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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

169.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRO: Vivienda 100 
m2 perfectamente ubicado junto acceso ciu-
dad. Espacios amplios  y vistas sobre espacios 
abiertos. Amplio salón comedor 26m2. Balcón/ 
Terracita ideal/veranos. Cocina equipada y am-
plia Galería. 4 dor. Baño + aseo. Suelos parquet. 
Parking moto (coche opcional) + trasteo incl. 

129.000€

PRACTICAMENTE NUEVO!
Ref. 12528 ROCAFONDA: En edifi cio prác-
ticamente nuevo. Piso de perfecta distribu-
ción .Muy soleado  y como nuevo. Salón 25 
m2.Balcón.Cocina semi-abierta.3 dormito-
rios.2 baños( uno tipo suitte).Calefacción. Sin 
duda es una excelente ocasión!!

229.000€

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

72.000€

ATENCION A ESTE INMUEBLE
Ref. 12643 JTO. AVDA COMERCIAL: En 
edifi cio pocos vecinos, vivienda 1/2 altu-
ra y exterior. Excelente estado, perfecta 
distribución.2dormitorios( antes 3,aunque fá-
cilmente recuperable).Amplio salón comedor. 
Cocina de amplias medidas. Baño completo. 
A/ Ac. Precio de verdadera ocasión.25 ANYS

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM
(Entreguem 6.000€ a l’acte)

Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti 
a les seves necessitats:

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

B� es Festes! 

2P SU CASA.indd   2 21/12/16   11:08



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

96.000€

BUEN PRODUCTO!
Ref. 12639 EIXAMPLE /JTO. BIADA: Bue-
na ubicación junto calle altamente comercial , 
colegios y servicios. Piso exterior, con ascen-
sor. Luminosidad y estado 2 dormit. dobles. 
Salón comedor buenas medidas. Cocina a es-
trenar. Baño con ducha. A un paso del centro. 
Buena oportunidad por cualidades.

T

315.000€

ÁTICO CON TERRAZA A NIVEL
Ref. 12642 CENTRO: De características cier-
tamente muy apreciadas. ÁTICO con terraza de 
52 m2 a nivel de la vivienda. Edificación reciente 
y con excelente imagen. Situación céntrica junto 
juzgados. La vivienda es exterior en su totalidad y 
presenta unos excelentes acabados. Vistas despe-
jadas sobre zona verde. Parking incluido.

T

139.500€

¡OPORTUNIDAD!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ:  En la mejor calle 
de la zona. Excelente vivienda 100m2 reforma-
do muy destacada. Espacios bien proporciona-
dos, buena orientación que recoge mucho sol. 
Con ascensor. Salón comedor 26m2. Balcón 
soleado. Cocina equipada nueva. 3 dormitorios 
(antes 4). Baño diseño. Parquet. Calefacción.

T 157.000€

¡BUENA OCASIÓN!
Ref. 12370 Z. ROCABLANCA: Buen piso! De 
excelentes cualidades. Vivienda 100m2  Ima-
gen sencillamente impecable.4 dormitorios 
(act.3). Salón comedor 28 m2 con” llar foc.” 
Balcón. Cocina 12m2. 2 baños. Suelos gres. 
Calefacción. Patio 12m2.

T

99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 ST MIQUEL DEL CROS: Aten-
ción a este piso! Vivienda 90 m2 en zona ajar-
dinada y bien comunicada N -II y autopistas. 
Sin pasillos y a pié llano. Totalmente exterior, 
bien orientado y sol. 4 dor. (act.3).Amplio 
salón comedor. Cocina y baño reformados. 
Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

169.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRO: Vivienda 100 
m2 perfectamente ubicado junto acceso ciu-
dad. Espacios amplios  y vistas sobre espacios 
abiertos. Amplio salón comedor 26m2. Balcón/ 
Terracita ideal/veranos. Cocina equipada y am-
plia Galería. 4 dor. Baño + aseo. Suelos parquet. 
Parking moto (coche opcional) + trasteo incl. 

T

129.000€

PRACTICAMENTE NUEVO!
Ref. 12528 ROCAFONDA: En edifi cio prác-
ticamente nuevo. Piso de perfecta distribu-
ción .Muy soleado  y como nuevo. Salón 25 
m2.Balcón.Cocina semi-abierta.3 dormito-
rios.2 baños( uno tipo suitte).Calefacción. Sin 
duda es una excelente ocasión!!

T

295.000€

¡UNIFAMILIAR!
Ref. 12463 CAMÍ SERRA /VISTA ALEGRE: 
Magnífi ca casa unifamiliar, varias plantas, 330 
m2. Impecable. Garaje 50m2 +jardín 60m2. 
Salón comedor 38 m2, bonitas vistas. Gran co-
cina –offi ce, jardín.4 dorm (3 dobles) + Estudio 
40m2, terraza/solarium 20m2. 2 baños (1 suit-
te) + aseo. Calef. Ac/Ac. Armarios empotr.

T

188.000€

PISO + PARKING+ 2PATIOS
Ref. 12586 PARC CENTRAL: En la zona de 
moda en Mataró. Vivienda de 70m2 bien distri-
buidos sin pasillos. 2 dormitorios dobles. Salón 
comedor de 24 m2. Cocina offi ce espaciosa. 
2 terrazas 16 y 30m2 acceso directo. Trastero 
incluido.

T

229.000€

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

T

72.000€

ATENCION A ESTE INMUEBLE
Ref. 12643 JTO. AVDA COMERCIAL: En 
edifi cio pocos vecinos, vivienda 1/2 altu-
ra y exterior. Excelente estado, perfecta 
distribución.2dormitorios( antes 3,aunque fá-
cilmente recuperable).Amplio salón comedor. 
Cocina de amplias medidas. Baño completo. 
A/ Ac. Precio de verdadera ocasión.

T

190.000€

¡EXCELENTE INVERSION!
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

B� es Festes! 
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 El Nadal ja arriba i ho fa carregat de simbolisme, sent com són 
aquestes unes dates festives carregades d’emocions. De l’esperit 
nadalenc se n’ha parlat per activa i per passiva, però no respon 
a cap definició concreta, ni té la mateixa semàntica per a tots. 
La nostra ciutat, Mataró, és un exemple de pluralitat i maneres 
de fer i ser ben diferents que, quan arriben les festes, es tornen a 
manifestar. Els sentiments dels uns seran religiosos mentre que 
pels altres la consuetud i la tradició serà el motor per tornar-se a 
aplegar al voltant de la taula parada i viure aquests dies en família.

La simbologia de la imatge de la portada d’aquesta setmana també 
vol ser un resum d’aquesta diversitat i pluralitat de la nostra ciu-
tat. El galet tradicional, amarat del caldo més espès de tot l’any, 
vesteix barret de Pare Noel i s’embolcalla dels mateixos llums que 
fan pampallugues en les nits fredes de final de desembre. Hi ha 
tradicions i gustos per tots els colors i també –com en tot a la vida– 
durant aquests dies compensem la intensitat de les celebracions 
amb l’enyor també dels que ja no són a taula.

2016 ha estat pel Tot l’oportunitat de celebrar 35 anys sent de la 
família extensa que no deixa de ser la nostra ciutat. Arribats als 
dies del solstici d’hivern i aprofitant que sortim al carrer quan ja 
ressonen les festes, no podem estar-nos de fer el que farà tothom 
aquests dies. Somriure amb la nostra gent, que sou els lectors i 
anunciants i  desitjar que per molts anys puguem seguir compar-
tint el dia a dia, setmana a setmana i mes a mes. 

Així, quan arribin les festes us podrem seguir dient de part de 
l’equip del Tot Mataró

Molt bon Nadal!
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NADAL DE COLORS
Mataró vol oblidar la crisi i celebrar les festes amb 
activitats, Pastorets i il·lusió 
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Pacte CiU-PSC pel pressupost
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 Foto antiga Les portades

 Ens en anem 
aquesta setmana fi ns 
a prop de Mata per 
conèixer el passat de 
la casa pairal de Boter 
i Palau. 

La fotografi a anti-
ga cedida per Conxita 
Gimeno ens mostra 
una estafeta rural de 
principis dels anys 
seixanta, una caseta 
de Correus que es va 
instal·lar en aquest edi-
fi ci singular de Mata. 
"La caseta tenia una 
bústia i un carter que 

Els Correus de Mataró

La singularitat i importància del 
moment s'ho va fer valdre, ja  que 
en la inauguració, segons Gimeno, 
"era un sistema del tot innovador 
que Correus va inaugurar amb 
orgull i una gran festa".  

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Conxita Gimeno.

venia a buscar les cartes 
per repartir-les arreu de la ciutat 
amb una camioneta que tothom 
coneixia", explica Gimeno.  Allà 
la gent hi portava els paquets i 
les cartes, "funcionava com avui 
una ofi cina de Correus", recorda.  

Foto antiga 1751.indd   1 21/12/16   16:28



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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Les inversions es multiplicaran per 15
El pressupost que presentava ahir el govern en Ple Municipal permetrà major marge de 
maniobra, tot i seguir destinant la major part a deute públic i sanejar PUMSA 

Ajuntament: Cugat Comas

  La salut fi nancera de l'Ajunta-
ment de Mataró ha millorat nota-
blement. Això és el que es desprèn 
del projecte de pressupostos que 
el govern duia  a aprovació inicial 
ahir dijous, juntament amb el vot 
defi nitiu a les ordenances fi scals. 
Els plans del govern és que la ciutat 
disposi de 9.400.000 euros per a in-
versions el 2017. Tan sols fa un any 
aquest paquet que atorga capacitat 
de maniobra a l'Ajuntament era 
de tan sols 600.000 euros. En un 
any, doncs, es multiplica per 15 
el paquet d'inversions municipal. 

Els números del regidor Juan 
Carlos Jerez suposen fi ns i tot un 
canvi de paradigma per a les fi -
nances locals. "L'Ajuntament té 
estalvis i això li permet demanar 
nous crèdits, volem posar la ciutat 
a un cert nivell i per això s'originen 
aquests recursos", explica l'arqui-
tecte d'un projecte de pressupost 
en què la capacitat d'inversió es 
multiplica.

El pressupost municipal puja-
rà un 7,07 per cent respecte de 
l'exercici anterior i el total del Grup 

Ajuntament s'enfi larà un 9,66 per 
cent. El deute públic segueix sent 
la principal despesa d'uns comp-
tes en què, segons el regidor, aug-
menta assignació la majoria de 
partides. Dels 17,8 milions d'eu-
ros que l'Ajuntament destinarà a 
inversions, 7,4 es destinaran a la 
compra d'actius de PUMSA, se-
gons la proposta governamental. 
La resta, però, seran s a inversions 
en partides importants dedicades 
a Espai Públic, equipaments es-
portius i cívics o habitatge social.

Llei de Barris a Rocafonda
El 2017 serà el darrer any en què 
es poden proposar inversions 
en el marc de la Llei de Barris de 
Rocafonda i l'Ajuntament, una 
vegada la Generalitat s'ha posat 
al dia de 5 milions d'euros en 
pagaments que tenia pendents, 
voldrà aprofi tar l'ocasió per aco-
llir-se als ajuts de la Llei. És per 
això que destinarà juntament amb 
la Generalitat 910.000 euros als 
projectes que es puguin destinar 
a aquest any i vol activar al màxim 
tant el catàleg d'accions pendents 
al barri –de la Plaça Joan XXIII a 

l'ampliació del Centre Cívic– com 
les subvencions a la rehabilitació 
d'edifi cis i comunitats, que suma-
ran una aportació conjunta de 
455.000 euros. La condició de les 
operacions recollides a la Llei de 
Barris és que han d'estar acabades 
en tancar-se 2017.

Ordenances retocades
Com a preludi del pressupost, 
però, el govern necessita apro-
var les ordenances fi scals i és 
per això que ha introduït modi-
fi cacions al projecte inicial per 
buscar el beneplàcit dels grups 
més col·laboradors de l'oposició. 
L'augment de l'IBI en un 1,75 per 
cent proposada es limitarà només 
a la divisió diferencial d'aquest 
impost –grans edifi cis comercials 
i industrials– mentre que l'IBI re-
sidencial pujarà només un 1 per 
cent, com l'IPC. Això suposa un 
augment de 4,2 euros al contri-
buent mitjà que ara pagava 425 
euros. L'Ajuntament reclamarà 
l'IBI de l'autopista a l'Estat. L'IAE 
s'apujarà un 3,75 per cent amb el 
compromís que es destinarà a me-
sures de reactivació econòmica. 

CulturaCiutat núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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Alfons Canela, a la dreta i somrient al costat del seu rival i antecessor Xavier Penela Cedides 

Alfons Canela, nou president del PDeCAT   
L’advocat, proper al sector de l’exalcalde Joan Mora, vol treballar de la mà del grup 
municipal 

Política: Mireia Biel

  El candidat de renovació Alfons 
Canela va guanyar dissabte les 
eleccions per liderar la nova 
executiva del Partit Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) a 

Mataró. L’advocat, proper al sec-
tor de l’exalcalde Joan Mora, es 
va imposar al que fi ns ara ocupa-
va la presidència de la formació, 
Xavier Penela, amb el 56 per cent 
dels vots.

En declaracions a El Tot Mataró, 

Canela ha assegurat que el primer 
que farà serà “reunir el grup mu-
nicipal perquè coneguin la nova 
executiva, posar les bases per te-
nir una bona entesa i per asses-
sorar-los en tot el que puguem en 
la negociació del pressupost per 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Alfons Canela és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona 
i amb setze anys d’experiència en el Registre de la Propietat de 
Mataró. Independentista, no té experiència política més enllà de 
formar part de l'entorn de l'exalcalde Joan Mora. En posicionar-se 
públicament pel càrrec que ara ja ostenta aprovava per omplir 
amb iniciatives un espai polític “que necessita nous aires i que 
en els últims temps s’ha sentit una mica disgregat”. En aquest 
sentit, vol “fer un estudi profund de les necessitats de la ciutat, 
per establir així un full de ruta que permeti dissenyar propostes 
acurades” i que condueixi cap a “un model més participatiu de 
ciutat”.

Un advocat 
novell en política Alfons Canela

Alfons Canela, nou president del PDeCAT   

l’any 2017”. Precisament, el pacte 
de govern que el grup municipal 
té amb el PSC serà un altre dels 
primers eixos en què treballarà 
la nova executiva. Segons Canela, 
“s’ha de revisar què s’ha fet i com, 
sense entrar en punts concrets, 
sinó avaluar el projecte en general 
i sobretot la comunicació entre les 

dues parts i la visualització de la 
feina feta”. I, malgrat que no va po-
sar dates a aquesta revisió, va sen-
tenciar que “el plantejament del 
pacte ens pot fer canviar d’opinió”.

Primàries per elegir candidat
D’altra banda, Canela ha vol-
gut deixar clar que de moment 
no contempla la possibilitat de 
presentar-se com a candidat del 
PDeCAT a les pròximes eleccions 
municipals del 2019. Tanmateix, sí 
que ha remarcat que lluitarà “per-
què es tiri endavant un procés de 
primàries per elegir el candidat 
del partit als comicis”, un procés 
que li agradaria que es comen-
cés a gestar en els pròxims me-
sos i que permetés presentar als 
associats dos o tres candidats de 
diversos perfi ls perquè quedi clar 

Alfons Canela

"S'ha de revisar la 
comunicació entre les 
dues parts del govern

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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Cedida 

Relleu al PDeCat Mataró i 

conseqüències en el govern de la ciutat  

Opinió: Joan Salicrú

  El sector autoanomenat reno-
vador i apadrinat per l’exalcalde 
Joan Mora, amb Alfons Canela de 
candidat, ha guanyat les eleccions 
internes dins el nou PDeCat ma-
taroní. Ara el quid de la qüestió 
està en veure com l’elecció inci-
dirà directament en la confi gura-
ció interna del bipartit municipal 
PSC-CiU, atès que Canela -si bé no 
arribava a parlar de trencament del 

pacte, com molts dins de la seva 
candidatura demanava- sí que 
ha apel·lat constantment durant 
aquesta campanya, respecte de la 
necessitat de dur a terme un canvi 
sobre com l’antiga CiU participa 
del govern local. I no parlem d’un 
canvi de discurs -els programes de 
les dues candidatures eren calcats- 
sinó de visualització de la tasca 
dels cinc regidors nacionalistes 
en el si de l’equip encapçalat per 
David Bote. Amb tota seguretat el 
nou equip amb Canela al capda-
vant, voldrà o remarcar l’acció dels 

convergents dins del govern o fi ns 
i tot renegociar-ne les prioritats.

“Molts encerts @AlfonsCanela. 
Ara vindrà l’hora de la feina. N’hi 
ha molta per fer i s’ha de treba-
llar de valent”, advertia Joaquim 
Fernàndez, cap del grup municipal 
de CiU, a Canela davant la temp-
tació de remoure els fonaments 
que van fer possible el pacte de 
govern vigent amb els socialistes. 
Just abans havia fet el seu reconei-
xement a Penela: “Moltes gràcies 
@Xavi_Penela per la feina feta. 
Per totes les campanyes fetes. Per 

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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totes les hores dedicades a la ciutat 
i al País”. No en va, tot i que en els 
darrers dies ha evitat implicar-se 
en la seva candidatura, el primer 
tinent d’alcalde n’era un dels prin-
cipals avaladors.

Respecte del paper que el cap 
de fi les de CiU a l’Ajuntament ha 

tingut en les eleccions internes 
del nou partit, l’exalcalde Mora va 
posar, sorprenentment, el dit a la 
nafra 24 hores abans quan, després 
de compartir una notícia apare-
guda als mitjans de comunicació 
on es donava per bona la divisió 
entre renovadora i continuista de 
les dues candidatures, afi rmava a 
Twitter: “Dues maneres prou di-
ferents d’entendre la política i un 
debat enriquidor. I tant que l’amic 
Quim s’hi ha implicat a favor de 
la continuïtat!”.

En resposta, Joaquim Fernàndez 
li va etzibar: “No sé llegir el que 

"Està clar que el PSC ha 
aprofitat la indefinició 
que viu el PDECAT per 
posar la directe en 
termes electorals"

dius. Només m’he implicat en in-
tentar trobar consens i sumar”. 
Mora, va intentar rebaixar l’envit 
per por que no es magnifi qués, va 
apuntar: “tens tota la raó, l'última 
setmana sí! Però defensar mesos 
negre i al fi nal blanc és compli-
cat. Deixem fer a la democràcia!”. 

Tot plegat un capítol de les des-
avinences polítiques i personals 
entre els qui en un moment van 
ser carn i ungla i que van esclatar 
arran de la decisió de cancel·lar la 
tercera edició de la Festa al Cel.

De totes maneres, malgrat 
aquestes esgarrinxades, val la 
pena assenyalar, però, que tampoc 
convé magnifi car, el cert és que el 
PDeCat local ha viscut, i de manera 
vigorosa, aquest enfrontament de-
mocràtic entre dues candidatures. 
No està gens malament, perquè 
no massa partits a la ciutat seri-
en capaços de promoure’l sense 
que la cosa no acabés malament 
(veurem, en aquest sentit, com va 
la batalla al PSC del Maresme en-
tre Xesco Gomar i Alícia Romero).

Sigui com sigui, el que està clar 
és que el PSC ha aprofi tat la situ-
ació d’indefi nició que viu la nova 
formació per posar la directa en 
termes electorals. Així s’ha generat 
una certa polèmica arran de la dis-
tribució, per part dels socialistes, 

d’uns fullets amb el logotip del 
partit on es reivindicava com a 
partit la feina feta per poder in-
augurar la cobertura d’una pista 
de l’Eusebi Millán. La distribució 
d’aquest material coincidia amb 
la visita institucional que l’alcalde 
Bote ha fet al barri dins del cicle 
'L’alcalde als barris' des de dilluns 
passat. El cas és especialment gal-
dós perquè aquesta iniciativa la 
va liderar l’anterior executiu de 
CiU. Segur que davant actuaci-
ons com aquesta, el nou cap del 
PDeCat Alfons Canela tindrà ga-
nes de posar-hi mà. Així com de 
marcar perfi l propi respecte dels 
nous pressupostos municipals.

Si la salut del pacte de govern 
signat el juny del 2015, com re-
coneixia el negociador de la part 
convergent Jordi Surinyach en 
una entrevista a La Riera 48, era 
ja dolenta en termes de cohesió, 
a partir d’ara podria entrar en una 
fase d’oberta hostilitat. 

Caldrà veure fi ns a quin punt 
es manté una certa bicefàlia al 
PDeCat entre el partit i el grup a 
l’Ajuntament, de la mateixa mane-
ra que el PSC en el mandat passat 
tenia pràcticament discursos di-
ferents en el Camí de la Geganta 
i a La Riera 48.

www.lariera48.cat
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E 
l Pare Noel, en Mickey Mouse, què més es pot 
demanar? Un dia després que el Tió Solidari 
fos el protagonista ahir dijous a La Riera, la 

Unió de Botiguers de Mataró i Comerç Plaça de Cuba 
i Rodalies organitzen un any més la Festa del Pare 
Noel, just el divendres abans de Nadal, per tant avui 
a les 17h. A la mateixa plaça i pels entorns. 

Durant tota la tarda, els infants podran lliurar la seva 
carta al Pare Noel i gaudir d’un berenar popular i 
animació infantil amb en Mickey i la Minnie Mouse, 
degudament disfressats també amb motius nadalencs. 

Photocall

Com a novetat d'aquest any, s’instal·larà un Photocall 
en què la canalla podrà fer-se fotografi es per tenir un 
record amb en Mickey i la Minnie Mouse. D'aquesta 
manera la festa serà completa i els fi lls i fi lles podran 
gaudir de la primera tarda sense escola en la millor 
de les companyies.

Festa del Pare Noel
Avui divendres a la tarda a la Plaça de Cuba

La novetat és un photocall per 
fer-se fotos amb els dos 
personatges de Disney
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U
na de les cites clàssiques de les festes a casa 
nostra la protagonitza la Coral La Nota aquest 
divendres al Cor de Maria. Nadal és propici 

per a recitals i la coral mataronina escull precisament 
aquest pal musical, el de les cançons de Nadal de to-
tes les èpoques, per fer el seu darrer recital de l'any.

Les cançons de Nadal sonaran de forma especial, 
sota la direcció de Gabriel Miralles divendres 23 a 
les 20.30h.

Coral La Nota

Fundada el 1988 a l'empara del mestre Josep 
Canals, La nota és una coral heterodoxa que 
defi neix la seva personalitat amb un repertori 
basat en bandes sonores de pel·lícules, temes 
de musicals i música pop, sense oblidar la mú-
sica catalana i tradicional.

Concert de Nadal de La Nota
Les cançons de Nadal de les diferents èpoques

ESPECIAL NADAL 1,2,3,4,5,6.indd   6 21/12/16   13:24



L
a Primavera per la Pau desafi a el fred i har-
monitza la digestió el vespre del dia de Nadal, 
a les 19.30h, davant de l'Ajuntament. Ja fa 

anys que tenen la tradició de cantar Nadales davant 

I nadales al carrer
Amb Primavera per la Pau

centenars de curiosos que o bé els han anat a veure 
expressament o van i vénen després d'un dels àpats 
més importants i copiosos de les festes. L'esperit 
nadalenc es plasma en la seva totalitat. 

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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T
ambé hi ha un altre tipus de Tions, els popu-
lars o compartits. En fan les escoles, els grups 
d'esplai, algunes entitats o la UBM i des de fa 

cinc anys també n'hi ha un de monumental a Can 
Xammar. Es tracta d'un Tió provinent del Solsonès 
que entre el Públic i els comerços de la zona com 
El Tot Mataró i Maresme tornarà a la cita de cagar 
per Sant Esteve.

Serà el Dia de Sant Esteve a partir de les 19h quan 
tots aquells nens i nenes que ho vulguin podran fer 
baixar els canelons fent el darrer dels seus tions –
una tradició més pròpia de Nadal que no del dia 26– i 
de ben segur que el tronc màgic farà bé de cagar 
llaminadures per a tothom. 

El Tió de Can Xammar
La tarda de Sant Esteve, llaminadures per a tots

El Tió és un dels elements sense el qual seria 
impossible de concebre el Nadal a Catalunya i el 
fan les famílies a casa, quan acostuma a “cagar” 
detalls pels més petits i els torrons i neules que 
es menjaran a taula.

El de Can Xammar és el darrer 
Tió i caga llaminadures per a 
tothom, just davant del Públic
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L
'espectacle intercala narracions amb nada-
les i planteja una història paral·lela entre la 
vida de Jisàs i l'essència de "La Guerra de les 

Galàxies"... sense deixar de banda una mirada irònica 
i humorística sobre la societat actual. Acompanya 
l’espectacle el grup de rocker-clowns De Mortimers, 
que utilitza com a instruments joguines, objectes 
d'ús quotidià i aparells inventats.

La base de l’espectacle és autènticament popular-
tradicional tant per les nadales com pel fet que 
s’utilitza el sirventès —posar noves lletres a cançons 
conegudes—, la sàtira tabernària, el safareig polític, 
el sarcasme i la beneïda maledicència, que són les 
formes de desfogament popular més antigues que 
hi ha, doncs arrenquen de la profunditat dels temps i 
segueixen vives perquè, tradicionalment, es van (re)
actualitzant de generació en generació.

El Nadal, segons Pau Riba
El Clap acull el seu Jisàs de Natzerit

Després d'instaurar la tradició a Privat, Pau Riba 
puja a l'escenari del Clap avui divendres 23 amb 
De Mortimers amb el treball Jisàs de Netzerit o 
capítol zero de la guerra de les galàxies.   

El grup de rocker clowns De 
Mortimers són els còmplices 
de Riba en la seva relectura 
nadalenca

 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia
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Com cada Sant Esteve, el Clap acull el concert 
d'aquests mataronins. La proximitat del grup 
Partidaris amb el públic possibilita que cada 
concert es converteixi en un moment irrepetible. 

