, Zona comu-
nitaria con piscina!!                                            700€/Mes

T110437 Mataró. Habana. Piso totalmente reformado 
de 86m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 
baño completo con ducha de hidromasaje, cocina 
semi abierta, salón comedor, galería, aa/cc., cierres 
exteriores de aluminio con doble cristal, tiene un tras-
tero, terraza a nivel de 14m². Piso disponible para el 
15 de diciembre!!                                       900€/Mes

T302903 Mataró. Zona Pl. de Cuba local super céntrico 
de 100 m²  de superfi cie, con salida de humos, cierres ex-
teriores de alumino y aa/cc. Está totalmente actualizado 
para cualquier actividad!!!                             1.200€/Mes

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

T110134 Llavanares. Piso refor. 50m², 2 habit., 1 baño, 
cocina offi ce, balcón, parquet, carp. aluminio, park., 
amueblado y soleado. ¡¡Impresionante zona comun., 
piscina, pistas de tenis y zona infantil !!   1.600€/Mes

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

T202757 Canyamars. Casa a 4 vientos totalmente 
amueblada de 300m² en parcela de 1.025m², 6 habi-
taciones, 3 baños completos, 1 de servicio, dos coci-
nas, dos salones (uno de ellos con chimenea), galería, 
balcón, terraza, calefacción radical, aire acondiciona-
do, garaje, trastero, Impresionante jardín con vistas a 
montaña, Ideal dos familias !!!                   2.500€/Mes

T302926 Mataró. Centre. Local de 80m² con almacén 
de 35m², tiene 1 baño, la persina eléctrica. Es ideal 
para servicios o despacho!!!                          400€/Mes

T302878 Mataró. Centre. Local en calle peatonal en 
1ª línia comercial de 120m², jto. Pl. Sta. Anna. 1 baño, 
terraza, ideal cualquier tipo de negocio!!  1.500€/Mes

T302821 Mataró. Centre. Local 200 m², 2 baños, antes 
centro médico. Muchas posibilidades!!!      800€/Mes

T302839 Mataró. Parc Central. Local de 300m², tiene 
dos baños, dos puertas de entrada, ideal negocio co-
mercial, super,  gimnasio !!                         1.650€/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

148.470€

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

Piso en planta baja de 50m² 
en inmejorable zona, 2 ha-
bitaciones, 1 baño completo 
con ducha, la cocina abierta 
totalmente equipada con 
electrodomésticos, cierres ex-
teriores de aluminio. Disponi-
ble 1 de Enero!!   550€/Mes

T105029   Mataró. Cent�e

117.260€

Espectacular casa de dis-
seny. Domótica, plaques so-
lars, 800m² parcel.la, 265m² 
vivenda, 4 habitac. dobles (1 
suite), 3 banys, cuina office 
amb illa i acces a jardí des-
de tota la casa. Magnifiques 
vistes a mar i muntanya!! 
2.200€/Mes

T201785   Mataró. La Cor�isa

Piso total. reformado 76m², 3 
habit., 1 baño compl. ducha 
hidromasaje, salón comedor, 
cocina integrada, galería, 
aa/cc, cierres aluminio, tras-
tero, terraza a nivel 14m², 
disponible 15 Diciembre!!!
                              850€/Mes

T110438   Mataró. Cent�e

Magnífico dúplex de diseño 
de 190m², 2 habitaciones, 3 
baños completos, cocina office, 
amplio salón comedor, aa/cc, 
cierres de aluminio, terraza de 
10m² !!  1.500€/Mes

T109943      Mataró. Cent�e

3er piso sin ascensor refor. 
68m², 2 habit. dobles, 1 baño 
con ducha, cocina offi ce, salón 
comedor, balcón, suelos par-
quet, cierres aluminio, terrado 
comunit. No amueblado, Vista 
a montaña!!         500€/Mes