Les entrades valen 6 euros 
anticipades i 8 euros a taquilla 
i el concert sempre acaba sent 
una festa compartida

E 
nergia, reivindicació i bones cançons són els 
elements clau de l'aposta del so de Partidaris. 
Un directe sòlid, que beu de l'essència de la 

música d'autor i la visió contemporània dels músics 
que formen el grup. Música i lletres es troben unides 
per precisos arranjaments i una instrumentació d'aire 
mediterrani, que confereix al conjunt un so intim i 

Per Sant Esteve, Partidaris!
El grup torna al Clap en la seva cita anual

acollidor. Amb versions d'autors tan coneguts com 
Joan Manuel Serrat, Lluís Llach, Joaquín Sabina, Ovidi 
Montllor, Ismael Serrano o Jorge Drexler. Cançons 
de sempre transportades de forma valenta i sense 
nostàlgia als nostres dies.
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S
erà un vespre de Dixieland nadalenc amb un 
quintet de luxe a El Públic, disposats a traslla-
dar els que vulguin acompanyar-los al so de 

la capital de la música negra, sempre amb reminis-
cències nadalenques

És una ocasió única per descobrir el jazz més nada-
lenc en una vesprada de Dixieland amb un quintet 
de luxe. Ivó Oller a la trompeta, Joan Massats al 
trombó, Lluís Murillas a la guitarra, Queralt Camps 
al contrabaix i Oriol González a la bateria. Una nit 
pensada especialment perquè els amants del jazz en 
gaudeixin a fons. New Orleans a El Públic de Mataró, 
sense jet lag ni dòlars però amb moltes ganes de 
passar-ho bé.

El Nadal de Nova Orleans
Dimecres 28, festa dixieland al Públic

Si és Nadal i és a El Públic hi ha d'haver jazz. 
Una vegada més, i ja en van cinc, l'espai cultural 
de Can Xammar de Mataró proposa descobrir el 
jazz més nadalenc en una vesprada de Dixieland 
amb un quintet de luxe.

L'Associació Jazz Maresme 
organitza la Party i les entrades 
valen 12 euros
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E
l darrer Nadal del Públic, 
abans que sigui l'Altre, no 
s'hi posa pas per poc i afe-

geix una nova cita pel 25 de de-
sembre a la nit, a partir de les 12 
de la nit. Per fer baixar l'escudella 
i els torrons, i aprofi tant per poder 
fugir de les eternes sobretaules, 
el cafè cultural ofereix una nova 
experiència on es fusionen el ka-
raoke i les nadales més típiques. 

El vint-i-cinc de desembre s'hi po-
drà cantar de tot, des de "Los pe-
ces en el río" al "Noi de la mare" 
passant per l'All I want for christ-
mas is you. D'aquesta manera es 
perllongarà la festa del propi dia i, 
quan ja sigui mitjanit, la clientela 
habitual i els passavolants que s'hi 
acostin entraran a Sant Esteve can-
tant  i passant-s'ho d'allò més bé. 

Karaoke
de 
Nadales
El 25 a la nit al 
mateix local

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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La majoria de mataronins associen el nom del 
Cau Grillat al restaurant especialitzat en coques, 
creps i pizzes del Carrer d'en Pujol, un dels més 
sol·licitats del Centre. El que és més desconegut 
és l'origen del nom que es remunta a un grup de 
joves progressista constituït fa un segle.

La celebració del centenari 
serà completa de la mà de la 
pizza especial de marisc que 
s'incorpora a la carta

E 
l Cau Grillat va ser el nom d'aquesta colla de 
joves de tarannà progressista que de 1916 a 
1919 es reunia a la Baixada de Les Espenyes. 

Al Mataró de fa un segle feien mofa i escarni de tots 
aquells que tenien plantejaments i idees més conser-
vadores i carques. Eren gent amb cultura i empenta 
que van ser criticats i perseguits per la seva activitat. 
Els mateixos que eren criticats els titllaven de "cau 

Cent anys del Cau Grillat
La pizzeria celebra el centenari del seu nom

de perdició" pitjor que si fossin l'infern mateix. Del 
grup va quedar per la posteritat la voluntat de sac-
sejar la ciutat i la seva cultura i un nom molt recordat 
popularment, que el restaurant va voler rescatar.

A les portes de Nadal, dies de molta intensitat, El 
Cau Grillat vol celebrar el "seu" centenari amb els 
mataronins i mataronines que sempre hi han confi at.

ESPECIAL NADAL 15,16.indd   2 21/12/16   17:35
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E 
l Circ de Nadal s'ha convertit ja en una data 
assenyalada més del calendari nadalenc ma-
taroní. Des de ja fa cinc anys, la cita arriba a 

Mataró per portar el bo i millor del circ a la ciutat i 
donar visibilitat així a una de les disciplines artísti-
ques menys programades del nostre país. 

Deu dies per submergir-se 
en el món del circ
El Circ de Nadal torna per celebrar la 5a edició

Els objectius d’aquest esdeveniment cultural són 
fomentar la cultura de base de manera transver-
sal. El Circ de Nadal aposta per una programació 
variada i accessible per a tots els públics per tal de 
facilitar-ne la creació de nous i, al mateix temps, fi -
delitzar el ja existent. 
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Una de les claus del Circ de 
Nadal, que arriba a la seva 
cinquena edició, és que combina 
la programació de noms 
importants de l'escena del circ 
amb propostes locals que tot 
just comencen

Per això, un dels pilars és la potenciació del des-
envolupament i visibilitat d’artistes locals, a qui es 
programa en paral·lel amb artistes de recorregut 
internacional. 

Els protagonistes

Això és el que ha succeït enguany, quan la compa-
nyia 'Los Galindos' i els col·lectius del Circ Bombeta 
i el Circ Vermut compartiran cartell per difondre el 
circ durant les festes de Nadal. 

Si bé els primers tenen anys de recorregut damunt 
dels escenaris i acaben de ser mereixedors del Premi 
Nacional de Cultura, els segons aprofi taran el Circ 
de Nadal per fer les primeres passes damunt dels 
escenaris amb un nou muntatge trencador. 

Les dues companyies aterraran a Mataró entre el 
27 de desembre i el 8 de gener. Durant tot aquest 
període, al pati de la residència de Sant Josep s'hi 
podrà veure l'espectacle 'Encara no ho sé Lola' de 
Los Galindos, mentre que el Teatre Monumental 
acollirà les dues úniques funcions d'un projecte in-
novador i encara en construcció que porta per títol 
'Mur' i que incorpora persones amb discapacitat en 
el seu repartiment. El Circ de Nadal, doncs, aposta 
enguany per dues propostes poc convencionals, però 
que tenen en el seu ADN, l'essència del circ. 

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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L
os Galindos tornen a Mataró mesos després 
de començar-hi el procés creatiu del seu nou 
espectacle en el marc del cicle 'Fet a Mataró. 

Però ho fan per presentar un treball ben diferent, un 
dels seus muntatges més populars i més passejats 
per Catalunya, 'Encara no ho sé Lola', al pati de la 
residència de Sant Josep.

Es tracta d'un espectacle de proximitat on els espec-
tadors podran veure acrobàcies, teles aèries, hula-
hop, perxa xinesa, trapezi i pallassos, tot acompanyat 
de música en directe. 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. 

Los Galindos, la gran aposta
Durant 10 dies al pati de la residència Sant Josep

L'espectacle es podrà veure en dues sessions 
diàries a la carpa o iurta de només nou metres 
quadrats que la companyia instal·larà al pati 
de la Residència de Sant Josep entre el 27 de 
desembre i el 8 de gener.  

El muntatge es fa en un espai 
reduït perquè el públic 
pugui veure de la vora tot 
el que passa
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E
l Circ Bombeta i el Circ Vermut han unit esfor-
ços per crear l'espectacle 'Mur', un muntatge 
encara en construcció que vol reivindicar l’art 

com a eina d’integració social i, per això, compta 
amb persones discapacitades en el seu repartiment.

‘Mur’ és un espectacle que encara s'està gestant i 
que està fet a partir de nou clowns, 300 cubs i dues 
tones de fusta que, col·lectivament, desconstruiran 
un mur i edifi caran un nou món en què persones 
heterogènies i d'orígens diversos puguin conviure. 
L'espectacle compta, a més a més, amb l'assessora-
ment artístic del malabarista Nacho Flores i amb el 
músic Ramon Giménez, dues apostes d'alt nivell per 
un muntatge que encara pot variar els pròxims mesos.

'Mur', un món nou des del circ
Els dies 28 i 29 de desembre al Monumental

El muntatge va néixer a partir d'un curs de circ 
per a persones amb diferents capacitats amb 
l’objectiu de treballar la motricitat, l’autosupe-
ració, la creativitat i la confi ança. De conèixer 
les diverses disciplines de circ passaran a actuar.

L'espectacle es podrà veure al 
Teatre Monumental els dies 28 i 
29 de desembre 
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E 
ls productors de ponsètia auguren que aquesta 
temporada de Nadal es mantindrà en la línia 
dels darrers anys. L'apreciació generalitzada 

a les parades del Mercat de Flor i Planta Ornamental 
de Catalunya és que les xifres es mouen en els ma-
teixos nivells de l'any passat i l'anterior, amb una 
producció molt ajustada a la previsió de vendes, que 
està al voltant d'un milió de plantes, en bona part 
cultivades al Maresme. Un dels membres de la junta 
del Mercat, Toni Andrés, assegura que la bonança 
meteorològica ha afavorit el cultiu i la qualitat sani-
tària de les plantes, que enguany serà òptima: "En 

Els productors de ponsètia  
esperen mantenir les vendes
Són de gran qualitat, ja que el temps hi ha ajudat

no haver-hi pluges i humitat s'han esquivat malalties 
i la planta ha crescut millor".

Demanda estable

La fulla vermella de la ponsètia torna a envair les 
llars catalanes aquest Nadal. La tradició sobreviu a 
inclemències econòmiques, però ho fa de manera 
controlada i, des de fa tres anys, quan va caure la 
producció en picat per ajustar el cultiu a les vendes, 
les xifres s'han mantingut més o menys estables. 
"Està anant força bé i van sortint les vendes, tot i 
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Les ponsèties que no són del 
Maresme no arriben en les 
millors condicions mentre que 
les de la comarca tenen una 
qualitat sanitària òptima

que no hi ha tanta demanda com els altres anys", 
explica un dels majoristes del Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya i portaveu de la junta, Toni 
Andrés. Els clients, explica, compren més tard perquè 
abans d'invertir en planta es fi xen altres prioritats, 
però quan arriben els dies clau no fallen.

Del Maresme, la majoria

La majoria de ponsèties que es vendran a Catalunya 
es produeixen als cultius de la comarca del Maresme, 
tot i que també n'arriba d'altres punts de l'estat es-
panyol, com Múrcia o Almeria. És una planta que 
té un preu més baix perquè es produeix de manera 
massiva, tot i que habitualment no suposa una com-
petència ferotge a la producció local.

En aquest sentit, Andrés avisa que "el producte de 
fora no arriba en les millors condicions", mentre que 
la planta produïda al Maresme és d'una molt alta qua-
litat, a banda que aquest any gaudeix d'una qualitat 
sanitària òptima gràcies a les condicions climàtiques 
dels darrers mesos, que han afavorit al cultiu.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L 
es XXI Jornades de Futbol Solidari, celebrades 
a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró el passat 
cap de setmana com un clàssic pre-nadalenc 

han recaptat un total de 8.852,35 euros aconseguint 
els fons econòmics necessaris per equipar tres aules 
de l’Escola Pia de Thiaroye, al Senegal. 

El Futbol solidari és una activitat organitzada pel 
Grup d’Esplai l’Erol amb el suport de l’escola, enti-
tats i diversos comerços de Mataró, amb l’objectiu 
d’aconseguir diners per a dur a terme un projecte 
solidari coordinat per l’Associació d’Amics de l’Escola 

Recapten 8.852 euros per 
equipar una escola al Senegal
Èxit de Futbol Solidari de l'Escola Pia Santa Anna

Pia del Senegal. Després de col laborar durant tres 
anys amb un projecte a la Granja Escola de M’lomp, 
enguany es presentava un nou repte per a les XXI 
Jornades: aconseguir 6.000 euros per equipar les 
aules de Secundària i Batxillerat de l’Escola Pia de 
Thiaroye, a Pikine, un barri de Dakar (Senegal), cons-
truïdes aquest estiu.

En aquesta edició han participat més de 80 equips 
formats per participants de totes les edats, que 
han fet la seva aportació a l’hora d’inscriure’s, tot 
recaptant diners aconseguits mitjançant la difusió 
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Era la darrera activitat inclosa 
dins la campanya mataronina 
'Mou-te amb cor' d'iniciatives 
esportives solidàries

del projecte per la ciutat i sobretot entre la pròpia 
comunitat estudiantil de Santa Anna.

Altres activitats

Al  llarg del cap de setmana van ser moltes les perso-
nes que es van aplegar a l’escola participant d’altres 
activitats de lliure accés organitzades paral·leles als 
partits de futbol, com ara l’obra de teatre infantil de 
“La Caravana Teatral” de Colònies Jordi Turull, els 
concerts de la coral “La Perla de l’Havana” i el del 
grup “Andana”, que va aplegar més de mig centenar 
d’adolescents dissabte al vespre, un taller de galetes 
dinamitzat per mares de l’esplai, una classe oberta 
de zumba i altres activitats infantils que ja són un 
clàssic de les jornades com són el Macromural, el 

Buscamines, bingo, rifa, bar solidari, botiga amb 
productes del Senegal... i molt més! 

Aquesta activitat, inclosa en la campanya mataroni-
na “Mou-te amb cor”, ha comptat amb la visita de la 
Regidora de Benestar Social, Convivència i Política 
Social d’Habitatge, Isabel Martínez, i membres de la 
Fundació Educació Solidària de l’Escola Pia Catalunya.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

E 
l Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró con-
serva el text més antic d'Els Pastorets del que 
es tingui coneixement. Es tracta d'un manuscrit 

datat a Mataró el 1766, obra de Manuel Verdaguer, 
un mestre mataroní de l'època, titulat com 'Lo Acte 
del Naxament del Niño Jesús, altrament anomenat 
Los Pastorets'. Tot i el títol, és un text escrit en cas-
tellà que segueix la tradició dels antics Autos del 
Nacimiento del segle XVII, però amb la particularitat 
que totes les acotacions estan escrites en català.

El llibre és ara a l'abast de tothom, ja que forma 

Mataró exposa el manuscrit 
dels Pastorets més antic
Es tracta d'un text de 1766 conservat al Museu Arxiu

part de l'exposició commemorativa del centena-
ri de la representació d'Els Pastorets de Mataró 
de Sala Cabanyes que hi ha al Museu de Mataró. 
Paral·lelament, el mes de gener està previst que es 
publiqui un estudi sobre el manuscrit.

La referència més antiga

En el transcurs del treball de recerca també s'ha 
detectat la referència més antiga que es coneix a 
les representacions d'Els Pastorets a Catalunya. Es 
tracta d'un decret de 1678 del bisbe de Barcelona, 
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 El llibre és una de les peces més 
destacades de l'exposició 'Qui 
sóc vull contar-vos' que 
commemora el centenari d'Els 
Pastorets de de Sala 
Cabanyes i es pot visitar al mu-
seu de Mataró

Alonso de Sotomayor, en el qual es prohibeixen re-
presentacions teatrals durant diverses festivitats, 
entre elles Els Pastorets el dia de Nadal. Aquest do-
cument es conserva a l'Arxiu Diocesà de Barcelona, 
dins la sèrie Registrum Communium, on quedaven 
anotades totes aquelles decisions preses pel bisbe 
que afectessin una parròquia o tot el bisbat.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

A 
quest Nadal arriba una nova edició d’un dels 
actes que fa 16 anys que se celebra a la ciutat: 
“Escoltar el Nadal”. La iniciativa, impulsada 

per un grup de mataronins a títol individual l’any 
2000, ha anat creixent de participants. L’objectiu 
és trobar un moment de refl exió enmig de “la boge-
ria perquè per Nadal tots anem ràpid i cal trobar-hi 
el seu sentit”, explica una de les impulsores, Maria 
Coll. El Nadal s’associa a compres frenètiques, soroll, 
música,... “la festa sovint se’ns menja”, diu Coll que 
assegura que això es pot pal·liar amb “tan sols 10 

Escoltar el Nadal
10 minuts de pausa, la tarda del 24 a Santa Anna

minuts de pausa a la Plaça de Santa Anna”.

 El contrast

“És el contrast entre la gent que va i ve i la curiositat 
de trobar el silenci entre persones, moltes vegades, 
d’ideologies diferents”, explica la mateixa font. I és 
que aquesta iniciativa, diuen, no està vinculada a cap 
religió. “Tothom pot refl exionar amb el què vulgui, 
són deu minuts per aturar-se abans de festes i pensar 
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La iniciativa va 
néixer a Mataró 
fa 16 anys i ara ja 
hi ha altres 
indrets que s'hi 
sumen com el 
barri de Sant 
Andreu, a 
Barcelona

en el sentit de les festes de Nadal, si un hi pensa re-
ligiosament, és lliure de fer-ho, si un altre pensa en 
l’organització d’aquests dies, també”, assegura Coll.

Mataró pionera

Escoltar el Nadal” va ser una iniciativa pionera 
a Catalunya. Ara, hi ha més indrets que la tiren 
endavant, com el cas del barri de Sant Andreu de 
Barcelona, tot i que aquests hi donen un sentit 
reivindicatiu que Mataró no té.  “És un acte senzill, 
cadascú ho viu de la seva manera”, relata Maria 
Coll. En aquests moments i després de 16 anys 
d’organitzar-ho, cinc entitats diferents s’hi han 
posat al capdavant (Revista Valors, Acció Catòlica 
Obrera, Justícia i Pau del Maresme, la Fundació 
Carta de Pau i el Grup Tercer Món de Mataró) i ara 
ja aplega a desenes i desenes de persones. Aquest 
any la cita tornarà a ser el dissabte dia 24 de de-
sembre a les 19 hores a la Plaça de Santa Anna.
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 Nadal a Mataró  Anticipa’t i estalvia

L
es nits de les festes de Nadal són de les més 
intenses, de més feina, afl uència i facturació 
de l'any. Només alguna altra ocasió especial 

com Carnestoltes o Halloween s'hi acosta. Per Nadal 
surt molta gent que durant l'any escatima la seva 
presència a les zones lúdiques. Especialment les nits 
del 24, el 31 i el 5 de gener la major part de bars i 
disoteques s'omplen a vessar. Al Polígon del Pla d'en 
Boet les cues són generalitzades.

Així com la nit del 25 al 26 és força més fl uixa, la de 
Nadal, demà dissabte, és data assenyalada. Els gor-
ros de Pare Noel es combinen amb gent una mica 
més mudada del que és costum que estrenen el 25 
de desembre ballant fi ns a la matinada. O l'alba i tot.

Les nits més especials
Bars i discoteques, festes a tot drap

Per les festes nadalenques es gira feina a casa 
i als restaurants, de dies. A les botigues de tota 
mena, abans que arribin. Però també als bars 
i discoteques que de les nits en fan dies i que 
capgiren el calendari per fer l'agost al desembre.

Les nits de Nadal, Cap d'Any i 
Reis són tres de les més intenses 
i amb més afl uència de l'any a 
les zones lúdiques
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

• Places de residència col.laboradores i privades

• Centre de Dia amb horaris personalitzats

• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica

• Assistència Mèdica 24 hores

• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives

• Tallers ocupacionals

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

VELLA TERRAFundació

CAN BOADA
centre geriàtric

C/ Pirineus 9-13, Mataró
T. 937 411 139 · www.cgcanboada.com
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EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP

• Psicomotricitat i gimnàstica integral

• Assistència de treballador social

• Unitat d’atenció a enllitats permanents

• Assistència al terminal

• Suport espiritual

• Cuina pròpia / dietètica

• Bugaderia pròpia

• Places de residència col·laboradores i privades
• Centre de dia amb transport adaptat
• Apartaments especials per a matrimonis
• Estades temporals i caps de setmana
• Atenció integral i personalitzada
• Pàrquing gratuït per a familiars i clients

NOVA UNITAT DE REHABILITACIÓ INTENSIVA (URI)
L’única unitat d’aquest tipus disponible dins el sector, compta amb els equipaments més 
innovadors i d’última generació en l’atenció al pacient geriàtric, i amb els professionals 
especialitzats en aquest servei rehabilitador.

• Equip professional multidisciplinari
• Serveis complementaris
• Menjador per a famílies
• Servei de rehabilitació
• Unitat de demències
• Terrasses i jardins

C/ Capcir, 90 (Urb. Can Quirze) - Mataró 
T. 93 790 15 36 - www.residenciaelmirador.es

Bones Festes!
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Nou pla contra la cronificació de la pobresa
El govern busca noves estratègies després d'haver augmentat en 1,5 milions la partida en 
plans de rescat social aquest 2016, superant els 14 milions d'euros

Societat: Mireia Biel

  Cada cop hi ha menys famílies 
usuàries de Benestar Social, però 
el nombre d’assistències no dei-
xa de créixer, un fet que demos-
tra que la pobresa s’ha cronifi cat 
en alguns sectors de la població 
que necessiten ajuda de forma 
continuada. Eradicar aquestes si-
tuacions és el que s’ha proposat 
el govern local, que vol estudiar 
a fons les necessitats d’aquestes 
famílies per “abandonar les polí-
tiques assistencialistes i dissenyar 
plans que les empoderin i els do-
nin eines per sortir d’aquest cercle 
de pobresa”, segons la regidora de 
Benestar Social, Isabel Martínez..

La regidora ho va afi rmar en una 
roda de premsa de valoració de les 
mesures que l’Ajuntament ha tirat 
endavant en aquest àmbit durant 
el 2016 al costat del regidor de sa-
nitat i la de Joventut i Gent Gran. 
Segons els números presentats, 
el consistori hauria augmentat 
els recursos destinats a plans de 
rescat social en 1,5 milions d’euros, 

entre els quals destaquen l’aug-
ment del 161 per cent en la dota-
ció de recursos alimentaris o les 
bonifi cacions fi scals per les quals 
s’han deixat d’ingressar 642.000 
euros. Els principals benefi cia-
ris d’aquestes ajudes són aturats 

de llarga durada, famílies mono-
parentals, persones en règim de 
lloguer – que sovint es troben en 
situació de major vulnerabilitat 
que les que tenen propietat – i el 
col·lectiu d’origen estranger.

Temporals
Però segons Martínez, aquests 
plans de rescat han de ser “tem-
porals”. “No podem ser només 
prestadors d’ajudes, els tècnics 

han de treballar amb les famílies 
basant-se en la corresponsabilitat”, 
va afi rmar Martínez, en referència 
a la tasca que es desenvolupa des 
de Serveis Socials. 

Recuperar l’ascensor social
Per aquest motiu, va explicar que 
“s’estan duent a terme estudis pro-
funds i complets sobre la situació 
de les famílies en risc d’exclusió 
social o de pobresa crònica per 
conèixer quines són les seves ne-
cessitats reals i actuar en conse-
qüència”. Calculen que d’aquí a un 
any es podrà començar a treballar 
en plans a mitjà termini per “disse-
nyar línies estratègiques d’actua-
ció que vagin més enllà del nostre 
mandat”, va remarcar Martínez. 
Una mostra d’aquesta feina és el 
Pacte amb el Tercer Sector que s’ha 
signat aquesta setmana.

L’objectiu de tot plegat, per a 
Martínez, és que “l’ascensor social 
torni a funcionar”, és a dir, “que les 
ajudes hagin de ser puntuals i que 
puguem donar eines a les famílies 
perquè surtin de la pobresa”. 

1,5

Un milió i mig d'euros és 
l'increment en la dotació 
municipal aportada el 
darrer any 

Martínez, Vinzo i Merchan, presentant les mesures de rescat social de l'Ajuntament  Anna Aluart 
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Empresari! Comerciant!
Coneixes tots els avantatges 
del Sistema Arbitral de Consum?
Adhereix-te a la Junta Arbitral de Consum de Mataró i resol 
les reclamacions de manera ràpida, eficaç i gratuïta.

Gaudiràs del distintiu arbitral, que podràs mostrar al teu establiment 
i en la publicitat comercial com a garantia de qualitat de servei.  

Tindràs preferència en la concessió de subvencions i ajuts. 

Transmetràs confiança i seguretat als teus clients.

Xarxa Local 
de Consum

Més informació:

Junta Arbitral Municipal de 
Consum de Mataró

Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101 
(planta baixa) / Tel. 93 758 23 21
c/e: JACMataro@ajmataro.cat
www.mataro.cat/juntaconsum

Atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h.

Amb el suport de:

aecosan
agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



L'obra teatral de la Sala Cabanyes, Els Pastorets, en imatges.

Imatges

Daniel
Ferrer
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Grup Municipal de Ciutadans

Converses sobre el present i futur de la ciutat

Rafa Pardo, Raquel Gázquez i Emilio Fonseca, tres joves mataronins ens parlen del present i futur de Mataró

Aquesta setmana ens acompan
yen tres joves de 21 anys, veïns 
de Mataró, conscients del pre
sent i preocupats pel futur de la 
ciutat. El Rafa, veí del centre i 
estudiant d’Història de l’Art, a la 
UB. La Raquel, veïna de la Llàn
tia, estudia Dret a l’Autònoma i 
treballa en el petit comerç tèxtil 
del seu pare. L’Emilio, veí de Cer
danyola, estudiant de Sistemes 

de Robòtica al Biada i propietari 
d’un petit bar a la Llàntia.
La veritat és que no deixa de 
ser sorprenent la unanimitat que 
mostren en la seva anàlisi de les 
dinàmiques presents i les possi
bilitats de futur de Mataró.

El Pla d’en Boet, zona d’oci 
nocturn. L’Emilio, posa l’accent 
en la manca de seguretat.

A la Raquel, la preocupa que Ma
taró sigui una gran desco neguda 
“quan els meus com panys 
de la Facultat s’assabenten 
que sóc de Mataró, imme-
diatament esmenten el Co-
coa. És l’únic que coneixen de la 
meva ciutat!, i això em fa sentir 
vergonya!”

“A mi ja m’han robat en dues 
ocasions!”
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El Rafa, assenyala “la mala imat
ge que el polígon transmet de la 
nostra ciutat, la brutícia endèmica 
i la manca d’inversió pública per 
millorarla”

L’Ajuntament i el model de ciu-
tat. Si bé tots tres coincideixen en 
el fet que s’estimen la seva ciutat, 
i destaquen els seus punts forts: 
el centre històric i comercial, el 
seu patrimoni artístic i arquitectò
nic, el passeig marítim, el Tecno 
Campus, el Mataró Parc... 

La Raquel reclama, “ajudes als 
petits empresaris i emprenedors 
i sobretot eliminar la burocràcia 
innecessària que dificulta l’agilitat 
de la resposta administrativa”

El Port genera unanimitat en 
els nostres joves. Des del de
sig de gaudirne amb una oferta 
d’oci renovada, com li agradaria 
a la Raquel, fins al canvi radical 
que assenyala en Rafa: 

“Cal major inversió de 
l'Ajun tament als barris, 

sobretot a nivell cultural i 
participatiu del  joves”

“El Port està massa abando-
nat, cal reformar-lo. 

Ara gairebé ningú considera 
interessant la seva oferta 

d’oci”.

“Els turistes fan nit a Mataró 
però passen el dia a Barce-
lona. Manca oferta cultural i  

artística”

“Una ciutat més atractiva per 
estudiar, invertir i treballar”, 

Hem de tornar a ser una ciutat 
important. Tots tres volen que 
l’Ajuntament aprofiti l’Any Puig i 
Cadafalch, per promocionar de 
manera decidida  la nostra ciutat.
Una ciutat atractiva pels ma-
teixos mataronins. Descentra
litzada, amb serveis adients als 
barris. “Els del centre fem vida al 

desitja la Raquel, “amb verita
bles oportunitats laborals i ajuts 
per a petits empresaris i empre
nedors”, vol l’Emilio; “ben co
municada amb els centres uni
versitaris de referència, tant els 
propis (TecnoCampus) com els 
del territori”, assenyala el Rafa, 
que tot i no afectarli personal
ment, assenyala que “els que 
han d’anar a l’Autònoma patei
xen un petit calvari diàriament”. 
“Hem de millorar la connectivitat, 
sobretot pel que fa als autobu
sos, el servei és deficient, mol
tes vegades acabes fent ús del 
vehicle privat per evitar incomo
ditats innecessàries i estalviarte 
un temps més que considerable”, 
explica la Raquel.
“Una ciutat atractiva per a la gent 
de fora, i referent cultural i artís
tic”, que no siguem només una 
ciutat de pas a on la gent agafa 
empenta per anarse’n a Barce
lona i al Vallès”, remarca en Rafa.

centre, només sortim del centre 
per anar a l'Hospital o al Mataró 
Parc!”, diu en Rafa, que dóna to
tal suport a les demandes de la 
Raquel i l’Emilio, d’assolir majors 
inversions a nivell cultural i de 
serveis als barris. 
L’Emilio, la Raquel i el Rafa, jo
ves compromesos amb Mataró 
s’acomiaden de nosaltres i us 
desitgen un Bon Nadal.

Les propostes de 
Ciutadans

El Grup Municipal de Ciu-
tadans compartim les pre
ocupacions d'en Rafa, la 
Raquel i l'Emilio. Tal com 
hem demostrat aquest any 
amb iniciatives per millorar 
la neteja, reforçar la presèn
cia policial els caps de set
mana a la zona d'oci del Pla 
d'en Boet. Ja ens sembla 
bé ser coneguts arreu per 
una de les empreses refe
rents de l'oci català, però és 
lamentable que només ho 
siguem per això. 
Apostem fortament perquè 
el Pla Estratègic 2022 prio
ritzi clarament el "Mataró 
Marítim”, que és molt més 
que el Port i que busca 
posicionarnos bé en el te
rritori.
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Mataró obre les portes de l’Entorn
El nou Centre de Suport Alimentari dissenya un sistema d’autoconsum perquè les famílies 
puguin confeccionar-se la cistella alimentària a la seva mida

Societat: Mireia Biel

 El nou Centre de Suport 
Alimentari L’Entorn ja és una re-
alitat. L’espai social de repartiment 
d’aliments solidaris s’ha creat amb 
l’objectiu de poder oferir un millor 
servei a les famílies vulnerables o 
en risc d’exclusió social. Ubicat 
al carrer Mendez Núñez i llogat 
per l’Ajuntament, L'Entorn uni-
fi ca la distribució d’aliments que 
fi ns ara feien en locals diferents 
Càritas Interparroquial de Mataró 
i l’Assemblea Local de Creu Roja.

L’Entorn s’ha dissenyat amb 
un sistema d’autoconsum que 

comença amb l’arribada de la per-
sona benefi ciària i la comprovació 
del nombre de punts que té assig-
nats per tècnics socials en funció 
de la gravetat de la situació econò-
mica i del nombre de membres de 
la unitat familiar. A continuació, 
un voluntari acompanya l’usua-
ri a triar els productes que tenen 
assignats un valor amb punts i un 
nombre màxim d’unitats que es 
poden endur.

El Centre de Suport Alimentari 
L’Entorn és possible gràcies a la 
feina de 90 voluntaris i de les 
entitats del tercer sector Càritas 
Interparroquial i Creu Roja, que 

juntament amb l’Ajuntament i 
amb el suport de la Fundació Banc 
dels Aliments, gestionaran 150.000 
kg d’aliments de forma trimestral, 
unes 600 tones anualment.

Empoderar les famílies
L’alcalde, David Bote, i la regidora 
de Benestar Social, Isa Martínez, 
van valorar la importància de 
sumar esforços per empoderar 
les famílies perquè puguin sortir 
d’aquesta situació de vulnerabili-
tat. Martínez, en aquest sentit, va 
afi rmar que cal “dotar les famílies 
de les habilitats sufi cients perquè 
surtin del cercle de la pobresa i 
d’aquí a deu anys ens puguem 
trobar per tancar aquest centre”.

Al seu torn, Antoni Vilà, de 
Càritas, i Anna Maria Guinart, de 
la Creu Roja Mataró, van agrair 
que el centre sigui fi nalment una 
realitat i van apuntar a “la sinergia 
entre administracions, entitats i 
societat civil” com a clau per a 
fer possible aquest espai, en el 
qual també col·laboraran desenes 
d’empreses de la ciutat.

Les instal·lacions de l'Entorn, el dia de la seva inauguració Anna Aluart 

CulturaCiutat núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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Les noies del CH Mataró tornen a guanyar l'Europeu sub-17 

REVALIDEN EL TÍTOL 

FO
T

O
: C

E
R

S
www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL

núm. 1456
Del 23 al 29 de desembre de 2016

totel Esport
www.eltotesport.com

EL MILLOR ATAC,
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el Esporttot
Alba Bonamusa
Waterpolo  La Sirena CNMEl Personatge

La mataronina es va 
proclamar subcampiona del 
món sub-18 a Nova Zelanda

Que a Mataró l'esport escolar i 
de categories inferiors es practica 
molt és una realitat que no cal ni 
esmentar, gairebé. Amb incompta-
bles fitxes a totes les categories i els 
esports és evident que la ciutat està 
molt conscienciada de la impor-
tància de l'esport en la joventut.

Aquesta última setmana també 
hem vist una gran mostra que el 
futur de l'esport competitiu de la 
ciutat també està en plena forma. 
I en tenim diversos exemples.

Alba Bonamusa, waterpolista de 
La Sirena Centre Natació Mataró, 
es va proclamar subcampiona del 
món sub-18 a Nova Zelanda. La 
mataronina, que habitualment ja 
forma part del primer equip feme-
ní de La Sirena, segueix les passes 
de jugadores com Marta Bach i Ru 
Tarragó que ja s'han fet un lloc en-
tre les seleccionades per Miki Oca.

Però l'Alba no és l'únic cas 
d'èxit mataroní, com fem sortir 
en portada del Tot Esport, aquesta 
setmana, l'equip sub-17 feme-
ní del Club Hoquei Mataró s'ha 

proclamat campió per segon any 
consecutiu, i a més a més de for-
ma molt contundent, del torneig 
Copa Battistela Sub-17, el que 
oficiosament és el campionat 
d'Europa de la categoria. Com en 
el cas de l'Alba, moltes de les in-
tegrants de l'equip són habituals 
del Medicare System a Ok Lliga 
Femenina.

Però encara no s'acaben aquí 
els èxits de la ciutat, ja que el 
cadet mataroní Eduardo Calle, 
format a les categories inferiors 
del Joventut Handbol Mataró, i ac-
tualment capità del seu equip, el 
Futbol Club Barcelona Lassa, es va 
proclamar campió amb la selecció 
espanyola, de la qual també n'és 
capità, del Torneig Internacional 
de promeses d'Avilès. I, a més 
a més, amb una gran actuació, 
anotant 13 gols al llarg de tot el 
campionat.

Agafem aquests exemples per 
tenir orgull de ciutat i que ens ser-
veixin per intentar millorar encara 
més i no deixar de treballar.

El futur de l'esport mataroní en forma
Les promeses de l'hoquei, el waterpolo i l'handbol triomfen

Agenda
CASA

NATACIÓ 66a Copa Nadal
CENTRE NATACIÓ MATARÓ
Diumenge 25 | 12 h | Complex Esp. Joan Serra

ATLETISME 43è Cros de Nadal
CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA 
Diumenge 25 | 12 h | Complex Esp. CA Laietània

FUTBOL Partit de la Creu Roja
CE MATARÓ - UD MATARONESA 
Dilluns  26| 12 h | Camp Municipal del Centenari

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Les joves mataronines 
repeteixen títol europeu per 
segon any consecutiu

L'equip sub-17 femení del Club 
Hoquei Mataró s'ha alçat per se-
gon any consecutiu com a campió 
d'Europa de la seva categoria. Les 

mataronines, amb moltes jugadores 
que ja juguen en el primer equip 
del club a l'OK Lliga, ha fet valer 
la seva experiència per aconseguir 
aquest nou èxit en aquest campi-
onat jugat a la ciutat italiana de 
Breganze.

L'equip mataroní va aconseguir 
classificar-se per la lluita pel títol 
després de superar l'Eagle Team 
(7-0) i el Juventude Salesiana (5-1). 
En els partits decisius, en format 
de final triangular, les mataroni-
nes van superar 5 a 0 al Rivas Las 
Lagunas i 8 a 0 al Projekt 2020 
suís. Dos triomfs que deixen cla-
ra la superioritat del CH Mataró 
que ha guanyat de manera incon-
testable aquesta Copa Battistela 
Sub-17, el Campionat d'Europa de 
la categoria.

Formen la plantilla campiona 
d'Europa:

Porteres: Paula Lladó, Ariadna 
Escalas, Mercè Prat.

Jugadores: Ona Castellví, Carla 
Fontdeglòria, Aina Florenza, Joana 
Xicota (fins aquí les que juguen 
al primer equip del Medicare 
System Mataró), Carla Naranjo, 
Aina Lleonart, Aida Anton i Marlena 
Rubio.

Felicitats Campiones!

La plantilla sub-17 del CHM amb el títol de campiones. | CERS

Les noies del CH Mataró 
campiones d'Europa sub-17

PRIMERA 
ESTATAL

Segueixen a la part 
baixa
Jornada 11
Arenys de Munt - MATARÓ ...................... 4-2
Sant Feliu - GEiEG ...................................... 5-2
Calafell - Raspeig ...................................... 5-2
Palafrugell - SHUM Maçanet .................. 5-2
Asturhockey - Sant Cugat ...................... 3-2
Tordera - Vilanova....................................... 1-1
FC Barcelona B - LLeida Alpicat ............ 2-2

Classificació
Palafrugell 25; Arenys de Munt 21; 
Asturhockey i Tordera 19; Lleida Alpicat, 
Calafell, FC Barcelona B i Vilanova 16; 
MATARÓ, Sant Feliu i SHUM Maçanet 14; 
GEiEG 8; Raspeig 1 punt.

Descans fins el 14 de gener
Per seguir somiant amb l'ascens, els 
mataronins hauran de començar amb 
força el 2017 i intentar encadenar uns 
quants bons resultats. El dia 14 reben el 
Sant Feliu, que suma els mateixos punts 
que el Mataró i a qui s'ha de guanyar.

4  CE ARENYS DE MUNT

2  MIS IBÉRICA MATARÓ

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

Els locals es van emportar la 
victòria en un partit que va 
estar més disputat del que 
indica el marcador 

El partit va ser molt igualat durant 
els 50 minuts i els locals es van im-
posar al saber aprofitar els errors 
puntuals visitants. Al minut 5, Marc 
Roca va aprofitar una bola solta 
dins l'àrea per enviar-la a l’escaire. 
Aleshores els visitants van agafar 
el timó del partit, i al minut 16 en 
què Marc Povedano va enganxar 
un xut per empatar.

En un ràpid contracop al minut 11 

de la represa, Roca va aconseguir el 
2-1. Llavors, en poc més de 5 minuts, 
es va decidir el partit, ja que els lo-
cals van aconseguir dos gols més. 
Quan tot semblava decidit, amb un 
4-1 quan faltaven 3 minuts, va arri-
bar la reacció dels de Quim López, 
acorralant als locals a la seva àrea, 
on Àlex Cantero va aconseguir el 
4-2 que seria definitiu.

Derrota del Mis Ibérica Mataró 
en el derbi comarcal a Arenys

Derrota a Arenys de Munt. | ARXIU
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30 JOVENTUT MATARÓ

30 BORDILS B

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores, 
Pol Gavañach i Dani Torvisco porters; 
Marc López, Jan Bonamusa (6), Dani 
Aguilera (3), Oriol Vaqué, Marc Pey (4), 
Bernat Muñoz (5), Berenguer Chiva, Car-
los López, Àlex Bosch (2), Bernat Bona-
musa (3), Manel Núñez (1), Oriol Prat (6).

PARCIALS CADA 5': 2-2, 4-4, 7-6, 8-11, 
11-12, 14-15 descans; 17-18, 19-19, 21-21, 
23-25, 27-28, 30-30.

30 JOVENTUT MATARÓ

25 VILANOVA CAMÍ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Ona Muñoz (10), Isa Latorre (1), 
Tinna Falconi, Clara Poo (4), Glenda Alis 
(1), Sandra Fargas (7), Marina Seda, Irene 
Hernàndez, Laia Nonell (2), Saray Romero 
(3), Katina Juàrez (2).

1A ESTATAL
MASCULINA

Els mataronins van encaixar 
l'empat amb un penal amb el 
temps esgotat

Després de la victòria a Sabadell, 
s'esperava la segona victòria con-
secutiva del Joventut, però es va 
haver de conformar amb un empat 
després d'un fi nal trepidant. 

El partit va ser un frec a frec 
constant en el marcador, però amb 
l'equip bordilenc manant quasi sem-
pre, amb un màxim avantatge de 
7-10 als 18', i arribant al descans 
amb 14-15. 

A la represa l'equip local, tot i 
patir la desqualifi cació del porter 
Pascual Flores, va semblar que es 
feia amb el partit, quan es va po-
sar amb 21-19, però ràpidament 
va replicar l'equip gironí amb un 
parcial d'1-6. 

En el tram fi nal el JHM va treure 
el caràcter i es va posar per davant 
amb un gol d'Àlex Bosch a falta de 
pocs segons. Però els bordilencs 
van fer una sacada ràpida i van for-
çar una desqualifi cació, que amb 
el nou reglament, va acompanyada 

Granollers B líder
13a jornada (17 desembre)
Bonanova - Granollers B ..................31-39
Sant Cugat - OAR Gràcia ................. 27-26
Sesrovires - Sant Martí Adr. ...........25-24
Sarrià - S.Esteve Palaut. ..................34-29
Palautordera - La Roca ....................33-29
JH MATARÓ - Bordils B .................... 30-30
Montcada - Sant Quirze ...................23-28
Esplugues - S.Joan Despí  ..............25-32

Classificació 
Granollers B 24, S. Martí Adr., Sarrià i 
Sant Quirze 22, Sesrovires 20, La Roca 
17; Sant Joan Despí 15; Montcada 13; 
Palautordera 12; S.Esteve Pal. 11; Sant 
Cugat 10; JH MATARÓ 9; Bordils B 8; 
OAR Gràcia i Esplugues 6. Bonanova 5.

Descans per festes
El pròxim partit no es jugarà fins al 14 
de gener: S.JOAN DESPÍ - JH MATARÓ.

Joventut Mataró sòlid    
campió d'hivern

13a jornada (17 desembre)

Lleida Pardinyes - Ascó ...................24-20
Montcada - Granollers At. ................ 17-22
Canovelles - Cardedeu .......................21-31
Vilamajor - Coope Sant Boi ............36-29
OAR Gràcia B - Sant Quirze............. 27-33
JH MATARÓ - Vilanova Camí .......... 30-25
Gavà - Sant Joan Despí B ................24-26
Classificació
JH MATARÓ 25, Sant Quirze 22, Lleida 
Pardinyes i Vilamajor 20; Granollers At. 
17; Cardedeu 16; Vilanova Camí 14; Ca-
novelles i SJ Despí B  12; Ascó 10; Sant 
Boi 6; Gavà 5; Gràcia B 3; Montcada 0.
Fins l'any vinent
El pròxim partit del 14 de gener obrirà 
la 2a volta: OAR GRACIA B - JH MATARÓ

ALTRES RESULTATS.- 2a Catalana: Sant 
Fost-JHM B 30-23; Juv. masc.: JHM-Ca-
novelles 43-33;  Inf. masc. (Lliga) : Sant 
Boi-JHM 19-32; Juv. fem.: S.Joan Despí 
B-JHM 18-22; Inf. fem: JHM-Cardedeu 
28-10; 3a Catalana: Santpedor-Llavane-
res  18-30; 1a Cat. Fem: Garbí Palafru-
gell-Llavaneres Caldes d'Estrac 23-27.

Victòria molt treballada

Empat en un final agònic

El femení del Joventut va tancar la 
primera volta amb una victòria molt 
treballada davant un equip que va 
posar les coses difícils al líder i cam-
pió d'hivern. 

L'equip local va sortir bé, amb bona 
defensa i bones combinacions en 
atac, que van portar la diferència 
fi ns als sis gols al descans (17-11). 

A la segona no es va sortir amb 
la mateixa concentració ni amb la 
mateixa efi càcia i les visitants, amb 
un joc més decidit, van escurçar la 
diferència fi ns als 2 gols en diverses 
ocasions (l'última amb 25-23).  

De tota manera l'equip groc i ne-
gre va tornar a reaccionar per po-
der arribar a un fi nal força tranquil.

d'un penal que Peresson va trans-
formar en l'empat defi nitiu amb el 
temps ja acabat.

S'escapa la 2a victòria al fi nal. | D.F.

Nova victòria del Joventut. | D.F.

Lliga Cat.Fem.

el Esporttot HANDBOL
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La selecció espanyola va 
caure a la final, després d'un 
gran partit, contra les russes 
per 9-7

La jugadora mataronina de La 
Sirena CN Mataró va acabar pen-
jant-se la medalla de plata en el 
Mundial sub-18 de waterpolo ce-
lebrat a Auckland (Nova Zelanda), 
després que la selecció espanyo-
la perdés a la fi nal davant Rússia 
per 9-7. 

El partit va ser molt disputat, 
en el primer quart van dominar 

El mataroní, que és capità de 
la selecció espanyola, va ren-
dir a gran nivell

La setmana passada es disputava 
a Avilés el Torneig Internacional 
de Promeses amb la presència del 

mataroní Eduardo Calle, convocat 
per la selecció espanyola, de la que 
també n'és el capità.

Calle, format a les categories infe-
riors del Joventut Handbol Mataró 
i actualment a les fi les del Barça 
Lassa, va poder proclamar-se campió 
del torneig després de guanyar els 
tres enfrontaments que va disputar.

En el debut, davant Àustria, la 
selecció espanyola es va imposar 
per 30-22, amb 6 gols de Calle. En 
el segon partit, davant Romania 
la victòria encara va ser una mica 
més àmplia, amb 5 gols de Calle. 
En el partit fi nal davant Portugal, 
una nova victòria, per 37-29, va 
certifi car el títol, i el mataroní va 
sumar dos gols més.

Calle triomfa a Avilés. | CEDIDA

Eduardo Calle s'imposa amb 
Espanya al Torneig d'Avilés

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

La Copa del Rei quasi 
definida
10a jornada (17 desembre)
CN Barcelona- QUADIS CNM..4-7 (dia 13)
Barceloneta - Mediterrani .................12-6
Rubí - Sabadell ......................................4-17
Catalunya - Sant Andreu .................. 10-12
Molins - Canoe .................................... 10-12
Navarra - Terrrassa .............................5-17

Classificació 

Barceloneta 30; Terrassa 27; Sabadell 
25; QUADIS CNM 21; CN Barcelona 16, 
Canoe 15, Sant Andreu 13; Navarra 
9, Mediterrani 7; Rubí, Catalunya 6; 
Molins 3.

Només falta decidir el vuitè equip que 
jugarà la Copa del Rei, i això serà ja en 
la jornada del 7 de gener, en la qual el 
Quadis rebrà el WP Navarra.

La selecció espanyola, amb l'Alba, presumint de medalla de plata. | @RFEN

les russes (3-1), però en el segon 
Espanya va fer un parcial d'1-3, amb 
un gol de l'Alba Bonamusa (el 3-2), 
per arribar al descans amb 4-4.

Al tercer quart altre cop 3-1 a 
favor de Rússia, però la selecció 
espanyola, amb el segon gol de 
l'Alba Bonamusa, que va posar el 
8-7 al marcador, tot i que després 
les russes van  anotar el 9-7.

Per accedir a la fi nal, la selecció 
espanyola va derrotar a Grècia als 
quarts per 10-15 i a Itàlia a semifi -
nals per 12-10. 

La piscina mataronina viurà 
l'intent de La Sirena d'accedir 
als quarts de la competició

La Sirena CN Mataró ja coneix els 
seus rivals per a la segona fase 
de l'Eurolliga de waterpolo feme-
ní que es disputarà els dies 13, 14 
i 15 de gener, i ja sap també, que 
aquesta fase la disputarà a casa, 
a la piscina del Sorrall.

Els rivals en aquest grup B se-
ran el Kirishi rus (fi nalista l'any 
passat de l'Eurolliga), el CN Sant 
Andreu (1r del grup B a la 1a fase) 
i el Bogliasco italià (3r de grup C a 
la 1a fase). Recordem que La Sirena 
CN Mataró va quedar en 2n lloc del 
grup D a la 1a fase. Els dos primers 
es classifi caran per als quarts de 
fi nal, dels quals després sortiran 
els que jugaran la Final Four de 
l'Eurolliga i els que jugaran la Final 
Four de la Copa LEN.

L'actual campió, el Sabadell, 
s'enfrontarà amb el Ugra Khanty- 
Mansiyiv, el BVSC Zuglo Budapest 
i el Vouliagmeni.

Alba Bonamusa subcampiona 
del món sub-18 de waterpolo

La segona fase de 
l'Eurolliga, al Sorrall

WATERPOLO www.eltotesport.com |  P. 5
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Berta Cantó puja tres cops al 
podi en el Campionat d'Espanya

Berta Cantó. | CEDIDA

Tot l'equip del CN Mataró va 
tenir una bona actuació a 
Sabadell

El passat cap de setmana, a les 
instal·lacions del Centre Natació 
Sabadell, a can Llong, es va celebrar 
el Campionat d'Espanya de Natació 
Absolut. Allà hi va ser present el 
Torrot- Centre Natació Mataró amb 
catorze nedadors, set de catego-
ria masculina i set de la femenina, 
que van tenir una bona actuació, i 
destacant sobretot la Berta Cantó 
que va pujar tres vegades al podi 
de la competició.

Podis i rècords per a Berta Cantó
En efecte, Berta Cantó va quedar 
subcampiona en els 50 m braça 
amb 31.75, tercera en el 100 m bra-
ça amb 1:08.44, i també tercera en 
els 200 m amb 2:26.44. Després 
de set anys la Berta ha millorat 
les marques, que són rècords de 
Mataró, i que havia fet amb banya-
dor de poliuretà.

En els 200 m braça també va 
entrar en fi nal la Marina Martínez, 
que va quedar 8a amb 2:33.27, i 
també va quedar 18a en els 100 
m braça amb 1:12.76. Altres bones 
posicions per Carla Chaves 11a en 
200 m braça amb 2:34.62 i per a 
Aina Triola que va quedar 15a en 
200 m esquena amb un temps de 
2:16.58.

I en relleus va destacar el 9è 
lloc en 4x100 estils amb 4:15.08 
amb Triola, Cantó, Carla Chaves 
i Maria Rosiñol. En 4x100 lliures 
13è lloc amb 3:58.53 amb Rosiñol, 
Júlia Tomico, Martínez i Clàudia 
Rodrigo i amb el mateix equip 

també 13è lloc en 4x200 m lliures 
amb 8:27.86. I en 4x50 estils 14è 
lloc amb Triola, Cantó, Martínez i 
Rodrigo amb 2:00.17. L'equip femení 
va acabar en 13a posició per clubs.

Guillem Pujol 3 places de fi nalista
En categoria masculina gran paper 
d'en Guillem Pujol que va entrar a 
la fi nal en tres proves quedant 6è 
en els 1500 m lliures amb 15:02.65, 
7è en 200 m lliures amb 1:47.80 i 
8è en 800 m lliures amb 7:56.88. 
També va classifi car-se en 16è lloc 
en 400m amb 3:53.55.

En aquestes proves d'estil lliure 
va tenir una bona actuació en Martí 
Penedès quedant 15è en 1500 m 
lliures amb 15:29.25 i 15è en 800 m 
lliures amb 8:05.12. I en braça va ob-
tenir bones col·locacions Fernando 
Morillas que va ser 11è en 50 m amb 
28.64, 11è en 100 m amb 1:02.47, 
14è en 200 m amb 2:16.05.