T110430   Mataró. Cerdanyola

Piso reformado, 80 m², 2 ha-
bitac., 1 baño compl., bañera, 
cocina offi ce, galería, lumino-
so salón comedor, balcón tipo 
terraza, suelos de parquet, cie-
rres de aluminio, ascensor, Es-
pectaculares vistas a mar!!!
                              700€/Mes

T109871  Mataró. Habana

Magnífi co piso reformado, 1a 
planta, 100m², 3 habit. 1 baño 
con bañera, cocina off. 20m², 
comedor, calefacción, suelos 
de cerámica, cierres de alumi-
nio, sala polivalente en planta 
baja 100m² con baño con 
ducha, Disponible en Enero!!!
                              1.325€/Mes

T102471  Vilassar de Mar

Ático 50m², de 2 habit., 1 baño 
completo + 1 servicio, cocina 
offi ce, con electrodomésticos, 
luminoso salón comedor, bal-
cón 15m², terraza de 50m², 
aa/cc, suelos parquet, parking 
exterior. Disponible a partir de 
Febrero!!               650€/Mes

T110104  Caldes d’Est�ac
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Escorxador 
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Cerdany.Nord

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17987 
R.15293
R.17738
R.16679 
R.17548
R.17000 
R.18042
R.18044
R.17998

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 80m2 - Assolellat 
Pis - 3 habitacions
Pis - Pati
Pis - 2 hab. - Pocs veïns
Pis - 3 habitacions   
Pis - Ascensor - 3 hab.
Pis - 65m2
Planta baixa - Pati
Pis - Actualitzat - 3 hab. 

52.000 €
57.260 €
65.000 €
66.000 €
66.050 €
69.000 € 
75.000 €
79.260 €
82.260 €

9,95%
9,43%
8,30%
7,73%
7,72%
8,26%
7,60%
7,57%
7,29% 

192,20€�/mes 
211,64€�/mes
240,25€/mes
243,95�€/mes
244,13�€/mes 
255,04€�/mes 
277,21€�/mes
292,06€�/mes
304,05€�/mes

450€�/mes 
450€�/mes
450€�/mes
425€�/mes
425€�/mes 
475€�/mes
475€�/mes 
500€�/mes
500€�/mes

Les vivendes estrella
són 

136.000 €

MATARÓ - Eixample R 17999

1º Pis d’altura, 3 habs, menjador, balcó 
ampli i cuina independent amb galería.

Quota: 503€/mes
ampli i cuina independent amb galería.

139.500 €

MATARÓ - Rocafonda R 17748

Magnífi c pis tot reformat, amb ascensor 
i bona distribució amb 3 hab (abans 4).

Quota: 516€/mes

252.000 €

MATARÓ - Centre R 18006

Pis d’altura davant del Parc Central. 
Amb 4 hab i 2 banys. Vistes a la ciutat.

Quota: 931€/mes

1º Pis d’altura, 3 habs, menjador, balcó 

197.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17776

Fantàstic pis de 4 hab, 2 banys i total-
ment exterior. Amb pk a la mateixa fi nca.

Quota: 728€/mes
ment exterior. Amb pk a la mateixa fi nca.

230.000 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 41164

Casa 3 hab +1 estudi, 2 terrasses, reforma-
da. Carrer molt tranquil i zona de botigues.

Quota: 850€/mes 360.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

Magnífi ca casa, ple Eixample, el millor carrer 
de la zona. Oportunitat per temps limitat!!

Quota: 1.331€/mes

de la zona. Oportunitat per temps limitat!!

/mes

da. Carrer molt tranquil i zona de botigues.

/mes

190.890 €

MATARÓ - Camí Serra R 18017

Pis ampli de 4 hab, assolellat, traster de 
30m2. Finca amb ascensor. Pis defi nitiu.

Quota: 706€/mes

210.000 €

MATARÓ - El Rengle R 18011

Pis amb vistes al mar i molt assolellat, 2 
hab. Pàrquing i traster a la mateixa fi nca. 

Quota: 776€/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

L
L

O
G

U
E

R
S

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