L'equip de relleus 4x200 m lliures 
format per Pujol, Adriàn Gonzàlez, 
Roger Rabassa i Penedès també es 
va fi car en fi nal i va quedar en 8è 
lloc amb 7:25.21. L'equip va acabar 
en 15è lloc a la classifi cació.

Albert Ramos es proclama cam-
pió estatal absolut de tennis

Va guanyar el torneig indi-
vidual celebrat en l'estrena 
de les pistes de la Rafa Nadal 
Academy

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas ha tancat un any magnífi c 
guanyant el títol estatal absolut 

individual en el campionat dispu-
tat a la Rafa Nadal Academy de 
Manacor, que estrenava les seves 
instal·lacions.

A la fi nal, disputada el diumen-
ge, va derrotar al granadí Roberto 
Carballés (145è del rànquing mun-
dial) per 3-6, 6-4, 6-1. Anteriorment 
s'havia desfet en semifi nals de 
Rubén Ramírez (148è del rànquing) 
per 6-4, 6-2, i en quarts de fi nal de 
Carlos Taberner per 7-6, 6-3.

El cadet Pol Sànchez entra al 
quadre fi nal
Hem de dir també que Pol Sánchez 
Viñas, el jugador cadet del Club 
Tennis Mataró, va accedir al quadre 
fi nal després de superar la prèvia. 

Va caure en primera ronda davant 
Iñaqui Rivero en tres sets, per 6-7, 
6-1, 6-2.

Ramos, campió d'Espanya. | CEDIDA

Dojo
Cervantes

Vine i informa’t!
Francesc Macià,1-3 • 08302 MATARÓ
Tel 93 798 40 93 • 639 781 674

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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Els mataronins van 
disputar un gran partit contra 
el Martorell, però no van ser 
capaços de tancar l'enfronta-
ment al final

El Mataró Feimat tenia un difícil 
compromís, i més considerant la 
seva situació a la taula i l'actual rat-
xa de derrotes, davant el Martorell 
al Josep Mora. Però tot i això, els 
de Charly Girarlt van realitzar un 
dels millor partits d'aquesta tem-
porada, tot i ser incapaços d'acon-
seguir una victòria que acabés amb 
tota la negativitat que sembla que 
envolta l'equip.

El Martorell va agafar un mínim 
avantatge de sortida i fent que els 
locals anessin a remolc tot el par-
tit, malgrat que igualat, entrant a 
l'últim quart un sol punt per sota. 
I quan el desgast es va notar els 
vallesans es van poder imposar.

Els mataronins van derrotar 
al Bàsquet Pia Sabadell nova-
ment amb Rubio i Smith com 
a jugadors més destacats

Els nois d'Alberto Peña estaven 
obligats a guanyar si no volien que 
el Sant Josep s'escapés a la classi-
fi cació. El seu rival, el Pia Sabadell, 
a priori era un rival assequible que 
ocupava la part baixa de la taula, 
tot i que a la realitat tampoc va ser 
un rival fàcil.

Els visitants van ser superiors en 
un primer quart marcat per la falta 
d'encert ofensiu, com demostra el 
14 a 15 fi nal. A partir d'aquí, el par-
tit va entrar en una fase molt més 
anotadora, malgrat que al descans 
el marcador es mantenia igualat. 
No va ser fi ns al tercer quart que 
els taronges van posar la directa i 
amb uns grans Rubio i Smith van 
trencar el partit defi nitivament.

La mala raxta segueix al Mora. | D.F.

Un nou gran partit ofensiu. | D.F

L'últim quart torna a 
condemnar el Mataró Feimat

93  MATARÓ PARC BOET

80  PIA SABADELL

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (4), 
Smith (14), Canals (3), Naharro (13), 
Jansen (12), Franch (10), Corella (-), 
Rubio (31) i Forcada (6). 25 de 44 en tirs 
de 2, 9 de 30 en tirs de 3 i 16 de 22 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 14-15, 25-22, 26-17 i 28-26.

76 MATARÓ FEIMAT

82 BC MARTORELL

MATARÓ FEIMAT: Ike Diallo (13), 
Guallar (10), Serratacó (16), Rodríguez 
(8), Ventura (11), Viñallonga (4), Espiga 
(-), Tardío (5), Miralles (9). 25 de 41 en tirs 
de 2, 4 de 13 en tirs de 3 i 14 de 20 en tirs 
lliures.

PARCIALS: 20-24, 20-21, 22-18 i 14-19.

LLIGA EBA 
- Grup C

No aixequen cap
11a jornada
MATARÓ FEIMAT - Martorell ............76-82
Menorca - Salt ................................... 64-58
Olivar - Castellbisbal ........................77-80
Cornellà - Grup Barna ..................... 82-54
JAC Sants - Calvià ............................ 80-72
Santfeliuenc - Collblanc .................65-84
Sant Nicolau - ARENYS .................... 78-86

Classificació 
Menorca , 20; Calvià, 19; Martorell i 
ARENYS, Castellbisbal, 18; Cornellà, 17; 
Collblanc (-1 partit), Santfeliuenc i JAC 
Sants, 16; Grup Barna, 15; Salt (-1 partit), 
Olivar i Sant Nicolau, 14 i MATARÓ, 13.

Parada nadalenca
Després de la derrota amb el Martorell 
el Mataró Feimat afrontarà el període de 
vacances de Nadal i Cap d'Any ocupant 
l'última posició a la taula classificatòria. 
El pròxim partit serà el dia 15 de gener 
a les 18.30, un altre cop al Mora, en el 
derbi maresmenc davant l'Arenys.

L'average els fa caure 
a la tercera posició
11a jornada
Santa Coloma - Sant Quirze ..........80-65
Sant Gervasi - Badalonés............... 66-69
M. PARC BOET - Pia Sabadell ......... 93-80
Bisbal - Sant Josep ...........................70-78
Sant Narcís - Vic .................................77-91
Granollers - Artés.............................. 81-83
Sant Cugat - CN Sabadell ................ 77-70

Classificació 
Sant Josep, 21; Artés i MATARÓ PARC 
BOET, 20; Vic i Granollers, 19; Santa 
Coloma i Sant Cugat, 18; Badalonès, 16; 
Sant Narcís, 15; Bisbal, 14; Sant Quirze, 
CN Sabadell i Pia Sabadell, 13 i Sant 
Gervasi, 12.

Un grup molt exigent 
Arriben les vacances de Nadal en un 
grup on les coses estan molt ajustades, 
després d'11 partits disputats. Entre els 
5 primers classificats només hi ha 2 vic-
tòries de diferència. El Mataró Parc Boet 
tornarà a la competició el 14 de gener a 
les 19.30 a la pista del Badalonès, obligat 
a guanyar per seguir pressionant.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet guanya 
i es manté al grup capdavanter

el Esporttot BÀSQUET
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78 PLATGES DE MATARÓ

41  SESE BARCELONA

PLATGES DE MATARÓ: Kador (10), 
Gómez (10), Murat (3), A. García (3), 
Magriña (7), E. García (-), Cárceles (6), 
López (-), Harris (13), Butler (15) i Kehoe 
(11). 23 de 39 en tirs de 2, 5 de 16 en tirs 
de 3 i 17 de 26 en tirs lliures. 

PARCIALS: 27-4, 9-11, 22-11 i 20-15.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

Arrels 5 - 5 Futsal 
Aliança Mataró
Els mataronins van tancar el seu últim 
partit de l'any empatant a la pista de 
l'Arrels a 5 gols de manera agònica 
aconseguint el 5è a 4 segons pel final.

12a jornada
Vacarisses - S.JOAN VILASSAR ..Ajornat
Sant Cugat - Montsant. ........................0-2
Montcada - Castellar ............................ 3-3
COVER PREMIÀ - ARENYS MUNT ......... 5-2
Centelles - Lliçà d'Amunt .....................1-4
PINEDA - Fundació Grama .................... 1-5
Arrels - ALIANÇA MATARÓ ...................5-5
Isur - Canet ...................................... (22/12)

Classificació 
Canet (-1 partit) i Lliçà d'Amunt, 27; 
ALIANÇA MATARÓ i Fundació Esp. Gra-
ma, 25; Vacarisses (-1 partit), 24; Isur, (-1 
partit) 20; COVER PREMIÀ i Sant Cugat, 
18; Montsant, 17; SAN JOAN VILASSAR 
(-1 partit), 15; Arrels, 14; i Montsant, 13; 
Montcada i Castellar, 13; Centelles, 10; 
ARENYS DE MUNT, 6 i PINEDA, 4.

El Futsal Aliança Mataró no tornarà 
a jugar fins al 7 de gener a les 18.00 
al Teresa Maria Roca davant el 
Montcada.

C. CATALUNYA
FEMENINA

Segueixen terceres
13a jornada
Tarragona - Terrassa ........................ 76-73
ARENYS - JET Qsport ........................47-49
PLATGES MATARÓ - SESE .................. 78-41
Igualada - Cerdanyola .................... 49-64
Barça CBS - Granollers ....................73-47

Classificació 
Barça CBS, 25; Cerdanyola, 24; PLATGES 
MATARÓ, 23, JET Qsport, 21; Physic 
Igualada i Tarragona, 18; CN Terrassa, 17; 
SESE, 16; ARENYS i Granollers, 15.
 
El Platges de Mataró també arriba a les 
seves vacances nadalenques en tercera 
posició. El seu retorn serà el 14 de Gener 
a les 19.30 h davant del Cerdanyola, 2n 
classificat, en el partit de la jornada.

Les mataronines van sortir 
amb la intenció de demostrar 
des del primer minut que el 
Sese no era rival

Sortida fulgurant de les noies 
d'Adrià Castejón, que al primer 
quart ja van passar per sobre de 
les seves rivals del Sese, amb un 
descomunal parcial de 27 a 4. El 
partit ja semblava sentenciat no-
més començar i, segurament, per 
aquest motiu el segon quart es va 
veure una mica de relaxació ofen-
siva de les grogues, en un segon 
període on només van anotar 9 
punts, malgrat que les seves rivals 
només anotessin 2 punts més. Al 
descans el partit s'arribava 36-15.

La segona part va servir per 
certifi car la victòria, amb un gran 
tercer quart, augmentant encara 
més les diferències per aconseguir 
el contundent 78-41 fi nal.

No perden el tren. | D.F.

Sis jugadors del Futsal Aliança 
Mataró campions de Catalunya

Futur assegurat per al Futsal Mataró. | CEDIDA

Èxit de les categories inferi-
ors del club mataroní

El passat cap de setmana sis juga-
dors del Futsal, Cristina Vázquez, 
Glòria Salido, Meritxell Ribas, 
Nicolás Marrón, Sergi Fernández 
i Adrià Bosch es van proclamar cam-
pions de Catalunya amb la selecció 
del Maresme en els Campionats de 
Catalunya Territorials celebrats 
a Blanes.

El combinat juvenil femení diri-
git pel tècnic Jordi Pitarch es va 
proclamar campió després de su-
perar a la fi nal 4-3 a la selecció de 
Barcelonès i del Vallès Occidental.

El combinat cadet masculí dirigit 
pel David Rivera es va emportar el 
títol després de superar a la gran 
fi nal a Catalunya Central en la tan-
da de penals després que el matx 
acabés amb empat a 1.

El Platges no perd pistonada 
amb una gran exhibició

BÀSQUET - FUTSAL www.eltotesport.com |  P. 8
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1  UD CIRERA

0  GUINEUETA

UD CIRERA: Compte, Kaddur (Cristian 
Romero 55'), Roger, Albertito, Izar, 
Peque, Carlitos (Carlos Gómez 74'), Joel 
(Othman 74'), Aleix (Omar 85'), Pereira 
(Baba 58'), Joan. 

GOL:  66' CARLITOS (1-0).

2  MARTINENC B

4  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel (Pol 46'), Lluís, Sergi 
Sànchez, Rueda, Isma, Parri (Marcelo 
61'), Fiti (Carlos Medina 82'), Mario, 
Óscar, Aitor (Marcos Sanmartín 80') i 
Ricky.

GOLS: 16' Roger (1-0); 43' AITOR (1-1); 
45' Roger (2-1); 63' AITOR (2-2); 64' 
MARCELO (2-3); 86' MARCOS (2-4).

SEGONA
CATALANA

Un gol de Carlitos va decidir 
un molt bon partit

La UD Cirera es va retrobar amb 
el triomf davant el segon classifi -
cat i surt de la zona de descens, 
després d'un partidàs entre dos 
equips amb interessos diferents. 

La primera part va ser intensa, 
amb dues ocasions per als visitants 
que va frustrar Compte i una per 
Pereira que va sortir fregant el 
pal. A la segona part l'equip bar-
celoní encara va sortir amb més 
intensitat i de nou Compte va sal-
var el seu equip. I als 66' després 

d'una cavalcada per la banda dreta 
Carlitos es va plantar davant el por-
ter visitant i el va superar pel pal 
curt, fent el que seria el gol de la 
victòria, ja que fi ns al fi nal cap dels 
dos equips va tenir ocasions clares.

El CE Mataró va jugar un molt bon 
partit al Guinardó per aconseguir 
tres punts importants que el tor-
nen a situar en 2n lloc. 

L'equip groc-i-negre va dominar 
des del primer moment, però va re-
bre el primer gol en un contraatac 
ben portat pels locals. Després els 
mataronins van disposar de moltes 

El Mataró és segon

15a jornada (17-18 desembre)

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

Classificació 
Fund. Grama 33; CE MATARÓ 31; Guineueta 
29; Llefià 27; Besós BV 26; Sant Adrià 25; 
Sarrià 24; SANT POL 23; LLAVANERES 22; 
Europa B 21; PREMIÀ MAR 19; CIRERA, Llo-
reda, Canyelles 16; Martinenc B i Badia 14, 
Esp. Can Pi  13; Carmelo 7.

La pròxima jornada arriba el 
derbi local... però ja serà l'any 
vinent
Igual que en la majoria d'esports de 
casa nostra, ara hi ha descans amb 
motiu del Nadal i el Cap d'Any, i la 
competició no tornarà fins al dia 8 
de gener, data en la qual els Reis ens 
porten un derbi local d'alta intensitat: 
CE MATARÓ - UD CIRERA al Municipal 
del Centenari.

Derrota al camp del 2n

El juvenil del CE Mataró va perdre al 
camp del Cornellà B, 2n classificat, per 
2-0. D'aquesta manera l'equip groc-i-
negre acaba l'any en la 12a plaça amb 
17 punts i haurà de treballar molt per 
fugir de les places de descens, que 
estan tres punts per sota.
La pròxima jornada, la del 7 de gener, 
el CE Mataró rebrà el Nàstic B, que té 
els mateixos punts.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Gironès 2-3; Cadet (Pref) 
Manlleu - CEM 3-4; Infantil (Div. Honor): 
CEM - FC Barcelona 0-1. Planten cara al 
líder i acaben l'any en sisè lloc.

 El Cirera pot amb el segon

ocasions fi ns que Aitor va empatar 
de falta directa. Però quan s'apro-
pava el descans el Martinenc va 
marcar mentre hi havia dos juga-
dors groc-i-negres a terra. 

A la represa l'equip d'Encinas 
ho va brodar, superant totalment 
l'equip local i destapant el pot dels 
gols. Aitor i Marcelo van capgirar 
el marcador en un minut i ja al fi -
nal el juvenil Marcos Sanmartín va 
posar la cirereta a un bon partit.

Lliga Nac. Juvenil

Meritòria victòria del Cirera. | D.F.

No perden el tren de la Grama. | D.F.

Destapen el pot dels gols 

el Esporttot FUTBOL
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TERCERA
CATALANA

3  DISTRICTE 030

1   AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Alejandro, Sergio Ló-
pez (Blasco 75'), Carmona, Artero, Jordi 
Cano (Delfín 82'), Ibra (Toni Martín 82'), 
Rísquez (Jerreh 63'), Isra, Ángel Vega 
(Diallo 63'), Aitor Moreno, Ibu.

L'equip blanc-i-blau semblava ha-
ver-se refet la setmana passada 
guanyant fora de casa, però davant 
l'Argentona novament va caure 
golejat a casa, com li havia passat 
davant el Premià de Dalt. Mai va 
tenir opcions, perquè els argento-
nins van marcar aviat, i al descans 
dominaven per 0-3. Només Badre 
va poder marcar el gol de l'honor ja 
prop del fi nal que era l'1-4 i encara 
els visitants en van fer un altre.

Perden posicions

15a jornada (17-18 desembre)

Districte 030 - LA LLÀNTIA .................. 3-1
MOLINOS - Argentona ........................... 1-5
Premià Dalt - Turó Peira .......................1-0
Santvicentí - PLA D'EN BOET ...............1-0
Arenys Mar - Pineda  ............................6-0
Vilassar Mar B - Singuerlín ..................5-1
La Salut - Cabrils ..................................... 1-1
Vilassar Dalt - Young Talents  ............0-2
Cabrera - MATARONESA ......................... 1-1

Classificació 
Districte 030 CE 32, Young Talents Ba-
dalona Sud 31; Vilassar Mar B i MATA-
RONESA 30; LA LLÀNTIA i Premià Dalt 
29; Singuerlín i Argentona 28; MOLINOS 
26; Arenys de Mar 20; Vilassar Dalt i 
Santvicentí 17; La Salut 15; Cabrera 13; 
Cabrils i PLA D'EN BOET 12; Turó Peira 
8; Pineda 0.

Fins el 7 de gener
Ara toca descansar. Durant dues set-
manes no hi haurà partits i l'activitat 
tornarà els dies 7 i 8 de gener, amb 
els partits: MATARONESA - Districte 
030 CE; AD LA LLÀNTIA - La Salut; PLA 
D'EN BOET - Vilassar de Mar B;  Cabrils- 
MOLINOS. Serà la penúltima jornada 
de la primera volta.

Grup 5è (10a jornada)
ILURO - MATARÓ ATHLETIC ..................0-3
ACELL CERDANYOLA - Cabrils C .........5-4
Dosrius - JUVENTUS .............................. 1-3
Sant Pol B - JUVESPORT ......................0-0
El Tiana va per davant amb 30 punts, 
seguit del Rocafonda amb 24, però 
amb dos partits menys.
Grup 6è (10a jornada)
MOLINOS B - Masnou At. ........................ 1-1
El Molinos B és vuitè amb 15 punts.

Grup 3r
MOLINOS - Vila Olímpica ...................... 3-2
Alella - CE MATARÓ ................................ 2-6
El Molinos és 3r lloc amb 21 punts i el 
CE Mataró és 7è amb 15 punts.

 Mala jornada amb un sol punt

L'Argentona es va mostrar molt superior a la UD Molinos. | DANIEL FERRER

Quarta Catalana
1  CABRERA

1  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Carlos (Lluis 
46’), Palanco, Mosquera (Koke 73’), 
Toni, Bryan (Joel 46’), Vicente, Edgar, 
Manolo (Simon 69’), Aldo (Jurado 87’), 
Miguel i Paco.

Segona derrota consecutiva del 
Pla d'en Boet fora de casa que els 
torna a enviar a zona de descens. 
El Santvicentí, un rival directe, va 
avançar-se als 20' de joc i va sa-
ber mantenir la renda fi ns al fi nal. 

La Mataronesa va sortir pel partit 
i va marcar de penal a càrrec de 
Palanco als 21'. El Cabrera amb un 
bon joc col·lectiu, va empatar ben 
aviat. Després la Mataronesa ho va 
intentar amb un joc directe però va 
topar amb la rocosa defensa local 
i amb un Cabrera que, amb contí-
nues aturades, el va anar frenant.

1  UD MOLINOS

5  ARGENTONA

UD MOLINOS: Pulido, Gorka (I. Ramos 
46'), Abel Moreno, Héctor, Llavero 
(Marc 75'), Ruben Moreno, A. Campos 
(Adán Nevado 43'), Adriàn, Óscar (Bel-
trán 75'), Manrique, Xavi (Badre 46').

L'equip llantienc va caure davant 
el fi lial del Sant Andreu, que va 
mostrar un bon potencial. Ben aviat 
va avançar-se l'equip local, i abans 
de la mitja hora feia el 2-0. L'equip 
verd va prémer l'accelerador i va 
reduir poc abans del descans amb 
gol d'Ibra. Però al quart d'hora de la 
represa els locals van fer el tercer.

1  SANTVICENTÍ

0  PLA D'EN BOET

 PLA D'EN BOET: Jairo, Javi, Carras-
co, Ordóñez (Marc Fernàndez 46'), Silva 
(Valencia 46'), Marc Palau, Vela (Valle 
50'), Ito (Eric 46'), Àlex Palau, Youness, 
Moussa. 2a Catalana Fem.
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el Esporttot POLIESPORTIU

Bon resultat del CE Mataró al 
Campionat de Catalunya sub-14

El club mataroní va 
aconseguir la medalla de 
bronze per equips

Els jugadors del Club Escacs Mataró 
Aran Castillo, Hugo Barrionuevo i 
Ramón Àlvaro assoleixen la tercera 
posició per equips al Campionat de 

Catalunya d'escacs actius d'edats 
cat sub-14, disputats el dissabte 
passat a les Cotxeres de Sants a 
Barcelona, empatats a 14 punts amb 
els dos primers. Aran Castillo també 
va guanyar el trofeu al 5è classifi -
cat a només mig punt del primer.

Aquest cap de setmana es va dis-
putar a Vic la fi nal del Campionat 
de Catalunya de modalitat de lliure 
de 2a Divisió A, on el jugador del 
CB Mataró, Eugenio Sánchez, ha 
aconseguit la medalla de bronze.
Classificació: 
1- FRANCESC VARELA (SANTS), 2- SANTI 
FUENTE (VIC), 3- EUGENI SÁNCHEZ (MATARÓ), 
4- ALEJANDRO LÓPEZ (SANT BOI)

D'altra banda dura derrota del 
Mataró a casa davant el Mollet per 
un contundent 0 a 8 a la Lliga ca-
talana a tres bandes per equips de 
la 2a divisió.

Classificació del grup A:
1-Mollet 8+30, 2-Llinars 8+27, 3-Manresa, 
7+24 (-1 partit), 4-MATARÓ 4+16 (-1 partit), 
5-Molins B 3+15, 6-Vic B 3+14, 7-Alba de 
Badalona 3+14, 8-Matadepera 2+12.

Els sub-14 Castillo, Barrionuevo i Àlvaro amb el trofeu. | CEDIDA

El femení, per la seva banda, 
aconsegueix una ajustada 
victòria després de veure com 
li empataven un 0-2

Nova derrota de l’equip masculí 
del Club Voleibol Mataró, que tot 
i avançar-se amb un 2 a 0 en el 
marcador no va poder guanyar a 
un rival directe com el Vallbona 
de Granollers.

La igualtat va ser la tònica domi-
nant en els primers sets, tot i aixó 
el major encert dels nois entrenats 
per Míriam Esqué va permetre al 
Mataró avançar-se en els dos pri-
mers parcials. Amb el 2-0 els visi-
tants van reaccionar i es van endur 
els 3 següents sets.

CV Mataró 2 – 3 Vallbona
CV Mataró: Alex Servent, Alex Fernán-
dez, Julián Espadas, Marc Ramón, 
Marc Llinàs, Èric Neila, Sergi Mesa, 
Dani Nevado. Ent. Míriam Esqué
Marca dor per sets: 26-24, 25-23, 23-25, 
23-25 i 9-15.

Victòria ajustada de l’equip fe-
mení tot i fer un partit molt fl uix
El senior femení va aconseguir una 
nova victòria que el manté a la 
tercera posició, tot i fer un partit 
força fl uix a Sant Just.

Igual que l’equip masculí, les no-
ies també es van avançar amb 2 
sets en el marcador i també, com 
els nois, van veure com l’equip rival 
empatava el partit.

Després de dominar els dos pri-
mers sets, les mataronines van veu-
re com el rival aprofi tava la relaxació 
per guanyar el 3r i el 4t, havent de 
fer un esforç extra de concentració 
per tornar al partit i guanyar el 5è. 

Sant Just 2 – 3 CV Mataró
CV Mataró A: Desiree Pérez, Olga del 
Palacio, Júlia Villar, Sandra Leo, Laia 
Rubio, Mariona Rubio, Marta Claramunt, 
Violant Pérez, Anna Marmol i Monica 
Cruz. Ent. David Casas i Josep M Marmol.
Marcador per sets: 22-25, 19-25, 25-9, 25-
19 i 15-17.

Marina León es va penjar el 
bronze als Campionats de 
Catalunya absoluts

Aquest cap de setmana es va dis-
putar al Pavelló de la Mar Bella 
de Barcelona el Campionat de 
Catalunya absolut de combat. amb 
més de 300 participants de tota 
Catalunya. El Tonbal va enviar-hi 
dos representants en categoria de 
pes pesat. Marina León, que porta-
va varis anys sense competir per 
motius laborals, va aconseguir la 
medalla de bronze en categoria 
femenina.

El sènior masculí del CV Mataró 
perd un partit que guanyava 2-0

Sánchez, bronze en 
modalitat lliure

El Tonbal aconse-
gueix un nou bronze

León al tercer calaix del podi. | CEDIDA
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

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

 

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

 

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

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

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

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

- Cristalls Privacy

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

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres 

23 desembre

Divendres 23 i 30 de 
desembre a les 20.30h i 
dissabtes 24 i 31 desembre 
a les 12h // 
Espai de Circ Cronopis (c. 
Toló, 8. Mataró) // 
Entrada adults: 6€. 
Nens (3 a 14 anys) 4€.
Venta d'entrades: Espai de 
Circ Cronopis, Botiga de 
joguines Art i joc.  

IN(FINIT)
CIRC DE NADAL A CAN FUGAROLAS 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Cantada de Nadales al carrer 
Divendres 23 desembre / 18h / 
Inici: Carrer de Munt (Sant Andreu 
de Llavaneres)
Cors de l'Escola municipal de mú-
sica Llavaneres.

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.

'UkeLeni'
Divendres 23 desembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.

Versions de temes coneguts amb 
veu i ukelele. Presenta el nou disc 
'Singing in the Way'.

Cant de la Sibil·la
Dissabte 24 desembre / 22.45h / 
Església de Santa Maria (Plaça de 
l'Església. Arenys de Mar) 
Abans de la missa del Gall, concert 
a càrrec del Cor l'Aixa, Vox·Art, con-
junt vocal i Cristina Segura, sibil·la.

Per Nadal: swing, swing, swing!
Diumenge 25 desembre / 21h / 
Ateneu Arenyenc (Anselm Clavé, 
22. Arenys de Mar)
Ballada i concert de swing, amb 
Chickens Hoppers d'Arenys de Mar, 
Lindyfrogs de Granollers, Bigheads 
Hoppers de Mataró, Ple de Swing 
del Masnou i Swing sense Fronteres

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

Concert de Nadal 
Dilluns 26 desembre / 19h / 
Església parroquial Sant Julià 
(Pl. de l'Església, 1. Argentona)
A càrrec de la Coral Càntir d'Or.

New Orleans Christmas Party
Dimecres 28 desembre / 20.30h 
/ El Públic (c. d'en Xammar, 6. 
Mataró) / Preu: 12€.
El jazz més nadalenc amb un quintet 
de luxe: Ivó Oller (trompeta), Joan 
Massats (trombó), Lluís Murillas 
(guitarra), Queralt Camps (contra-
baix) i Oriol González (bateria).

Guia cultural

CIRC DE NADAL A CAN FUGAROLAS 

La Companyia Zero s'encarrega 
aquest Nadal de l'organitza-

ció del circ d'hivern a Cronopis, 
dins de Can Fugarolas, l'espai de 
circ de Mataró. Presenten l'es-
pectacle In(fi nit). Barrejant 
circ, música i teatre, a 
Companyia Zero convi-
den 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 desequilibri situacions i 
realitats infi nites.
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Concert de Nadal 
Dijous 29 desembre / 19.30h 
/ Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac)
Concert a càrrec de la pianista 
Sira Hernández. Programa: Música 
Callada de F. Mompou.  

TEATRE I DANSA //

Els Pastorets d'Argentona
Dies 23 i 25 desembre / 20.30h 
/ Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 4. Argentona)
Representació teatral a càrrec del 
col·lectiu de teatre del Centre, amb 
una colla d'infants i joves.

Els Pastorets, el musical
Dies 25 i 26 desembre / 19h / 
Centre Moral (Rbla. Francesc 
Macià, 57. Arenys de Munt) / 10€.
Tornen amb nova direcció, noves 
escenes i cançons els ja tradicio-
nals Pastorets d'Arenys de Munt.  

Els Pastorets de Premià de Mar
Dilluns 26 desembre / 19h / 
Patronat Social Premianenc (C. 
Reverend Parareda, 26. Premià 
de Mar) / Entrada: 10€. També 
dies: 7 i 8 gener a les 18h.
Representació 'L’Estel de Natzaret' 
de Ramon Pàmies i Mn. Miquel 
Ferrer, direcció de Montse Alemany. 

Els Pastorets de Vilassar
Dilluns 26 desembre / 19h / 
Teatre La Massa (Pl. del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Adults: 10-
12€. Menors 8 anys: 5-8€.  
Representació a càrrec de la Cia. 
El Ternal Teatre. 

L'auca dels Pastorets
Dilluns 26 desembre / 19h / Casal 
de Joventut Seràfi ca (c. Josep 
Baralt, s/n. Arenys de Mar) / 
Anticipada: 8€. Taquilla: 10€.
Una nova visió dels pastorets tra-
dicionals, la veritable història del 
Nen Jesús, el Dimoni, el Tió, el Fill 
Pròdig, Reis d'Orient i el  Caganer!

MÚSICA /

'Partidaris'
Dilluns 26 desembre / 19h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Taquilla: 8€. Anticipada: 6€.    
Tradicional concert de Sant Esteve. 
Energia, reivindicació i versions de 
cançons de cantautors  són els ele-
ments clau de la seva aposta. 

TEATRE /

Els Pastorets de Mataró
Dissabte 25 i diumenge 26 desem-
bre / 20.30h / Sala Cabanyes (La 
Riera, 110. Mataró) / Preu: 13 - 15€.
De manera extraordinària aquest 
any hi ha Pastorets el dia de Nadal, 
just el dia que l'obra fa 100 anys.

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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FESTA /

'Construcció pessebre popular' 
Divendres 23 desembre / 18h / Local 
Associació Pessebristes Mataró (C. 
d'Alarcón, 27. Mataró)
Membres de l’Associació de Pes-
sebristes de Mataró oferiran un 
taller de contrucció d’un pessebre 
amb nens i nenes.

INFANTIL /

Festa del Pare Noel 
Divendres 23 desembre / 17h / 
Plaça de Cuba (Mataró)
Lliurament de cartes al Pare 
Noel, berenar i animació infan-
til amb Mickey i Minnie Mouse. 
Organitza: Unió de Botiguers 
de Mataró.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 23 desembre / 17:30h: El 
conte de la rotllana: 'El Tió de Nadal' 
i 'El caganer' d’Anna Canyelles. I 
farem cagar el Tió!
Del 27 al 30 desembre / 11 i 17.30h: 
Setmana de "caganers": tallers 
i activitats per a nens i nenes al 
voltant dels elements del pesse-
bre, entre ells, el Caganer.

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.

Ludoteca Unió de Botiguers 
de Mataró
Del 23 de desembre fi ns al 8 de 
gener (excepte festius) / De 10.30 
a 13.30h i de 17.30 a 20.30h / Cut 
& Fun (c. Sant Cugat, 2) •  Kangurs 
C. Isern, 90) • Apren.cat (Camí 
Ral, 325. Mataró).
Espai de jocs, tallers i contes per 
a nens i nenes.

El teu espai per Nadal
Espai Gatassa (c. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Inscripcions: 
www.mataro.cat/espaigatassa
Dimarts 27 desembre: De 10 a 12h, 
'Crea el teu Nadal amb argila màgi-
ca'. De 17 a 19h, Cuineta de Nadal: 
Aprèn a elaborar el teu torró.
Dimecres 28 desembre: De 17 a 
19h, 'Crea el teu regal artesanal'. 
Dijous 29 desembre: De 17.30 a 
20h, Tarda de jocs en família.

Circ de Nadal: 'Encara no ho 
sé, Lola'
Del 27 de desembre al 8 ge-
ner (excepte festius) / 18 i 20h 
/ Pati de la Residència de Sant 
Josep (Muralla de Sant Josep, 
13. Mataró) / Preu: 8€.
Els Galindos, companyia guanya-
dora del Premi Nacional de Cultura 
2016, presenta un espectacle de 
circ per a tots els públics amb acro-
bàcies, hula-hoop, perxa xinesa, 
trapezi i pallassos.

Circ de Nadal: 'Mur'
Dies 28 i 29 desembre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Preu: 10€.
Espectaclede circ amb nou clowns 
en escena, cubs, llum, treball col-
lectiu i una frase: "Si caminem sols, 
anem més de pressa; si caminem 
junts, arribem més lluny".

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'Sopa de contes'
Dimarts 27 desembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró). 
L'hora del conte especial a càrrec 
de Cesc Serrat.

Curset infantil de Nadal 2016
Dies 27, 28, 29 i 30 desembre / De 
9 a 13h / Museu del Càntir (Pl. de 
l'Església, 9. Argentona) / Preu: 
48€. / Inscripcions: 93.797.21.52.
"El Temps". Edat: de 5 a 10 anys. 

Parc de Nadal a Llavaneres
Del 27 al 31 de desembre / De 
10.30h a 14h i de 16.30h a 20h / 
Pavelló municipal (Sant Andreu 
de Llavaneres) / Preu: 5€ dia.
Infl ables, manualitats i tallers de 
Nadal, videojocs, ludoteca i més.

Parc de Nadal a Argentona
Del 27 al 30 desembre / D'11 a 13h 
i de 16 a 20h / Pavelló esportiu 
municipal d'Argentona / Gratuït, 
aportació d'aliments solidària.
Activitats lúdiques i esportives pels 
infants i joves de la vila. Menors 
de 12 anys acompanyats, entre 13 
i 16 anys amb autorització. 

Tarda de conte en família
Dimecres 28 desembre / De 17 a 
18.30h / Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Inscripció prèvia. 
Tarda d’il·lusió i taller de conte amb 
Susagna Grabulosa. De 3 a 5 anys.

L'hora del conte especial: 
'Històries nadalenques'
Dimecres 28 desembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).
Coneixerem un titella molt especi-
al, el Rei Melcior. A càrrec d’Alma i 
la Mar de contes. A partir de 3 anys.

L'Oca dels més petits
Dissabte 31 desembre / 17.30h 
/ Plaça de Santa Anna (Mataró)
Tallers, contes i manualitats per 
celebrar que s’acaba l’any amb 
els petits de casa.

XERRADES I LLIBRES /

Talking About...
Divendres 23 desembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària en anglès amb 'The 
Accidental Tourist', d’Anne Tyler.

'Marcians per donar i per vendre'
Divendres 23 desembre / 20.30h 
/ CNT-SOV Mataró (c. Nou de les 
Caputxines, 10. Mataró)
Xerrada d'astronomia d'Oriol Font.

VARIS /

Portes Obertes local del Grup 
Ferroviari Mataró
Del 27 al 30 desembre / De 17 a 
20h /Local del Grup Ferroviari 
(Rda. Barceló, 71 B. Mataró)
Commemoració Dia Internacional 
de Modelisme Ferroviari. 

FESTES I FIRES //

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

Firamàgic
Fins al 6 de gener / Laborables 17 
a 20h i festius 11.30 a 14h i de 17 
a 22h / Passarel·la fi ral del Parc 
Central (Mataró)
Fira infantil amb 14 atraccions 
per als infants i joves.Organitza: 
Bulevards de Mataró.

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!

Agenda núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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CURSA POPULAR /

43è Cros de Nadal del Laietània 
Diumenge 25 desembre / 12h / 
Sortida: des del Complex Esportiu 
del Centre Atlètic Laietània.
El dia de Nadal, abans de dinar, ve-
niu a la cursa familiar popular de 
2,5 km. Regal sorpresa i ampolla 
de cava per a tothom. 

NADAL /

17è Pessebre vivent d’Òrrius
Dies 25 i 26 desembre / 20h / 
Plaça de la Constitució i voltants 
del poble (Òrrius)
Representació d'un dels pesse-
bres vivents més importants de 
la comarca. No us perdeu aques-
ta bonica tradició nadalenca.

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, activitat per 
divertir-nos grans i petits. 

Fem cagar el tió 
Dissabte 24 desembre / 18h / 
Plaça de l'Ajuntament (Vilassar 
de Mar) 
Fem cagar el tió, a càrrec dels pas-
tors de La Tropa Teatre.

20è Pessebre Vivent de Premià 
de Dalt
Dilluns 26 desembre / 18 h i 19 h / 
Masia de la Cisa (Premià de Dalt)
Aquest pessebre vivent es repre-
senta en un entorn privilegiat del 
segle XV com és la Masia de la 
Cisa, sota del Santuari.

Visita dels Patges Reials
Dimecres 28 desembre / De 17 a 
20h / Port Balís (Sant Andreu de 
Llavaneres)
Arribada dels Patges Reials per mar 
i recepció. Tot seguit, Campament 
dels Patges i xocolatada.

Slot de Nadal
Dijous 29 desembre / De 17 a 20h / 
Cooperativa Obrera (c. Lluís Jover, 
Vilassar de Mar)
campionat d’scalèxtric infantil i 
juvenil. Premis per als guanyadors 
i sorteig entre els participants de 
material d'slot.

Arribada dels Missatgers Reials
Dissabte 31 desembre / 12.30h / 
Port de Mataró 
11.30h taller de gòspel. Entrega de 
cartes als tres missatgers i actua-
ció de Gospelsons.

L'Oca, el Cap d'Any popular 
de Mataró
Dissabte 31 desembre / 0.30h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Festa popular, lliure, gratuïta, sense 
ànim de lucre, amb barra a preus 
populars i la música ballable d'avui 
en dia i de totes les èpoques.

Cap d'Any a Argentona
Dissabte 31 desembre / 0.30h / 
Plaça Nova (Argentona)
Festa popular, amb música per 
a tots els gustos. Organitza: 
Ajuntament d'Argentona. 
 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

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

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

Nadal discernit

Allò que és realment important 
cal discernir-lo, reflexionar-ho.

Més que caminar, és saber triar 
el camí a recórrer.

Més que decidir, és saber-ne 
encertar la decisió.

Més que recordar-se'n, és saber 
quins records conservar.

Més que confiar, és saber qui 
mereix la nostra confiança.

Més que tenir, és saber què és 
realment valuós.

Més que envellir, és saber-ho 
fer amb coherència.

Aquestes petites reflexions, fe-
tes reiteradament, ens ajudarien 
molt a millorar el nostre dia a dia.

Més que celebrar el Nadal, és 
saber-lo viure i compartir.

BON NADAL DISCERNIT. 

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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'Agafeu-vos de la mà i pugeu 
a l'infern' 
Sales exposicions Can Palauet (c. 
d’en Palau, 32. Mataró) / Fins al 
26 de febrer.
De Ramon Guillen-Balmes.  

Col·lectiva Sant Lluc 15x15
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / FIns al 22 de gener. 
De l'Associació Sant Lluc per l’Art.

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).

'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 (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.
Associació Pessebristes de Mataró.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró) / 
Fins al 31 de desembre:
• 'De Llull a puntCAT'.
Fins al 14 de gener: 
• 'El Modernisme'.

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. 

'Madola. 30.000 anys d.C.'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 31 de 
desembre.
Produccions ceràmiques de l'artista.

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

Original, Espai d'Artesans (Pl. 
A.Guimerà, 4, Vilassar de Mar) / 
Fins al 16 de gener:
• 'Cromàtic' pintures de Alain Pol.
• 'Mixtic' pintures de Gloria Vivas.

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

INAUGURACIÓ //

'La Carta als Reis' 
Arxiu Municipal (C. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 5 de gener.
Mostra de les cartes escrites pels 
nens i nenes de Mataró als Reis 
d’Orient, que inclou fotografi es 
i cartells de les cavalcades de di-
versos anys.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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La crisi com una 
oportunitat

Ens trobem davant d'una societat 
alienada, domesticada pels po-
ders fàctics mitjançant la política 
de la por, el consumisme i l'indi-
vidualisme. Cadascú mira per ell 
mateix, tapant-se els ulls davant 
d'una realitat negativa que no entén 
i quina solució no veu per enlloc. 
Còmodament aposta per criticar a la 
classe política, sense personalment 
o comunitàriament mullar-se, fent 
quelcom positiu per a ell mateix i per 
als altres. Des del Moviment Sènior 
però, creiem que existeixen, si més 
no, recomanacions. Hem de bus-
car un sistema millor que l'actual, 
aprofitant les noves tecnologies. Cal 
reconvertir de forma optimista l'ac-
tual crisi, com una gran oportunitat 
per recuperar la il·lusió de creure 
possible la construcció d'un món 
millor amb rostre humà, centrat 
en les persones i no en els diners.

És necessari crear nous models de 
producció, que facin possible resti-
tuir de nou en la societat als aturats 
majors de 40 anys i a la joventut, amb 
plantejaments pragmàtics, com per 
exemple la creació de ciutats solars, 
que fan possible la creació d'un gran 
nombre de llocs de treball. Hi ha 
optimistes, potser inicialment pocs, 
que proclamen que tots els pro-
blemes tenen solució i que l'actual 
crisi no és res més que una munió 
de problemes de principiants, en el 
camí cap a una societat més justa i 
solidària. És necessari començar a 
endegar un nou model de societat, 
basat en el ser i no en el fet de tenir, 
divulgant i promovent la proposta 
del Moviment Sènior, per avançar 
cap a la plena ocupació, mitjançant 
la vida local 24 hores.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Prepara’t per a
les festes amb

Som al centre de Matar—
C. Melcior Palau 8, Baix 1a á  Matar—
(al costat de la Pla• a Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44
www.kormataro.cat

Augment de
colá lagen
(correcci—  arrugues)

Lifting en
5 minuts

Únic centre a Mataró
que ofereix el tractament facial

mŽ s espectacular i r̂ pid
per desafiar el temps

CooLifting

experiència KORR!
Pots comprar els vals regal per qualsevol 

dels tractaments que oferim, 
a la nostra p̂ gina web o al nostre centre.

 Aquest Nadal, 
regala una 

Sèniors

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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ACTIVITATS //

'Tradicions nadalenques a la 
Unió Europea'
Dimarts 27 desembre / 16h / Centre 
Cívic Espai  Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. 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.

CASALS //

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

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. Plaça 
de les Tereses, 17. Mataró. Tel: 
93.755.14.17.
Desembre: • Dia 22, de compres a 
Andorra (esmorzar a Pons i dinar).

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. • Caminades: dimarts 
matí, a les 8h.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• 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.

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

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Divendres 23 desembre 17h, 
Poema de Nadal. • Sopar-Ball, pe-
núltim dissabte de mes, 20:30h. • 
Activitats: Tai-Txi (Dill i dimc matí). 
Mandales (Dimt tarda). Labors  i 
Patchwork (Dill tarda). Relaxació 
(Dimt i div tarda). Petanca (tar-
des). Melé de Petanca (dilluns tarda 
15:15 a 19h). Ping-pong i Informàtica 
(dmt. i div. matí). "Juguem al 
Quinze" (Dij tarda).

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats i tallers: • Petanca, 
jocs cartes, dòmino, escacs i bi-
llar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, 
Manualitats, Sudokus.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016Gent gran
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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La presentació dels busos

La sortida de la Volta a Catalunya d'aquest 2016

Arxiu 

 Daniel Ferrer 

  La Volta ciclista a Catalunya tor-
na a Mataró per quart any conse-
cutiu. L'idil·li entre la ciutat i la 
prova es manté i el 2017 altra ve-
gada acollirà una sortida d'etapa. 
El canvi més signifi catiu respecte 
dels tres anys precedents, però, és 
que la capital del Maresme serà el 
punt de partida de la tercera i no 
de la segona etapa. Aquest detall 
implica que en lloc d'una jornada 
de transició per a rodadors, l'etapa 
mataronina de la pròxima Volta 
serà una de les decisives per als 
aspirants a la general. El trajecte 
unirà Mataró i La Molina, un dels 
fi nals en alt clàssics de la Volta. 
L'any passat, per exemple, la ter-
cera etapa de la prova va sortir de 
Girona i a La Molina va veure la 
victòria de Dan Martin, un fi nalit-
zador irlandès que viu a Catalunya. 
La del 2017 serà la 97a edició de la 
competició.

A més a més de la sortida de la 
tercera etapa de la Volta, prevista 
pel dimecres 22 de març, el pilot de 
la Volta també passarà per Mataró 
el dilluns 21 en el marc de la prime-
ra etapa de la prova, amb la típica 
sortida i arribada de Calella. És el 

El Parc Central acollirà la prova ciclista per quart any 
consecutiu

La Volta sortirà de Mataró en 
una etapa decisiva

  Un bus exprés de la línia E.11.1 
–l'antiga C1–que enllaça Barcelona 
i Mataró, dilluns a primera hora 
de la tarda va fer el trajecte sense  
neteja-parabrises. Una fallada tèc-
nica va inhabilitar aquest element, 
sense el qual la visibilitat del con-
ductor difi cultava la circulació. 

Una usuària d'aquesta línia va 
explicar que fi ns i tot el comboi va 
fer una aturada en una àrea de ser-
vei de l'autopista i que el conductor 
va demanar un canvi de vehicle que 
la concessionària hauria denegat. 
Finalment, i a menys velocitat de 
l'habitual, l'expedició va arribar a 
Mataró tot i el problema tècnic.

Indignació entre els usuaris
La mateixa usuària explicava la 
indignació que havia produït en-
tre els diferents viatgers aquest 
episodi, a més de la quantitat de 
vegades que han de fer el trajecte 
dempeus. La línia E.11.1 l'explota 
l'empresa Casas-Moventis. | Red

El comboi fins i tot va 
parar en una àrea de servei

Un bus sota 
la pluja i sense 
neteja-parabrises

quart any consecutiu que Mataró 
aposta per acollir la prova i es re-
petirà el mateix esquema en tots 
dos dies, amb actes preliminars el 
dimecres 22 al Parc Central i recor-
regut neutralitzat per l'interior de 
la ciutat. Les sortides de la Volta 
des de Mataró s'estan convertint 
en un clàssic no tan sols per la 
Volta sinó també pels mataronins, 
que acudeixen en gran nombre a 
les sortides.

Els millors ciclistes
Molt ben situada en el calendari 
per als corredors que aspiren a les 
grans voltes, especialment el Tour 
de França, la Volta a Catalunya 
tornarà a portar a Mataró a la 
fl or i nata del ciclisme actual. De 
moment ja es coneix la presèn-
cia de Chris Froome, triple ven-
cedor del Tour de França i d'Al-
berto Contador, el millor ciclista 
espanyol en voltes per etapes en 
actiu. S'espera que altres noms 
com Nairo Quintana confi rmin 
el seu calendari ben aviat. Sense 
Purito Rodríguez, la participació 
catalana més destacada podria 
ser la de David De la Cruz.. | Red

CiutatCiutat núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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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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Rocafonda neteja La Fibra sense l'Ajuntament
Una setantena de persones comencen a adequar aquest espai de 14.000 metres quadrats, 
que és propietat municipal

Societat: Redacció

   Amb ambient festiu i de coope-
ració, una setantena de veïns de 
Rocafonda van destinar el matí de 
diumenge a començar a arranjar 
La Fibra. Aquest solar ocupa uns 
14.000 metres quadrats i li man-
tenen el nom del Centre Social 
Ocupat que hi havia i que està des 
de fa anys en situació d'abandó i 
desús. El solar, situat a la Ronda 
de Rafael Estrany amb la Plaça 
del Pintor Cusachs és propietat 
de l'Ajuntament i està en desús 
des que es va procedir a l'ender-
roc del que havien estat primer 
els Tallers CYPP. L'Associació de 
Veïns de Rocafonda el reclama 
per al barri i havia convocat una 
cercavila festiva i una jornada de 
neteja de la qual surten "molt sa-
tisfets per la feina feta i el molt bon 
ambient entre entitats i veïns que 
van ajudar-hi", segons Maria Majó, 
de l'Associació de Veïns. 

Després d'acompanyar el ge-
gant de l'escola bressol de Can 
Noé i les quatre capgrosses de l'AV, 

amb el grup de batucada del barri 
Sambabel fi ns al solar, els veïns es 
van organitzar per netejar i des-
brossar bona part de l'espai. La 
jornada va comptar amb la col-
laboració d'entitats com Ariet o 
Al Ouahda.

Amb eines de camp, es va pro-
cedir a iniciar la neteja d'un espai 
municipal totalment abandonat. 
Es van recollir fi ns a quinze bos-
ses de brossa industrials de resi-
dus –es va trobar de tot, fi ns i tot 
xeringues– i també moltes restes 
vegetals, com branques. En paral-
lel, el grup es va organitzar per 
treballar a partir de quatre espais 
diferenciats en l'ampli descampat 
que hi ha.

Quatre comissions veïnals 
s'ocuparan de cadascun dels qua-
tre usos que volen que tingui en 
un primer moment la Fibra, com 
és un espai d'esbarjo per a gossos, 
que reivindiquen molt necessa-
ri pel barri, una zona de pícnic 
amb taules, bancs i cadires, horts 
comunitaris urbans i també una 
zona verda. Simbòlicament es van 

plantar tres arbustos com a símbol 
d'inici de la nova època d'aquest 
espai, des dels veïns i per al barri, 
que van acabar la jornada amb un 
piscolabis. El 15 de gener es farà 
una nova assemblea i segona jor-
nada, amb la col·laboració d'Unió 
de Pagesos.

Sense suport de l'Ajuntament
La jornada de neteja deixa l'AV 
molt satisfeta. Per Maria Majó 
"molta gent del barri va entrar 
per primer cop a un espai que no 
coneixien i que té moltes possibi-
litats tant presents com futures". 
L'Ajuntament, però, no ha do-
nat el suport que l'entitat espe-
rava i és que a través del Consell 
Territorial de Rocafonda s'havia 
demanat una partida per adequar 
l'espai, netejant-lo i dotant-lo amb 
il·luminació i aigua, però ha estat 
denegada pel govern. "Ens tocarà 
recuperar aquest espai sense el su-
port de l'Ajuntament i és quelcom 
que ni entenem ni acceptem, és 
una vergonya que el solar estigui 
com està", assegura Majó.

El piscolabis posterior a La Fibra i el cercavila anterior pels carrers del barri  Cedides 
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius     
Dissabte 24 sessió fins 18:30h. i diumenge 25 a partir 18:00n.

Canta  12:00  12:20  16:00  17:00  18:00  18:20  18:45  19:20  20:20  

21:40  00:00 

Belleza oculta  12:15  15:50  18:45  20:45  22:50  01:00 

Assassin's  12:00  12:20  16:00  18:00  19:30  20:30  22:30  00:00  

01:00

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 12:00  12:20  16:20  17:00  17:55  19:10  20:00  20:45  22:00  00:00  

00:50              [dv.+dg.] 22:50

El editor de libros 01:00     [dl.-dj.] 22:50

Fiesta de empresa 22:40 

Hasta el último hombre 12:00  16:00  21:00  00:00 

Vaiana 12:15  16:00  17:00  18:30

Villaviciosa de al lado 

 12:20  16:00  18:30  20:30  23:00  01:00

Animales nocturnos 00:30 

Aliados 21:15 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

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

La llegada 22:00

Trolls 12:10  16:00

Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: 
sessió 3D
En vermell: Dissabte.

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Canta  16:00  17:15  18:10         

 [dv.+dg.-dj.] 19:30  20:20  22:30

Belleza oculta  16:00  18:15         

 [dv.+dg.-dj.] 18:00  20:20  22:20

Assassins Creed  16:00  18:20          

 [dv.+dg.-dj.] 18:00  20:00  22:20

Rogue One: Una historia de Star Wars  

   16:00  18:15          [dv.+dg.-dj.] 18:30  19:30  20:30  22:30

Hasta el último hombre [dv.+dg.-dj.] 22:00 

El editor de libros 16:00          

  [dv.+dg.-dj.] 17:45

Vaiana 16:00  18:15                       

Villaviciosa de al lado 16:30  18:30        

  [dv.+dg.-dj.] 20:30

Aliados [dv.+dg.-dj.] 22:15

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 [dv.+dg.-dj.] 22:00

Molt bones Festes!

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

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

  Vaiana, la princesa menys prin-
cesa de Disney des de Pocahontas, 
és la nova pel·lícula d’animació de 
la productora del director que tot 
just ara fa 50 anys que va ser, segons 
diuen, criogenitzat un cop mort.

Al fi lm gaudim de dues entre-
tingudes hores de faula mitològica 
sobre la regió de Hawaii i una peti-
ta fi lla del cap de la tribu que ocu-
pa una de les illes de l’arxipèlag, 
la “princesa” Vaiana, que sempre 
havia estat obsessionada en mar-
xar més enllà de l’atol de la seva 

Una història hawaiana per a nens i adults

'Vaiana' de John Musker i Ron Clements

illa, una circumstància que el seu 
pare no vol veure de cap manera. 

Visualment molt potent i agra-
dable, el fi lm destaca, sobretot 
(sempre que ens agradi l’anima-
ció), per ser una història entre-
tinguda, plena de sentit de l’hu-
mor (absurd i no tan absurd) que 
permet que tots els públics que 
s’apropin a la sala de cinema per 
veure-la en puguin sortir satisfets,  
siguin nens o adults. I, a més a més, 
ens obsequien amb un petit curt 
d’animació anterior, un gènere 
absolutament meravellós, que val 
la pena per si sol.

 

Una imatge del film 'Vaiana'. 

Pregunta de la setmana
Quin film va llançar a la fama a 
l'actor Michael Fassbender?

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

Resposta del núm. 1749
‘Love Actually’

Guanyadors:
Sonia López Almécija.

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

*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

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641
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 ASSASSIN'S CREED

Gràcies a una nova tecnologia que per-
met l'accés als records genètics, Callum 
Lynch reviu les aventures d'Aguilar, un 
avantpassat seu que va viure a Espanya 
el segle XV. I així descobreix que és des-
cendent d'una organització secreta.
Direcció: Justin Kurzel
Intèrprets: Michael Fassbender, Marion 
Cotillard, Ariane Labed, Jeremy Irons
108min

BELLEZA OCULTA

Howard Inlet és un executiu de publi-
citat de Nova York. La seva situació 
canvia dràsticament quan una tragèdia 
personal el colpeja. Els seus col·legues 
intenten animar-lo i es posen en marxa 
perquè afronti el seu sofriment. 
Direcció: David Frankel
Intèrprets: Will Smith, Edward Norton, 
Kate Winslet, Michael Peña
94min

PASSENGERS

Una nau espacial que viatja a un planeta 
llunyà transportant milers de persones 
té una avaria en una de les càmeres de 
son. Com a resultat, dos passatgers es 
desperten 90 anys abans del final del 
viatge.
Direcció: Morten Tyldum
Intèrprets: Jennifer Lawrence, Chris 
Pratt, Michael Sheen
116min

COMANCHERÍA

Un pare divorciat i el seu germà ex-con-
victe es veuen obligats a recórrer a un 
desesperat pla a través del qual volen 
intentar salvar la granja familiar, situada 
a l'oest de Texas.
Direcció: David Mackenzie
Intèrprets: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben 
Foster, Gil Birmingham, Katy Mixon, Dale 
Dickey, Kevin Rankin
102min

¡CANTA!

Buster Moon és un elegant coala que 
regenta un teatre que va conèixer temps 
millors. Buster és un optimista nat, el 
que està molt bé si no fos una mica 
pocavergonya, que estima el seu teatre 
amb passió i és capaç de qualsevol cosa 
per salvar-lo.
Direcció: Garth Jennings
Animació.
108min

PIXI POST Y LOS GENIOS DE..

Pixi Post, la protagonista del llargmetrat-
ge, és una noia elf amb grans dificultats 
per relacionar-se. Quan el Fòrum és 
atacat pel malvat Monopolish, un antic 
geni de Nadal que aspira a convertir-se 
en l'Únic Geni de Nadal, Pixi Post és es-
collida, gairebé per accident, per ser la 
defensora dels Genis.
Direcció: Gorka Sesma
Animació. 105min
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L'entrada del restaurant Sangiovese de Mataró. 

 Cedida 

El món de la cuina i la gastronomia sembla cada 
vegada més dispers. És un àmbit ple de sacrifi cis i nous 
conceptes, com el de la cuina ràpida o la introducció 
d'alimentació en botigues o establiments d'altres 
productes, diversifi quen la possibilitat d'asseure's 
a una taula per dinar o sopar. De totes maneres, els 
restaurants insisteixen a mantenir les seves línies, 
tant de cuina clàssica i tradicional com de cuina 
d'autor, i el treball i la seva persistència els porta, 
sovint, a recompenses molt positives. 

Són molts els qui per aquestes festes de Nadal 
busquen un restaurant on poder fer els grans àpats 
dels dies assenyalats. A la ciutat de Mataró hi ha 
moltes opcions però, sens dubte, qui de ben segur 
hauran de penjar el cartell de complet seran els quatre 
restaurants que aquest 2017 sortiran mencionats 
a la Guia Michelin. Alguns d'ells fa molts anys que 
hi són, altres s'hi estrenen. Són els quatre asos de 
la cuina mataronina: el Restaurant Nou-Cents, el 
Sangiovese, el Bocca Restaurant i La Marineta. El 
Tot Mataró ha tingut accés a poder parlar amb els 
quatre propietaris per captar les seves sensacions.

Quatre restaurants de la ciutat de 
Mataró han tornat a revalidar la seva 
qualitat amb la seva aparició a la 
Guia Michelin, el que es coneix com 

a llibre vermell de restaurants reconeguts i amb 
prestigi. Així, i al costat de grans noms com El 
Celler de Can Roca dels tres germans Roca o del 
Restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda, podem 
trobar el Sangiovese, el Restaurant Nou-Cents, 
el Bocca Restaurant o La Marineta de Mataró. És 
cert però, que es troben en diferents categories. 

En el reportatge d'aquesta setmana parlem amb 
els quatre restaurants mataronins que consten 
en la prestigiosa guia francesa. Alguns d'ells fa 
molts anys que hi són, altres s'hi estrenen. Aspiren 
a aconseguir mai una Estrella Michelin? Ens ho 
expliquen els propietaris d'aquests restaurants. 

Quatre asos a la   
cuina mataroninaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer i cedida

Parlem amb els quatre restaurants de Mataró 
mencionats a la prestigiosa Guia Michelin
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Guia Michelin
La prestigiosa Guia Michelin es compon d'una 
sèrie de llibres publicats per la coneguda marca 
de pneumàtics Michelin per a més d'una dotzena 
de països. Tot i que són diferents les guies que 
publica anualment Michelin, la més coneguda i 
antiga és la que s'anomena "guia vermella" i que 
inclou hotels i restaurants d'Europa. És aquesta 

la que atorga les prestigioses Estrelles Michelin.

A més a més de la guia vermella també es pu-
bliquen, des de fa molts anys, les guies verdes, 
dedicades a viatges i turisme. O altres més no-
ves com ara la guia de viatges independents, de 
restaurants ben valorats, d'escapades curtes o 
d'hotels amb caràcter.

Prestigi i satisfacció

El Restaurant Nou-Cents fa 30 anys que surt 
referenciat a la Guia Michelin. El seu propietari, Josep 
Maria Martín recorda com va ser la primera vegada 
que ho van saber: "varen venir uns estrangers a dinar 
i ens van dir "vostès consten en aquesta guia", allò 
sí que va ser una il·lusió!". Martín assegura que tot i 
que no busquen any rere any aquesta menció, l'han 
mantinguda. I això segurament ha estat gràcies a un 
dels secrets més ben guardats: "Sortir un any més 
vol dir que som coherents amb el que fem, amb la 
nostra fi losofi a i la nostra feina". 

En la mateixa línia se situa Bocca Restaurant. Ells 
fan una cuina, diuen, "de proximitat amb base tra-
dicional però amb tocs innovadors" i fa 5 anys que 
també reben la menció Michelin. La coherència en 
la seva feina passa per l'esforç de mantenir la qua-
litat del producte: "el més difícil de tot és mantenir 
el nivell, no pas aconseguir-lo", assegura el seu pro-
pietari Manel Montero que valora la menció com a 
un reconeixement als 45 anys que porta al sector.

Qui també fa uns cinc anys que rep la menció és 
el Sangiovese. De la mà de la seva xef i propietària, 
Pepi Sánchez, el Sangiovese es caracteritza per una 
cuina més innovadora. Aquest restaurant ha rebut 

La Marineta

Sangiovese

Reportatge
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Un restaurant amb 
Estrella Michelin 
interessa a la ciutat 
en tots els sentits"

diferents reconeixements, tot i que constar a la Guia 
Michelin "potser és un dels que fa més il·lusió per 
la repercussió que té", diu Sánchez. "Aquest any no 
sé per què, sembla que ha tingut més repercussió 
i molts clients ens ho diuen, ens ho comenten i ens 
reclamen l'Estrella", afegeix Sánchez que de moment 
només vol valorar la menció com una "gratificació 
per la feina ben feta dins de l'evolució ascendent 
del nostre dia a dia". 

I la gran i llarga experiència d'alguns contrasta 
precisament amb aquells que han sortit per primera 
vegada referenciats a la Guia, com és el cas de La 
Marineta. Pere Patuel, el seu propietari explica què 
suposa per ells sortir-hi per primera vegada: "Suposa 
tenir més nom i és important des de molts aspectes, 
sobretot, perquè t'arriba client de tot el món. Fa molta 
il·lusió". Amb tan sols tres anys d'història La Marineta 
considera tenir les claus de l'èxit: "molta humilitat, 
tractar bé el producte que utilitzis i sobretot donar 

el màxim de qualitat als teus clients". Tot i això, 
reconeixen que "encara no ens esperàvem entrar-hi". 

Cap a l'Estrella

Tot i que segurament cap d'aquests quatre restaurants 
avui no es pugui ni imaginar tenir una Estrella Michelin, 
tots ells celebrarien, com és normal, la notícia en cas 
que els arribés. Tots reconeixen no estar treballant per 
aconseguir-la i coincideixen a dir que el més important 
és el treball de cada dia. El que sí que tenen molt clar és 
que el fet que hi hagi restaurants de Mataró a la Guia, 
situa la ciutat en un mapa d'alta cuina i això, diuen, 
"interessa en tots els sentits". És per això que tots quatre 
també coincideixen en el fet que Mataró es mereix 
una Estrella, sigui a qui sigui d'aquests restaurants. Pel 
que sembla, la competència és lleial en tots els sentits.  

Nadal amb més energia

Intentar localitzar els propietaris d'aquests restaurants 
especialment aquest mes de desembre ha estat 
complicat. I és que precisament és una època en què 
els preparatius pels àpats de Nadal no s'aturen. En 
el cas d'aquests quatre restaurants, alguns d'ells ja 
té àpats complets des de fa setmanes.

El Nou-Cents

Bocca

núm. 1751 del 23  al 29 de desembre de 2016
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

PSonríe o com tenir un psicòleg online
L'aplicació mòbil dissenyada per un mataroní acaba de guanyar el premi Better Life 
App Challenge

Emprenedors: M. Biel

 El mataroní Jordi Boix és un dels 
cofundadors de PSonríe, una apli-
cació mòbil de psicologia online 

que acaba de guanyar el premi 
Better Life App Challenge, valorat 
en 5.000 dòlars.  

“PSonríe és el primer servei 
online d’orientació psicològica 

d’Espanya”, destaca Boix, que veu 
l’app com “la forma per canviar 
la manera que tenim de veure la 
psicologia”. En aquest sentit, Boix 
considera que “igual que anem al 

AMB EMPENTA

Empenta 1 i 2 1751.indd   2 20/12/16   19:01



El Better Life App és el tercer premi que l’aplicació mòbil rep, des-
prés de ser guardonat també a l’Smart City Hack i guanyar el segon 
reconeixement a l’SmartCat Challenge per Smart Cities. Per a Boix, 
“l’èxit de l’aplicació rau en el baix preu de les sessions, l’anonimat 
i la immediatesa”. Precisament la immediatesa és un dels factors 
que PSonríe vol promocionar, ja que Boix considera que pot aju-
dar a usuaris amb problemes psicològics en un estat inicial i, per 
tant, es pot començar a treballar la psicologia des d’un punt de 
vista preventiu.

Prevenir, també en psicologia

metge, hauríem d’anar al psicòleg”. 
Però “als prejudicis, s’hi suma l’alt 
cost d’una sessió, que ronda els 
seixanta euros l’hora i l’espera per 
a aconseguir una cita”, segons el 
creador de PSonríe.

Un equip de 35 psicòlegs
PSonríe va néixer el gener d’aquest 
any i des d’aleshores ha atès prop 
de 200 persones i compta ja amb 
un equip de 35 psicòlegs “curo-
sament escollits”. A través d’un 
xat i un nom d’usuari que permet 
mantenir l’anonimat, l’usuari pot 
contactar amb un psicòleg per una 
sessió de 20 minuts i per un preu 
de sis euros.

La immediatesa és un 
dels factors que volen 
promocionar per poder 
ajudar els usuarus amb 
problemes en estat inicial

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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Joies inspirades en dibuixos de Cusachs
L’artista Marta Campoy fa realitat dotze peces “fetes a mà i úniques” en una col·lecció 
que combina l'escultura, el dibuix i la joieria 

Emprenedors: M. Biel

 L’artista mataronina Marta 
Campoy ha dissenyat una línia de 
dotze joies inspirades en dibuixos 

de Manel Cusachs. Uns dibuixos 
que el mataroní ha anat guardant 
al llarg dels anys i que inclouen fi -
gures i temàtiques ben diferents 
que han quedat plasmades a les 

peces de Campoy.
“Feia molts anys que aquesta 

proposta era damunt la taula”, 
explica Campoy, que a principis 
d’aquest 2016 va iniciar el treball 

AMB EMPENTA
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La col·laboració entre Manel Cusachs i Marta Campoy ha rebut 
només bones paraules per part de l'artista Cusachs, qui valora 
molt positivament l'experiència. La capacitat de fer fàcil el que 
és difícil ens ha portat a revisar plegats dissenys que, amb el pas 
del temps, anava guardant en una carpeta”, relata Cusachs, que 
es mostra satisfet amb les reinterpretacions que Campoy n’ha fet 
perquè “els dóna vida i empremta pròpia”. Ambdós no descarten 
poder ampliar la col·lecció. 

"Dóna vida als meus dibuixos"

que ha culminat amb dotze peces 
“úniques i fetes a mà” sorgides de 
“la interpretació que he fet dels 
seus dibuixos”.

La col·lecció de dibuixos era 
molt àmplia, però a la línia de joies 
s’hi podran veure dotze treballs de 
Cusachs en els quals hi ha des de 
les seves fi gures de dones fi ns a 
elements més abstractes que han 
portat a crear joies “amb combi-
nacions de metall i or i plat i pe-
dres incrustades”, explica Campoy.

"Un toc d'imaginació"
Una interpretació que en molts 
casos ha estat fi del i que, en d’al-
tres, ha incorporat “un toc d’ima-
ginació que ha convertit el procés 
en una col·laboració de diferents 
tècniques que inclouen el dibuix, 
l’escultura i la joieria”, tal com de-
talla l’artista”.

Les joies estan exposades a la 
joieria que Campoy té a la Muralla 
de Sant Llorenç, juntament amb 
alguns dels dibuixos que han servit 
per donar-los volum i vida.

núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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COMPRA VENDA 

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 HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

TRABAJO FIN DE semana. Catering, 
Eventos en toda Catalunya gastos y 
hotel incluidos. 669.479.028 
SE NECESITA CAMARERA/COCINERA 
jornada completa con experiencia 
demostrable para bar en Llavaneres 
Llamar 635831206
BUSCAMOS PERSONAL PARA de-
partamento atención al cliente. 
Zona Maresme. Ingresos fi jos y va-
riables.  Incorporación inmediata. 
696.010.129 Verónica
SEÑORA RESPONSABLE BUSCA tra-
bajo limpieza. 632.402.915

TREBALL

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. 
URGEN CHICAS ESTUDIANTES o no 
para trabajar en Mataró de 18 a 38 
años, formación a cargo de la em-
presa. 93.799.08.87 Sr.Carlos 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
B U S C O  T R A B A J O  P E Ó N . 
632.622.707 
T I T U L A D A  G E R I A T R I A 
RESPONSABLE ,  cuida gent 
gran, mobilitats reduïdes, nens. 
722.200.863
BUSCO LIMPIEZA. 632.115.069
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 

A causa d’un incompliment 
per part del subministrador 
local de La Grossa (s’ha 
venut el número 21565 
que teníem reservat) ens 
veiem en la necessitat de 
canviar les participacions 
que hem venut on hi ha els 
números 73098 i 21565 
per unes de noves.

En cas que tinguis alguna 
participació i encara 
no hagis fet el canvi, et 
demanem que passis, abans 
del 30 de desembre pel 
Centre de Ioga Shanti per 
fer el canvi.

Lamentem profundament 
les molèsties que això 
pugui provocar.

Aprofitem l’avinentesa 
per desitjar-vos unes

Bones Festes 
i un Feliç 2017

C. d’Emili Cabañes, 20
Mataró 

T 937 981 059

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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EMPRESA TEXTIL
  Por ampliación de plantilla precisa cubrir 
de forma urgente los siguientes puestos:
  > AUX. ADM. DEPT.  COMERCIAL 

Y EXPORTACIÓN <
Persona dinámica con dominio del paquete 

office. Imprescindible inglés.
> CONFECCIONISTA DE MUESTRAS 

PUNTO Y PLANA <
Experiencia como confeccionista de prendas  

de muestrario. Imprescindible tener 
experiencia montando una prenda entera. 

> DISEÑADORA <
Experiencia en punto y plana. Desarrollo 

de colecciones y búsqueda de nuevas 
tendencias.  

Incorporación inmediata.
Imprescindible residencia en Mataró 

o alrededores.
SE ASEGURA MÁXIMA DISCRECIÓN 

A PERSONAS EN ACTIVO

Interesados/as enviar currículum vitae a:
seleccion.prontomoda@gmail.com

TREBALL

ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949 
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

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç català, castellà, ma-
temàtiques, tècniques d’estudi. 
Problemes d’aprenentatge. 10€/h. 
Antònia 693.484.186

PROFESSIONALS

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes privades, casaments,  
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 

núm. 1751 del 23 al 29 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!

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

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

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PINTOR ECONÓMICO. 631.743.680
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
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

HERMANO GABRIEL SANADOR vi-
dente y consejero. Te ayuda en tus 
enfermedades, depresión, obsesi-
ones, insomnio, dolores de cabeza, 
nervios, insufi ciencia respiratoria. 
Limpia energías negativas de per-
sonas, casas y negocios. Teléfono 
629.719.869

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MUJER JOVEN DISCRETA. Limpia, 
particular. 30 años. 603.341.763 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 

HORARI DE REBUDA (DONACIONS)
i DE DECOLLIDA (USUARIS)

ROBER
SOLIDARI

DILLUNS, DIMARTS i DIMECRES
TARDES DE 16 A 19H

DIJOUS MATINS DE 10 A 13H

C. MENDEZ NUÑEZ, 64, 1er PIS, MATARÓ
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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)

Tens un projecte professional però 

vols perfeccionar-lo abans que surti 

a la llum. Normalment ets més impa-

cient però sembla que has après que 

tot té el seu moment.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Trobes suport en la parella i fills. Si 

hi havia alguna tibantor, sembla que 

s'esfuma. No perdis de vista la for-

mació. Et produirà molta satisfacció 

seguir estudiant.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Dies de diversió i alegria. Vols provar 

coses noves, atrevir-te amb activitats 

lúdiques que evadies per por. Et sents 

generós i amb ganes de regalar als 

qui estimes.

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

FELICITATS. Moment anual de renova-

ció d'energia. L'any que comença ho 

fa amb un bon nivell de maduresa i tot 

i la incertesa, amb fe en els objectius 

laborals i econòmics.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Aquests dies no et vols perdre cap 

festivitat. Estàs disposat a viure la 

vida amb intensitat, preferentment 

amb els amics. Però com a bon Taure, 

no descuidaràs la feina.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si altres anys preferies sortir i exhi-

bir-te durant les festes, ara preferei-

xes estar a casa i en bona companyia. 

En aquest moment et ve de gust fer 

coses senzilles.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Desitges expressar el que sents però 

potser és millor fer-ho amb un filtre. 

T'anirà bé escriure i practicar mane-

res de relaxar-te. El silenci és el teu 

aliat ara mateix.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Trobades amb parents que vénen 

de lluny. Intent d'estructurar la teva 

vida. Hi ha coses que vols aconseguir 

i per fer-ho necessites organització i 

aplicar el bon seny.

Bessons (21/5 al 21/6)

L'economia et preocupa. T'anirà bé 

cercar altres maneres d'obtenir in-

gressos. Posa a treballar el teu enginy. 

Segueixes en una etapa una mica més 

silenciosa i distant.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

La darrera preocupació per l'econo-

mia et pot portar a prendre decisions 

precipitades, fruit de la teva por. En 

aquests moments d'angoixa, evita 

prendre decisions importants.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tot i que en l'economia estàs a l'es-

pera de resoldre algunes qüestions i 

això et treu una mica el son, aquests 

dies, gaudiràs de la companyia fami-

liar amb intensitat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Et sentiràs ple d'energia i dubtaràs 

de com gastar-la. Tot depèn de què 

es tracti. Per les qüestions laborals 

aplica la ment i el coratge però es-

tigues atent a la intuïció.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

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

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS
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Inaugurada la nova coberta de l'Eusebi Millan
Treva entre polítics en l'acte de diumenge al Pla d'en Boet, després que uns pamflets del 
PSC enrarissin els dies previs 

Equipaments: Redacció

  La pista exterior de l'Eusebi 
Millan ja té una coberta que per-
metrà que la pluja no en pugui atu-
rar la pràctica esportiva. Diumenge 
tot eren cares de satisfacció entre 
els veïns que es van acostar a un 
acte inaugural precedit i seguit de 
diferents partits i exhibicions de 
bàsquet, futbol i fi ns i tot twirling. 
Que la coberta era una aspiració 
de fa molt temps va quedar clar 
en la intervenció del màxim res-
ponsable de l'Associació Esportiva 
Boet, un dels clubs que utilitzarà 
més regularment la instal·lació. 
Joaquim Navarro va assegurar que 
la coberta permetrà optimitzar les 
hores d'entrenaments i partits i 
també va assegurar que aquest 
ha de ser un recinte de ciutat. I 
és que a més dels usos esportius 
que té, la nova coberta permet 
convertir la pista exterior del se-
gon pavelló més antic de la ciutat 
en un recinte polivalent per actes 
com concerts, amb un aforament 

de fi ns a 4.000 persones.
Durant el matí de diumenge, 

diferents equips de l’AE Boet van 
jugar partits de bàsquet en les tres 
pistes transversals de 26x14 m que 

disposa aquest nou equipament. 
Després de la inauguració ofi cial, 
va ser el torn de les noies del Club 
de Twirling Mataró i fi nalment es 
va jugar un partit de futbol sala del 
Club Futbol Sala Ciutat de Mataró 
en la pista central de 40x20 m.

Les obres, amb un pressupost 
de 489.400,13 euros, han supo-
sat cobrir la pista i modifi car el 
sentit d’orientació d'aquesta. 
El resultat és un espai lliure co-
bert i permanentment ventilat 

d’aproximadament 2.000 m² que 
serà utilitzat habitualment pels 
clubs AE Boet Mataró, el Club 
Futbol Sala Ciutat de Mataró i el 
Club FEM Mataró, a més de les 
competicions dels Jocs Escolars.

Polèmica política
Nodrida presència d'electes a la in-
auguració després d'un cert estira-
i-arronsa arran del repartiment per 
part del PSC de pamfl ets a les bús-
ties del barri atribuint-se aquesta 
obra amb una foto de l'Alcalde. El 
fet va indignar la resta d'arc par-
lamentari municipal i sobretot el 
soci de govern, CiU, que va ser qui 
precisament va impulsar aquesta 
obra en el mandat passat. Tot i que 
en els parlaments de David Bote i 
del regidor d'esports Josep Maria 
Font no es va tocar el tema, la treva 
va ser més delicada a les xarxes on 
els membres de PDECAT –tots els 
regidors de l'antiga Convergència 
es van personar a l'acte– van re-
ivindicar l'impuls de l'obra en el 
mandat anterior.

3

Tres clubs de la ciutat 
seran els usuaris 
habituals de la pista 
exterior
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La concentració

La botiga de marihuana era a Tàrrega

Daniel Ferrer 

 Cedides 

   L'Audiència de Lleida ha con-
demnat tres veïns de Mataró a pe-
nes d'entre set anys i mig i vuit anys 
de presó per assaltar i emmordas-
sar l'amo d'una botiga de marihu-
ana de Tàrrega, 'Punta Verde', el 28 
d'agost de 2013.

Els considera autors d'un delicte 
de robatori amb intimidació per 
l'assalt a la botiga fent-se passar 
per policies; un delicte de roba-
tori en casa habitada per entrar a 
casa del propietari a Agramunt, a 
l'Urgell, on estava la seva parella, 
i robar-li el cotxe, fent-se passar 
també per policies, i un delicte de 
detenció il·legal per immobilitzar 
el propietari de la botiga i deixar-lo 
tancat al lavabo del local.

L'exparella, absolta
Ha absolt, en canvi, l'exparella de 
la víctima, tot i que la fi scalia la 
considerava la instigadora de l'as-
salt i demanava per a ella quatre 
anys de presó. L'Audiència sí que 
ha condemnat a cinc anys i mig 
de presó el company sentimental 

Penes de set anys i mig i vuit anys per fer-se passar per 
policies i emmordassar l'amo, a Tàrrega

Presó per a tres mataronins per 
assaltar una grow shop

 Divendres passat al matí la 
Presidenta del Parlament de 
Catalunya Carme Forcadell com-
pareixia davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. El cas de 
Forcadell, que podria desembocar 
fi ns i tot en una inhabilitació, en-
cén el sobiranisme que si el mateix 
divendres es concentrava davant 
el tribunal a Barcelona, el vespre 
abans ho va fer en diferents mu-
nicipis catalans, davant dels ajun-
taments. Mataró va ser un d'ells i 
unes 300 persones van fer cap a 
l'Ajuntament per sentir la lectura 
del manifest, cantar els Segadors, 
fer crits per la independència i fi ns 
i tot aixecar un pilar de quatre.

El TSJC acusa Forcadell per ha-
ver permès la votació de les con-
clusions de la comissió d'estudi del 
procés constituent al Parlament. 
A la concentració s'hi van veu-
re membres del PDECAT, ERC i 
la CUP.

Sense estelada
En un comunicat posterior a la 
concentració, ERC va censurar 
el no compliment de l'acord del 
Ple que permetia onejar la ban-
dera estelada a l'Ajuntament. El 
govern ja va anunciar que no la 
farà onejar. | Redacció

La Presidenta del 
Parlament declara al TSJC

Més de 300 persones 
donen suport a 
Forcadell

d'aquesta, com a còmplice dels 
dos robatoris, ja que el considera 
responsable de planifi car el ro-
batori i contactar amb els lladres. 
L'Audiència de Lleida també obliga 
els condemnats a indemnitzar les 
víctimes amb 5.500 euros.

Fent-se passar per policies
L'assalt va tenir lloc el 28 d'agost 
de 2013 quan uns desconeguts van 
lligar de mans i peus i van emmor-
dassar el propietari d'una botiga de 
llavors de marihuana de Tàrrega. 
Cap a les vuit del vespre uns homes 
van entrar amb armes de foc i fent-
se passar per policies a la botiga 
'Punta Verde', situada al número 
2 de la plaça El·líptica de la capital 
de l'Urgell, en una de les entrades 
a la ciutat i es van endur 2.500 eu-
ros i alguna joia. Després, els as-
saltants, armats amb pistoles, es 
van desplaçar a Agramunt, on viu 
el propietari de l'establiment. Van 
amenaçar la seva parella d'alesho-
res i li van robar el cotxe, un Audi 
TT.  | Redacció
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

Conjunto CONFORT 60cm
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
299€

ANTES
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La presentació

L'acte dels 10 anys de l'ens, al TecnoCampus

Cedida 

 Cedides 

  La Fundació TIC Salut va celebrar 
que ja fa deu anys que es va instal-
lar a la ciutat de Mataró. Ho va fer 
en el marc de la presentació del 
Mapa anual de Tendències en Tic i 
Salut, que conclou la xarxa pública 
sanitària utilitza majoritàriament 
la història clínica electrònica.

El 2006 va néixer la Fundació TIC 
Salut, un orga-
nisme que depèn 
del Departament 
de Salut de la 
Generalitat de 
Catalunya i que 
treballa per im-
pulsar el desen-
volupament i la 
utilització de les 
TIC i el treball en 
xarxa en l'àmbit de la salut. A més 
a més, fa d’observatori de noves 
tendències, innovació i seguiment 
d'iniciatives emergents, i ofereix 
serveis de normalització i homo-
logació de productes.

La primera ubicació de la 
Fundació va ser a l'edifi ci 
Tecnocampus 1.0, situat a Vallveric, 
i amb la inauguració del parc tec-
nològic del Tecnocampus el 2010 

El Mapa de Tendències conclou que l'ús de la història 
clínica electrònica és gairebé del 100 per cent

Deu anys de Tic Salut 
a Mataró

  Mataró ja té en marxa el nou 
Punt de Voluntariat, una eina ciu-
tadana que vol potenciar el volun-
tariat entre la ciutadania, a més a 
més d’oferir informació sobre els 
diferents projectes que es desenvo-
lupen a la ciutat i acompanyar les 
persones interessades. A més de 
fer l’acompanyament a les entitats 
de Mataró que tenen o volen tenir 
projectes de voluntariat, també es 
donarà suport a fer difusió de les 
crides de voluntariat, s’acompa-
nyarà en la redacció del projecte 
de voluntariat i es realitzaran ses-
sions formatives diverses. El darrer 
objectiu del Punt del Voluntariat és 
sensibilitzar a la ciutadania sobre 
la importància de les activitats de 
voluntariat i reconeixement a la 
tasca que realitzen les persones 
voluntàries que hi ha a la ciutat 
de Mataró.

Web pròpia
El Punt del Voluntariat disposa 
d’un espai virtual propi www.ma-
taro.cat/entitats on aquells que 
ho vulguin podran veure crides 
de voluntariat dels àmbits: social, 
ambiental, sociosanitari coordi-
nat amb la borsa de la Fundació 
Hospital, cultural, educatiu, espor-
tiu, i cooperació i solidaritat.   | Red

Ofereix informació sobre 
els projectes en marxa

Mataró posa en 
marxa el Punt de 
Voluntariat

10
10 anys ha fet la 
Fundació TIC Salut, que 
depèn del Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya

va traslladar-se a les instal·lacions 
que ocupa actualment, a l'edifi ci 
TCM3.Història clínica electrònica 
majoritària

Exconsellers
A l’acte de commemoració del 
desè aniversari hi van participar 
l’alcalde de Mataró, David Bote 

i els exconse-
llers Marina Geli 
i Boi Ruiz, junta-
ment amb Josep 
Mañach i Joan 
Cornet, exdirector 
i expresident de la 
Fundació. Durant 
la celebració es va 
presentar el Mapa 
de Tendències en 

TIC i Salut.
El document d'enguany con-

clou que l'ús de la història clínica 
electrònica és gairebé del 100% en 
els centres de la xarxa pública i re-
centment han començat a connec-
tar-s'hi els centres de rehabilitació 
i diàlisi. Aviat es complementarà 
amb la integració de dades proce-
dents dels departaments de serveis 
socials.  | Red

CiutatCiutat núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016

Tot ciutat tic salut + voluntariat.indd   1 20/12/16   16:14



La lectura dramatitzada de 'Les Verges virtuals', dimarts Daniel Ferrer 

Moisès Maicas dirigeix la lectura de ‘Les verges virtuals’ 
a Can Gassol

Un altre text de Toni Cabré  

 Si fa tot just un mes la platea del 
Monumental s’omplia per acollir 
en primícia la lectura dramatitzada 
de ‘Silencis’, l’últim text publicat 
pel mataroní Toni Cabré, aquest 
dimarts a la nau de Can Gassol 
s’hi ha pogut sentir una altra obra 
seva: ‘Les verges virtuals’.

Inclosa també en el cicle “Fet a 

Mataró”, la nova lectura respon a 
una iniciativa de l’Associació d’Ac-
tors i Directors Professionals de 
Catalunya, ha estat dirigida per un 
altre mataroní, en Moisès Maicas, i 
s’ha presentat prèviament al Teatre 
Lliure. En la interpretació, a més 
d’Eduard Buch, de Mercè Pons i 
d’Andrea Portella hi participa de 

manera destacada l’actriu Sara 
Espígul, també de Mataró. D’altres 
aportacions locals que comple-
menten i ambienten la lectura 
són les de Jordi Cuyàs, en la con-
cepció d’imatges i de l’espai so-
nor, d’Oriol Poch en la maqueta 
que fa d’element escenogràfi c i 
de Pere Vàzquez en les projecci-
ons de vídeo. 

Salpebrada de paradoxes i amb 
la fl uïdesa en els diàlegs que és ha-
bitual en la producció dramàtica 
de Toni Cabré, l'obra és una peça 
amb tres personatges femenins i 
un de masculí –a part d’un altre 
d’implícit– que aborda la religió 
com a receptacle on s’hi coven 
fonamentalismes, obstinacions, 
crueltats, impotències i venjan-
ces. Guardonada amb el Premi de 
Teatre Crèdit Andorrà 2013, el 2014 
la va publicar Arola.| Comas Soler

CiutatCultura núm. 1751 del 23 al 29 de desembre de 2016
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Flashmob per la Marató

L'Hospital de Mataró és centre de referència

Cedida 

 Anna Aluart 

 La setmana passada el Consorci 
Sanitari del Maresme (CSdM) va or-
ganitzar la tercera Jornada d'Inno-
vació conjuntament amb EURECAT 
Centre Tecnològic de Catalunya. 
La Jornada, que s'emmarcava en 
el Pla Estratègic 2017-2020 del 
mateix CSdM tenia l'objectiu de  
reconèixer i potenciar l'Hospital 
de Mataró com 
a centre de refe-
rència pel que fa 
a recerca, la inno-
vació i la formació 
de grau i de post-
grau. Per això, la 
Jornada va posar 
sobre la taula pro-
jectes i coneixe-
ments entorn de 
l'R+D+I (la recer-
ca, el desenvolupament i la inno-
vació) i també l'emprenedoria en 
el sector sanitari. 

Nova patent: protegir el peu
Un dels nous productes que s'ha 
presentat durant la Jornada ha estat 
una nova patent: el protector inte-
gral de peu. Aquest protector està 

Les terceres Jornades d'Innovació presenten un nou 
producte: la patent d'un protector integral de peu

El CSdM reflexiona sobre la 
tecnologia en l'àmbit sanitari

 El TecnoCampus va celebrar diu-
menge una caminada organitza-
da conjuntament amb AGIM per 
recaptar fons per La Marató de 
Tv3, dedicada enguany als ictus i 
a les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques, amb la col·laboració 
de l’entitat AGIM, que es va cele-
brar diumenge amb motiu de La 
Marató de TV3. La recaptació va 
ser de 4.600 euros. 

El director del TecnoCampus, 
Jaume Teodoro, va ser l’encarre-
gat de donar la benvinguda a tots 
els participants. La sortida es va 
fer a les 9 h i els participants te-
nien l’opció d’escollir entre dos 
itineraris, un de cinc quilòmetres 
(accessible a cadires de rodes i 
cotxets) i un de vuit. 

Connexió en directe
Després del recorregut, els parti-
cipants van tornar a la plaça del 
TecnoCampus, on van esmorzar i 
van gaudir de diverses activitats. A 
quarts d’onze del matí La Marató 
de TV3 va connectar en directe 
amb la Caminada al TecnoCampus 
mentre els participants es movien 
fent una fl ashmob amb el ball de 
La Marató i la colla castellera dels 
Passerells del TecnoCampus aixe-
cava un pilar.   | Redacció

TV3 connecta en directe en 
el moment de la flashmob

El TecnoCampus 
recapta 4.600 euros 
per La Marató

350
Es preveu que 350 
pacients de l'Hospital 
de Mataró hagin provat 
aquest mes de desembre 
el nou protector de peu 
presentat la setmana 
passada

realitzat amb un innovador teixit 
en 3D que evita l'aparició de les lla-
gues per pressió que apareixen en 
pacients ancians de risc. El CSdM 
calcula que aquestes llagues tenen 
una incidència de nou ulceres per 
cada cent dies d'ingrés. Ara, durant 
aquest mes de desembre han co-
mençat les proves d'usabilitat. Un 

prototip que serà 
provat a 350 paci-
ents de l'Hospital 
de Mataró i que si-
tua a aquest cen-
tre, com a punt 
important de re-
cerca i investiga-
ció, tot i no ser 
dels hospitals de 
primera línia del 
país. 

Pla Estratègic cap al 2020
Durant la Jornada s'ha pre-
sentat també el Pla Estratègic, 
Desenvolupament Acadèmic i 
Recerca Innovació del Consorci 
que contemplen desenvolupar un 
Pla en Innovació i un d'Emprene-
doria fi ns a l'any 2020.  | M.Gómez
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Parlem de...

... Raúl Capitani

L’Ateneu Fundació Iluro ens presen-
ta, fins al 31 de desembre de 2016, 
l’exposició Raúl Capitani. Expressió, 
humanisme i compromís.

Raúl Capitani -nascut a Mendoza 
(Argentina) l’any 1941 i havent vis-
cut a Mataró des de l’any 1979 fins 
a la seva mort el 2016-, ens deixa 
un bagatge artístic de primer ordre.

El mestre del gravat en la compo-
sició, en l’expressivitat, en la crea-
tivitat, en l’apropament a l’ésser 
humà, en la reflexió social, en anar 
més enllà en definitiva. L’artista que 
supera les etiquetes del cubisme, del 
surrealisme, del neoexpressionisme, 
del muralisme mexicà, etc.

Capitani, gran coneixedor de la 
mitologia clàssica, es mostra sensi-
ble i aporta un nou llenguatge ar-
tístic a allò que representa. El ma-
teix fa tractant els personatges de 
la literatura clàssica, el seu Quixot 
és únic, perquè única és la seva mi-
rada personal.

El treball de Raúl Capitani mos-
tra l’artista inquiet, en constant 

evolució. El seu era un taller d’ex-
perimentació, de trobar noves for-
mes, llenguatges i interioritats del 
seu quefer. Sentiments, emocions, 
sensacions, pensaments, records es 
troben barrejats i ben disposats en 
el temps i l’espai.

Trobem també la crítica social a 
la deshumanització de l’home, de 
les societats, de les cultures. El seu 
és un compromís amb i per a l’és-
ser humà; amb la justícia, la pau, la 
llibertat, etc., finalment la lluita per 
un món més just i solidari.

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

    

 
 

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

296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 JTO. ROCABLANCA: 365m2 + despachos. 
Zona activa mucho paso con todas las ventajas nave indus-
trial (fuerza / muelle carga / aparc. clientes) y benefi cios 
local semi-comercial (venta al detalle/fácil localización). Al-
tura 4 mts. Diáfano. Rectangular.

T

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER

59.900€

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

D179.000€

ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 LLAVANERES: Bien comunicado, calle tranquila. 
Vivienda exterior, reciente construcción. Imagen actual, distri-
bución muy acertada. 3 dormitorios, Salón comedor amplio. 
Balcón /terraza.2 baños nuevos. Cocina. Calefacción. Parking 
Posibilidad otra plaza + trastero. El mejor de la zona. 
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Arxiu 

Capital dels esports de platja, sí 

 Josep Maria Font

  Entenc que el paper del peri-
odista és qüestionar-ho tot i que 
l’obligació del polític és explicar-se. 
Cugat Comas, després de llegir 
l’entrevista que em va fer en Josep 
Gomà on jo deia que “Mataró vol 
ser la capital dels esports de platja 
d’estiu”, fa de periodista, qüestiona 
d’ofi ci la pretensió, i es pregunta: 
Què farà el regidor d’esports per 
aconseguir-ho? Bona pregunta!

Certament, l’objectiu marcat és 
ambiciós. Ser una referència dels 
esports de platja és picar amunt, 
però no és fer volar coloms. És 
possible i ho hem d’aconseguir.

El Pla de Mandat 2016/19 
d’aquest govern identifi ca el Front 
Marítim com un element estratè-
gic de promoció de Mataró que 
permet incidir en els camps de la 
innovació, la formació, l’ocupació, 
el turisme i la imatge de ciutat. 
Nosaltres entenem l’esport com 
una activitat saludable que és font 
de valors, que genera indústria 
i que fomenta la visibilitat de la 
ciutat; és a dir, innova, forma, ge-
nera ocupació, ens porta visitants 
i ensenya el millor de nosaltres, 
com a mataronins. I això, a més 

de molts altres llocs, ho volem fer 
créixer en aquest gran estadi a cel 
obert que és la platja i el mar, i al 
Passeig Marítim, el Carrer Gran 
d’aquest espai esportiu. 

Però Cugat Comas insisteix: 
Què farà el regidor d’esports per 
aconseguir-ho? El regidor i tot el 
govern el primer que fan és pro-
posar-s’ho. I, el segon que fan és 
treballar. Aquest any, la platja ja 
ha capitalitzat un bon gruix d’ac-
tivitat esportiva a l’estiu. Posaré, 
entre altres, alguns exemples 
prou signifi catius del que ja es 
va fer al Front Marítim el 2016; 
és a dir, de realitats: Campionat 
d’Espanya Apnea, Campionat de 
Catalunya Absolut de Volei Platja, 
Campionats de Catalunya Femení 
Absolut i Cadet Masculí de Futbol 
Platja, competicions de Pesca 
Submarina, l’Aquatló Ciutat de 
Mataró, el Triatló Ciutat de Mataró, 
el Campionat de Catalunya de 
Natació Memorial Josep Mons, 
la Lliga Catalana de Natació 
Adaptada, la Regata Reserva de 
la Biosfera Mataró/Menorca, cur-
ses atlètiques al front marítim,  
sense oblidar-nos tampoc per la 
seva gran importància de les ja 
consolidades Santes Esportives  
(amb un calendari molt impor-
tant i atapeït al front marítim)... 
Algunes d’aquestes competicions, 

a més, s’han vist a través de canals 
de TV com per exemple TV3.

I pel 2017, l’objectiu és pro-
curar repetir el programa afe-
gint el Campionat de Catalunya 
de Foto Submarina, alguna nova 
regata, una prova puntuable pel 
Campionat de Catalunya de Tennis 
Platja, una Duatló... I vinculat amb 
els esports d'aigua; Mataró no-
vament serà seu d'una fase de 
L'Eurolliga de waterpolo femení, 
seguint així la dinàmica d'enguany, 
on fi ns i tot van ser amfi trions de 
la darrera fi nal a 4 de la Copa LEN 
(de tan bon record per la nostra 
ciutat amb victòria fi nal de les nos-
tres sirenes).

El treball per objectius acostuma 
a ser rendible en qualsevol àmbit. 
Però en el camp esportiu encara 
més. Mataró té totes les condici-
ons per aparèixer com una ciutat 
esportivament potent. La platja, el 
mar l’hem explorat poc i té infi nitat 
de possibilitats. A més, no reque-
reix una gran inversió en recursos 
econòmics, però sí amb gestió i 
en imaginació. I nosaltres estem 
disposats a posar-hi tot això per 
assolir el nostre objectiu. Som-hi!

Josep Maria Font i Morera 
és Regidor delegat d'esports de 

l'Ajuntament de Mataró.

www.lariera48.cat

OPINIÓ
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 CONCERT IN CRESCENDO
17:30 KAROLI
18:30 CANÇÓ DE NADAL
20:00 ESPECIAL ADOLESCENTS 
 – TERÀPIA DE SHOCK
20:30 ASPENCAT Concert acústic
22:15 LA FÀBRICA
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 PANTALLA OBERTA
8:00 GAUDEIX LA FESTA
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
10:00 L’ENTREVISTA
10:30 GAUDEIX LA FESTA
11:00 RELIGIONS
11:30 DE TEE A GRENN
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 ESTUDI 3
14:00 RESERVA BIOSFERA
14:45 ENDERROCK
15:00 TELÓ DE FONS
15:45 INFORM. 24H. MARESME
16:30 CANÇÓ DE NADAL
18:00 KAROLI
19:00 ESPECIAL ADOLESCENTS  
 – TERÀPIA DE SHOCK
19:30 EMDERROCK TV
20:00 ESTUDI 3
20:30 IRON MAN
21:15 ESTUDI 3
21:45 TRAVESSIA DE BANYOLES
22:30 CONCERT IN CRESCENDO
0:15 ESTUDI 3
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
2:30 RERSERVA DE LA BIOSFERA

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 LA FÀBRICA
17:30 INFORM. 24H. MARESME
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 PANTALLA OBERTA
19:30 TELÓ DE FONS
20:00 AL DIA CAP DE SETMANA
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:15 KAROLI 
23:30 MISSA DEL GALL 
 Des de Montserrat
1:15 ESTUDI 3
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 DE MONTSERRAT
12:30 LA FÀBRICA
14:00 RESERVA BIOSFERA
15:15 L’ENTREVISTA

10:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
10:30 INFORM. 24H. MARESME
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
12:45 L’ENTREVISTA
13:15 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 RESERVA BIOSFERA
15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dijous
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DE TEE A GRENN
8:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
8:30 TELÓ DE FONS
9:00 INFORM. 24H. MARESME
9:30 DE TEE A GRENN
10:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
10:30 INFORM. 24H. MARESME
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
12:45 ADOLESCENTS.CAT
13:15 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 L’ENTREVISTA

15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 RESERVA BIOSFERA
8:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
8:30 TEMPORADA ALTA
9:00 INFORM. 24H. MARESME
9:30 GAUDEIX LA FESTA
10:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
10:30 INFORM. 24H. MARESME
11:00 SET DIES
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
12:45 TEMPORADA ALTA
13:15 AL DIA BCN NORD-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:45 DE TEE A GRENN
15:15 CARNET ESPORTIU
15:45 INFORM. 24H. MARESME
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA FÀBRICA
19:00 CREURE AVUI
19:30 ENDERROCK TV
19:45 ESTUDI 3
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 OPERACAT
1:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimarts
7:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 GAUDEIX LA FESTA
8:30 RELIGIONS
9:00 DE TEE A GRENN
9:30 GAUDEIX LA FESTA
10:00 CAMINANT x CATALUNYA
11:00 SET DIES
12:00 TELÓ DE FONS
12:30 ESTUDI 3
12:45 RESERVA DE LA BIOSFERA
13:15 TRAVESSIA DE BANYOLES 
14:00 IRON MAN
14:45 L’ENTREVISTA
15:15 ESTUDI 3
15:45 DE TEE A GRENN
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 ADOLESCENTS.CAT
18:30 TELÓ DE FONS
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:15 CARNET ESPORTIU
21:45 INFORM. 24H. MARESME
22:30 NÀUFRAGS
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

Dimecres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
8:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
9:00 INFORM. 24H. MARESME
9:30 L’ENTREVISTA

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

El Públic deixa pas a L'Altre
L'espai de Can Xammar canvia de nom després d'una etapa de cinc anys amb 
centenars d'activitats i concerts

Cultura: Cugat Comas

  On durant cinc anys hi ha hagut El Públic ara hi 
haurà "L'Altre". El cafè cultural de Can Xammar can-
via d'identitat i responsables amb el canvi d'any i es-
trenarà 2017 amb nomenclatura i imatge renovades. 
S'acaba la marca El Públic i una etapa de cinc anys 
que van obrir Xandri Calsapeu i la productora Clack, 
marcada per l'aposta per la cultura i les activitats, 
i en comença una només amb Calsapeu, apostant 
per treballar per seguir sent un pol per la cultura al 
centre de Mataró. Clack s'ha instal·lat al viver d'em-
preses d'economia social del Cafè de Mar, des d'on 
mantindrà la seva activitat cultural i audiovisual. 
S'acaba una etapa i en comencen dues de diferents.

L'Altre és el nom al que cal associar a partir d'ara 
aquest espai cultural situat a Can Xammar. Explica 
Xandri Calsapeu que la línia de programació serà 
continuista o que s'heretaran diferents de les ini-
ciatives que l'espai ja acollia en l'etapa anterior. 
Concerts, jocs per a adults amb Artijoc i Banshee, 
activitats de les entitats, els "Cafè amb" o les tertú-
lies del grup dels 'Dimarts del Llimoner" seguiran a 

l'Altre, que vol apostar per la retransmissió en stre-
aming de les activitats que no siguin de pagament 
que aculli aquest espai.

Final d'una etapa
Amb el fi nal d'El Públic es tanca un cicle de cinc anys 
d’intensa feina en el panorama cultural mataroní i 
d’haver programat més de 350 activitats en diverses 
expressions culturals i artístiques. La sala ha acollit 
durant aquest lustre pràcticament vuitanta concerts, 
amb noms com Toti Soler, Ivette Nadal, Cris Juanico, 
Cesk Freixas, Joana Serrat o Núria Graham. Al cos-
tat de la música el Públic ha acollit dansa, poesia, 
desenes de presentacions de llibres i de documen-
tals i festes com les Revetlles populars de Sant Joan. 

Pels seus impulsors "creiem que hem complert un 
cicle en el qual hem contribuït a mitigar el sotrac que 
vivia i viu encara la cultura de la ciutat; en aquests 
moments, sortosament, han sorgit i segueixen apa-
reixent moltes iniciatives que permeten albirar un 
panorama molt més engrescador que quan vam fer 
néixer el projecte”.

L'Altre és el 
nou nom del 
cafè cultural

Cedida 
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Una plaça del barri del Cros. 

Anna Aluart 

L'Ajuntament utilitzarà aquest subvenció per impulsar diversos plans 
d'ocupació i formació

L'Ajuntament rep més de 110.000 euros del 
projecte Treballs als Barris

 La Generalitat de Catalunya, a 
través del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, ha atorgat a l'Ajunta-
ment d'Argentona una subvenció 
de 110.066 euros en el marc del 
projecte Treball als Barris 2016. 
Aquesta quantitat permetrà l'im-
puls de diversos plans d'ocupació 
i formació al barri del Cros.

En concret, es tracta de la cober-
tura del servei d'Inserció Laboral, 

una formació ocupacional de con-
sergeria, vigilància i manteniment 
per a vuit persones, amb contracta-
ció d'una empresa de formació du-
rant sis mesos; un pla d'ocupació 
de brigada de conserge, vigilant i 
manteniment de sis persones que 
hagin realitzat la formació, també 
durant un període de sis mesos, a 
més del tutor laboral de la brigada.

El Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya mitjançant el Projecte 
"Treball als barris" dóna suport 
de manera prioritària als barris 
i a les àrees urbanes que, per les 
seves característiques, requerei-
xen una atenció especial de l’Ad-
ministració per tal de millorar-les 
des del punt de vista ocupacional, 
amb l’objectiu d’estimular-hi la 
creació d’activitat econòmica i la 
generació d’ocupació. | Red

Adreça web del banner invertit:

https://www.facebook.com/BrandsOuletts

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PRODUCTES

• 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€* 
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sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
AINA CERDÁ GARCIA

concursos
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Una imatge d'arxiu de la Fira del Càntir.  L'aixecada de càntirs. Cedida 

 El càntir del 2017 serà d'estil 
modernista. Així ho va afi rmar el 
regidor de Cultura Àngel Puig al 
seu torn a la Roda Política de de-
sembre a Ràdio Argentona. 

Puig assegura que des del 
Patronat s'ha volgut "tenir en 
compte la fi gura de Josep Puig i 
Cadafalch" per a l'elaboració del 
càntir de l'any, així com l'any 2014 
que es va fer "un càntir adient amb 
el Tricentenari". 

El regidor de Cultura també ha 
explicat que el càntir modernista 

 El concurs de l'aixecada de 
Càntirs d'Argentona que se cele-
bra cada agost amb motiu de la 
Festa Major i la Festa del Càntir, 
va participar el cap de setmana 
passat a Barcelona en el Festival 
DAU a les places, junt amb altres 
jocs de diferents localitats cata-
lanes i d'altres països europeus, 
com a joc popular i tradicional 
representatiu del nostre país.

El Dau és un festival de jocs jove, 
però ja és un dels més importants 
d'Europa en l'àmbit dels jocs. | A.C

El Patronat del Museu pren la decisió per sumar-se a la 
celebració de l'Any Puig i Cadafalch

La tradició argentonina va 
ser present a la 5a edició

podria formar part del seguit d'ac-
tes que es faran en commemoració 
a Puig i Cadafalch durant l'any. 

Sense apartar-se de Puig i 
Cadafalch, en l'entrevista Puig 
també ha recordat que durant el 
2017 s'iniciarà la segona fase de 
rehabilitació de la casa de l'ar-
quitecte, centrada sobretot en els 
exteriors. És interessant perquè 
"es compliran 150 anys del seu 
naixement i el desembre en farà 
100 que va ser nomenat President 
de la Generalitat". A.C

El càntir de les festes del 2017 
serà modernista

L'aixecada de càntirs, 
al Festival de Jocs Dau 
de Barcelona

Cedida 
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Una persona s'escalfa les mans a casa seva. Matèria primera de biomassa.Cedida  Cedida 

 El Consell Comarcal del Maresme 
denuncia públicament l'incompli-
ment de la Llei 24/2015 de mesures 
urgents per afrontar l'emergència 
en l'àmbit de l'habitatge i la po-
bresa energètica per part de certes 
companyies comercialitzadores 
de gas i electricitat. El cas més fl a-
grant és el de Gas Natural Fenosa, 
una de les companyies amb més 
clients a la comarca i que des de 
l'aprovació de la Llei no ha fet cap 
comunicació de factures impaga-
des als 25 equips de serveis socials 
municipals que formen part de 
l'àrea bàsica del CCM.

El Consell Comarcal, que s'ha 
marcat com a línia estratègica 
d'actuació la lluita contra la po-
bresa al Maresme, està revisant 
les actuacions de les companyies 
comercialitzadores de gas i electri-
citat als 25 municipis de menys de 
20.000 habitants perquè, segons ha 
declarat el Conseller de Benestar 
Social Jordi Mir, "no volem que es 
talli el subministrament a cap cli-
ent en la nostra àrea bàsica sense 
que prèviament s'hagi comuni-
cat als serveis socials municipals 
l'existència de factures impaga-
des". Aquesta comunicació permet 
a les administracions intervenir 
per evitar que s'arribi a executar 
el tall de subministrament.

El Consell enviarà cartes a altres empreses energètiques 
que puguin estar actuant de forma fraudulenta 

El CCM insta Gas Natural a complir 

la llei contra la pobresa energètica

 L'escola de Dosrius i el pavelló 
del municipi es nodriran d'aigua 
calenta generada a partir de bio-
massa l'any vinent. 

La Junta de Govern Local de 
Dosrius va adjudicar el contrac-
te de subministrament i instal-
lació a l'empresa Energrup Bio-
Renovables SL.

El contracte tindrà una dura-
da de sis anys i un preu anual de 
26.494,29 euros sense IVA, que 
inclou l’amortització de la caldera 
de biomassa, el subministrament 
d’energia i el seu manteniment.

L’empresa adjudicatària també 
s’ha compromès a portar a terme 
una sèrie de millores sense cost per 
a l’Ajuntament, com per exemple 
l’ampliació dels terminis de man-
teniment correctiu, millores del 
sistema de monitoratge i control 
del sistema de climatització de 
l’escola i el pavelló i millores en 
els elements terminals del sistema.

El projecte d’instal·lació d’un 
sistema de calefacció i producció 
d’aigua calenta sanitària a partir 
de l’ús de biomassa per alimen-
tar l’escola Castell de Dosrius i el 
Pavelló d’Esports de Dosrius, ha 
estat redactat per la Diputació de 
Barcelona, que també ha atorgat 
una subvenció 80.000� per a la seva 
execució. Red.

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

L'aigua calenta de l'escola 

i el pavelló de Dosrius 

provindrà de biomassa  

Gas Natural Fenosa és una de les 
companyies que, des de l'aprova-
ció el juliol de 2015 de la Llei que 
determina les mesures per evitar 
la pobresa energètica, no ha co-
municat cap cas de factura impa-
gada, la qual cosa denota, segons 
el CCM, que no està complint les 
seves obligacions.  

Per evitar que s'arribin a produir 
talls energètics sense el coneixe-
ment previ dels serveis socials, el 
Consell Comarcal del Maresme 
va enviar una carta a Gas Natural 
Fenosa. L'escrit, fi rmat per Jordi 
Mir, expressa la inquietud de les 
administracions davant la situació 
de pobresa que pateixen moltes 
llars del Maresme que els difi culta 
fer front a la despesa dels submi-
nistraments bàsics. 

Tanmateix, insta la Companyia 
a iniciar converses amb el Consell 
Comarcal per donar compliment a  
l'article 6.3 de la Llei que fa referèn-
cia als acords que s'han d'establir 
entre administracions públiques 
i les companyies de subministra-
ments per "garantir ajuts a fons 
perdut a les persones en situació 
de risc d'exclusió residencial".

En els pròxims dies, el CCM en-
viarà comunicacions similars a 
altres empreses energètiques que 
es detecti que actuen igual.
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Ref 2496: Cerdañola: Piso de grandes 
dimensiones para entrar a vivir. 4 hab. 
(2 dobles), amplio salón comedor, coci-
na offi ce indep., baño y aseo. Soleado 
exterior y zona tranquila. 127.200€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

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€

CASA CON 2 VIVIVENDAS PLANTA BAJA REFORMADA

Ref. 2490: Centro: Vivienda compl. refor-
mada y con ascensor, 1 hab. dob, amplio 
salón comedor con cocina integr., 1 baño, 
parket. 5 min. centro y playa. 137.000€

Ref. 2489: Centro: Vivienda con entrada 
independiente. 3 habitaciones (2 dobl), 
1 baño, cocina indep., amplio salón 
comedor,  Sin comunidad, terraza su-
perior. Muchas posibilidades. 142.200€

ÁTICO CON VISTAS PANORÁMICAS

Ref. 2495: Completamente reformado 
hace menos de 1 año y con ascensor. 
3 hab. (2 dobles), cocina indep. salón 
comedor con balcón, 1 baño, suelos de 
parket. No dude en visitarlo!! 142.200€

Ref. 2437: Zona Rocablanca: Vivienda 
120m2 con patio a nivel, amplio salón 
comedor con chimenea, 3 hab. do-
bles, 2 baños, cocina off. 12m2, galería. 
Oportunidad por acabados!! 156.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO

ÁTICO EN LA HABANA

Ref. 2493: Centro - Havana: En edifi cio 
con ascensor y vistas al mar. 4 hab. (2 
dobles), 2 baños, cocina indep., amplio 
salón comedor con balcón,  Posibilidad 
de parking en la misma fi nca. 238.000€

EN EL CASCO ANTIGUO

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2494: Vía Europa: Comunidad con 
piscina y amplitud de estancias. 2 hab, 
1 baño, cocina indep., amplio salón co-
medor, patio a nivel, calefacción y aire 
acon. Junto Parque Central.   168.000€

OPORTUNIDAD POR CARACTERÍSTICAS

Ref. 2492: Vía Europa: Vivienda con par-
king y trastero, 3 hab., amplio salón co-
medor , balcón, cocina indep., 2 baños, 
suelos parket, calefac. y aire acond. Zona 
comun. con piscina.187.000€ 

V� em desitj�  a tots els 
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unes m� t B� es Festes 

de Nadal i un Feliç 2017!
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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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El bus urbà C22. La imatge de la signatura. .Cedida  Cedida 

 La línia d'autobús C22 que dóna 
servei a Sant Andreu de Llavaneres 
patirà canvis en els seus horaris i 
recorreguts per tal de promoure 
l'ús del transport públic per anar 
a l'escola. 

A partir del dia 9 de gener l'au-
tobús urbà C22 modifi ca el seu 
traçat llarg. Aquest canvi supo-
sa l'eliminació de la parada Can 
Amat i la reubicació de dues pa-
rades: la del Camp de futbol i la 
de Can Amat/CEIP. L'objectiu és 
promoure l'ús del transport públic 
per anar a l'escola.

Les noves parades se situaran 
al carrer Contrabandistes, una a 
la porta del pàrquing del camp de 
futbol antic i l'altra, a la porta de 

La línia modificarà tant horaris com recorreguts per pro-
moure l'ús del transport públic per anar a l'escola 

El bus urbà C22 de Llavaneres 

incorpora canvis el 2017

 El Club Handbol Llavaneres 
Maresme lluirà el nom de Caldes 
d'Estrac a la samarreta gràcies a 
un acord de patrocini amb l'ajun-
tament del municipi.

Així, l’àrea d’Esports de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac acaba 
de posar en marxa una nova ini-
ciativa: la promoció de l’handbol 
a Caldes d'Estrac.

L’objectiu de la nova fórmu-
la és fomentar l’esport base a 
Caldes d'Estrac, creant un equip 
d’handbol i més endavant també 
un que jugui a handbol platja en 
col·laboració amb el Club Esportiu 
Llavaneres Maresme amb el que 
ja s’han celebrat amb èxit dos tor-
neigs d’handbol platja coneguts 
com la “Maresme Week”.

Fomentar la base
És per això que el passat 9 de 

desembre es va signar un con-
tracte de patrocini entre l’Ajunta-
ment de Caldes i el Club Handbol 
Llavaneres Maresme, segons el 
qual l’ajuntament cedeix la pista 
poliesportiva durant la temporada 
de setembre del 2016 a juny del 
2017, mentre que el club publici-
tarà el nom de Caldes d’Estrac a 
les samarretes dels jugadors, entre 
altres accions com és el foment de 
l’esport base a Caldes. Red.

El municipi cedeix el 
pavelló al club

L'handbol arriba a 
Caldes gràcies al 
patrocini de l'Ajuntament

l'escola Jaume Llull.
Pel que fa als horaris i als tra-

çats, també hi haurà alguns can-
vis. De les expedicions que surten 
de la plaça de la Vila en direcció a 
l'Estació, la que actualment surt a 
les 16.55 h, a partir del 9 de gener, 
ho farà a les 16.45 h i passarà a fer 
el nou recorregut llarg. En canvi, 
l'autobús de les 9.55 h que surt del 
Centre farà el camí curt.

Per altra banda, l'expedició que 
surt de l'Estació a les 9.35 h farà 
el recorregut curt en comptes del 
llarg, igual que el de les 16.35 h. 
També canviarà el recorregut de 
l'expedició que surt a les 8.25 h, 
però en aquest cas farà el nou 
trajecte. 

Lluís Danés dirigeix el rodatge de 

l’anunci dels Premis Gaudí de cinema 

 L'arenyenc Lluís Danés, direc-
tor del fi lm 'Laia', ha estat aquests 
dies a Arenys rodant l'anunci dels 
Premis Gaudí de cinema que se 
celebraran el pròxim 29 de gener. 

Al rodatge hi han participat di-
versos actors i actrius coneguts, 
com Albert Serra, Montserrat 
Carulla o Aina Clotet.

L’anunci, que es començarà 
a emetre passades les festes de 

Nadal, respon a l’estètica habitual 
de Lluís Danés però alhora tindrà 
un contingut reivindicatiu. Tal com 
ha avançat el mateix director, la 
idea és aportar una refl exió sobre 
el moment que travessa el món 
del cinema.

Lluís Danés ja va rebre l’encàr-
rec de dirigir la gala l’any passat, 
però no va ser possible, ja que es-
tava immers en el rodatge de ‘Laia’.
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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- 14686- ZONA ESTACIÓN: 
Atención a este piso junto estación 
y a un paso del centro. 90 m², gran 
salón con salida a balcón, 4 habit.
(2 dobles), baño + aseo, cocina  + 
galería servicio. Suelos gres, aire 
acondici. y calefacción. Muy solea-
do. PRECIO: 177.000€

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€

Felices Fiestas 
de Navidad y un 

próspero Año 2017, 
queremos desear 
a todos nuestros 

clientes y amigos.
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Josep Codina és el president de l'Associació de Pessebristes de Mataró  Anna Aluart 

Josep Codina,  
joies pessebristes 

 Mireia Biel

 L'arbre de Nadal, les ponsèties, el tió... són ele-
ments que entren a pràcticament totes les llars ca-
talanes durant l'època de Nadal. Igual que també 
ho fa encara, en molts indrets, el pessebre. Qui en 
sap, i molt, de pessebres, és Josep Codina, qui porta 
tota la vida creant-ne i forma part de l'Associació de 
Pessebristes de la ciutat. 

“Vaig començar a fer pessebres quan tenia no-
més 13 o 14 anys”, relata Codina. Anava a casa d’en 
Josep Maria Chiva i observava amb deteniment la 
minuciositat dels diorames que feia el seu pare. Va 
ser llavors quan va iniciar-se en el món del pessebris-
me, “primer amb guix, però després amb suro i avui 
amb poliestirè amb el qual pots fer de tot”, explica 
Codina. I és que des de casetes fi ns a muntanyes, 
crea autèntics paisatges nadalencs. 

Unes creacions que el van portar a participar i 
guanyar tots els concursos possibles. El que són, 
doncs, un munt d’hores dedicades a crear i disse-
nyar autèntiques peces d’artesania. En aquest sentit, 
Codina considera que “el pessebrista ha de ser un 
artesà, però també un artista, perquè li cal imaginació 
i traça per donar forma a la idea”. Però el secret de tot 
plegat és la dedicació: “S’ha de tenir la voluntat de 
perdre-hi hores! És molt difícil de calcular la quan-
titat d’hores que s’amaguen darrere un pessebre”. 

El resultat de tota aquesta feina es pot veure anu-
alment a l’Exposició de Pessebres i Diorames que 

organitza l’Associació de Pessebristes de Mataró, 
de la qual Codina n’és el president. Enguany, una 
cinquantena de treballs es troben a l’antic parvulari 
Menéndez y Pelayo, on a més a més, s’hi pot veure un 
gran diorama dedicat a la muntanya de Montserrat. 
Reinventar-se, però sobretot, mantenir les tradicions, 
per "no perdre la identitat de qui som i d'on venim". 

Un pessebre de Montserrat

“Mataró té l'oportunitat de veure un pessebre mo-
numental inspirat en la muntanya de Montserrat"

L'associació treballa prop de 9 mesos per crear 
tots els pessebres que es veuen a la mostra. En el 
cas del de Montserrat, Josep Trunas i Domènec 
Cruz són els autors del treball, que es va donar a 
l'Abadia de Montserrat, on ha estat exposat fins 
ara que ha calgut restaurar-lo. “És un pessebre 
monumental de 20 metres quadrats que només es 
pot veure a Mataró aquests dies”, explica Codina. 

APUNTS

Defineix-te: M'agrada estar bé amb tothom

Un llibre: 'Un pont de silenci' de Carme Osan

Un viatge: Els Estats Units

Un material: El poliestirè

Un moment de l'any: Varia segons l'edat

Un repte: Que em segueixi fent il·lusió fer pessebres

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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80.000�

REF. 3194 ZONA ROCA-
FONDA. Piso alto con 
ascensor muy luminoso, 
salón comedor 20m2, 
balcón exterior, 2 hab. 
dobles, baño completo 
con bañera, cocina for-
mica, terrado comunita-
rio.OPORTUNIDAD. 

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4455 Z. CAMÍ DEL MIG. 
Reformado, 3 hab. 2 do-
bles, baño con bañera, co-
cina lacada blanca, galería 
anexa, salón comedor 
22m2 con balcón exterior, 
puertas de haya.

REF.1402 CENTRO-ESTA-
CIÓN. EGran piso total-
mente reformado con as-
censor, 4hab.( 2 dobles), 
baño completo y aseo, 
cocina offi ce y galería 
anexa, balcón exterior. 
A 2 min. de la estación. 
No dude en verlo ANTES 
189.000€

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 5064 Z. CIRERA. Áti-
co dúplex con terraza de 
85m2,  4 hab., 1 baño com-
pleto con bañera,  cocina 
offi ce, galería, salón co-
medor con balcón exterior, 
piso luminoso y con vistas 
espectaculares a mar.

C.E. en trámite 159.000€

117.000€

189.000€80.000�

C.E. en trámite 139.000€

REF. 7064 LLANTIA. IN-
VERSORES: Casa para 
rehabilitar, actualmente 
dispone de 2 viviendas in-
dividuales de 65m2 cada 
una.

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

¡LLÁMENOS!

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO...  LLÁMENOS! T. 937 965 148

80.000�

C.E. en trámite 101.000€

REF. 4452 CERDANYOLA 
Planta baja con entrada 
independiente totalmente 
reformada con patio de 
20m2, 2 hab., baño muy 
amplio con ducha, salón 
de 30m2, trastero en pa-
tio. OCASIÓN.

80.000�

REF. 6195 CAMÍ DE LA 
SERRA. Fantástico piso 
de 105m2 con ascensor, 
4 hab. 2 dobles, 2 baños 
completos 1 en suitte, 
cocina offi ce con galería, 
salón comedor con chi-
menea, balcón exterior, 
a.a. y calefacción. OPOR-
TUNIDAD.

C.E. en trámite 198.900€

69.000€
C.E. en trámite

177.000€

REF.1402 CENTRO-ESTA-
177.000Ahora:

FelizNavidad!
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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 refor. 135m², 4 habit., 1 bany + 1 servei, cuina offi ce, saló menj. 25m² 
amb balcó, calefacció, tanc. alumini, parquet, ascensor, garatge!!   T151074

Mataró. Cent�e 254.520€

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

Pis de disseny, planta baixa, 110m², 3 habit dobles (2 dobles), 1 bany, 
cuina, saló menj. 50m², aa/cc, terres de parquet, Pati 14m²!!!!  T151104

Mataró. Els Molins 193.011€
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

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

            

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
T110269 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² en un solo 
ambiente, 1 baño completo, salón comedor, cocina 
integrada, aa/cc, ventanas de aluminio, ascensor. Piso 
muy luminoso !!!  400€/Mes 

T110451 Mataró. Eixample. Loft en planta baja 35m², 
1 solo ambiente, 1 baño completo, cocina abierta, sa-
lón comedor, galería, aa/cc, cierres aluminio, ascensor, 
park opc. Piso muy luminoso!!                       400€/Mes

T110430 Mataró. Cerdanyola. 3r piso sin ascensor 
totalmente reformado, 68m², 2 habit. dobles, 1 baño 
completo con ducha, cocina offi ce, salón comedor con 
balcón, suelos parquet, cierres aluminio, terrado comu-
nitario. No amueblado, Vista a montaña!!    500€/Mes

T110450 Mataró. Rocafonda. Ático dúplex muy lumi-
noso, 50m², 1 habit. , 1 baño completo, 1 servicio, salón 
comedor, cocina integrada, aa/cc, cierres aluminio, as-
censor, parking opcional, Terraza 15m²!!      500€/Mes

T102266 Mataró. Centre. Pis 50m², 1 habitació, 1 bany 
complet amb dutxa, cuina oberta, electrodomèstics, 
saló menjador amb sortida a balcó, aa/cc, tancaments 
d’alumini, ascensor, Molt lluminós!!              600€/Mes

T110104 Caldes d’Estrac. Àtic 50m² amb 2 habit., 1 
bany complet + 1 de servei, cuina offi ce tota equipada 
electrodomèstics, lluminós saló menjador, balcó 15m², 
tssa 50m², aa/cc, terres parquet, pàrquing exterior. Pis 
disponible pel Febrer!!                                             650€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac.Centre. Pis de 100m², 4 habit 
(2 dobl) 2 banys, cuina offi ce, aa / cc, tanc. fusta, galeria, 
2 tsses 15m² i parquing opc. Tot moblat. Molt assolellat 
!!! Possibilitat de llogar per temporada!!!      650€/Mes

T110405 Mataró. Cerdanyola. Pis de 92m² de superfi cie, 
amb 3 habitacions, 2 banys, cuina independent, tanca-
ments d’alumini, terres de gres, ascensor i balcó de 4 m². 
Ben conservat, per entrar a viure !!!                 650€/Mes

T110438 Mataró. Centre. Pis tot reformat de 76m², 3 ha-
bitacions, 1 bany complet amb dutxa d’hidromassatge, 
saló menjador amb cuina integrada, aa/cc, tancaments 
d’alumini amb doble vidre, traster, terrassa a nivell de 
14m², disponible 15 de desembre!!!                  850€/Mes

T201640 Mataró. Can Massuet. Torre 4 vents, 290m² 
parc. 1.000M², 4 habit. armaris encastats, 2 banys hi-
dromasaje, cuina offi ce, saló menjador, xemeneia, tssa, 
calefacció, tanc. alumini, zona amb aparcament, jardí 
amb piscina. Disponible al gener!!!                      875€/Mes

T102471 Vilassar de Mar. Magnífi c pis reformat en 
primera planta de 100m², 3 habit, 1 bany complet amb 
banyera, cuina offi ce20m², lluminós saló menjador amb 
fi nestra, calefacció, terres ceràmica, tanc. alumini, sala 
polivalent en planta baixa de 100m² amb bany complet 
amb dutxa, Disponible al gener!!!!                  1.325€/Mes

T109943 Mataró Centre. Magnífi c dúplex de disseny 
de 190m², 2 habitacions, 3 banys complets, cuina offi -
ce, ampli saló menjador, aa/cc, tancaments d’alumini,  
amb terrassa de 10m² !!!!                               1.500€/Mes

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

T302729 Mataró. Centre. Local de 90 m² de superfi cie, 
situado en primer piso. Ideal para despacho. Piso en 
muy buena situación!!                                   500€/Mes

T302342 Mataró. Centre. Ofi cina de 50m² de superfi -
ce,  con todas las instalaciones, a/a y bomba de calor, 
suelos técnicos y baño completo. Balcón que da a la 
Plaza Santa Anna!!                                           500€/Mes

T302132 Mataró. Centro. Local comercial en planta 
baja muy céntrico de 60m2, 1 baño, Ideal tienda, des-
pacho, servicios ..!                                             600€/Mes

T302824 Mataró. Centre. Local en primera planta de 
115 m² totalmente reformada, dispone de tres despa-
chos, sala polivalente, recepcion y baño. Ideal despa-
chosprofesionales. Muy luminosa!!!!!            750€/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

254.520€

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

Pis de 45m² tot moblat, 1 
habit, 1 bany complet amb 
dutxa, cuina americana 
amb electrodom., saló men-
jador, aa/cc, tanc. d’alumini, 
parquet, ascensor, pàrquing 
inclòs, Preciosa terrassa as-
solellada 35m²!!  500€/Mes

T109964   Mataró. Escorxador

Piso de 70m², 3 habitaciones, 1 baño 
completo con ducha, cocina offi ce, 
salón comedor con salida a balcón, 
galería, cierres de aluminio, suelo 
porcelanato de imitación a parquet, 
ascensor, Totalmente reformado con 
mucho gusto!!                     675€/Mes

T110429    Mataró. Pla d’en Boet 

193.011€

Casa 4 vientos amueblada, 
300m², parc. 1.025m², 6 hab., 
3 baños, 1 servicio, 2 cocinas, 
2 salones (1 chimenea), galería, 
balcón, tza, calef., aire acond., 
garaje, trastero, Jardín con vistas 
a montaña, Ideal 2 familias!!
                                    2.500€/Mes

T202757        Canyamars

Loft de 35 m² dispone de baño, 
cocina americana, calefacción 
eléctrica, suelos gres, cierres 
de aluminio, con ascensor y 
plaza de parking opcional!!!  
Soleado!!!               400€/Mes

T110307   Mataró. Rocafonda

Casa 4 vents, zona residencial, 
180m², 4 habit (suite), 2 banys 
comp. + 1 servei, cuina offi ce, 
saló menj., llar de foc, calef., 
tanc. Alumini, terrassa 20m², 
garatge 2 cotxes, traster, jar-
dí 210m² amb barbacoa !!!
                              1.650€/Mes

T420112       Argentona
Piso de 72m², 2 habitaciones, 
1 baño completo con bañera, 
cocina offi ce totalmente equi-
pada con electrodomésticos, 
salón comedor, balcón, aa/cc, 
suelos de parquet, cierres de 
aluminio, ascensor, Totalmen-
te amueblado!!     625€/Mes

T110410   Mataró. Peramàs

Local en planta baixa al costat 
de la Plaça de Cuba de 70 
m2, 1 bany, gran aparador, 
porta de vidre, persiana elèc-
trica, Vingui a informar-se!!
                                    650€/Mes

T302950   Mataró. Cent�e
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

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

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.15293
R.17738
R.16679
 R.17548
R.18042
R.18044
R.17998
R.17805
R.17818

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 3 habitacions
Pis - 4hab. - Terrassa
Pis - 2 hab. - Acollidor
Pis - Assolellat
Pis - 65m2
Planta baixa 
Pis - Reformat - 3 hab.
Pis - 4 habitacions
Pis - Terrassa

57.260 €
65.000 €
66.050 €
66.050 €
72.000 €
79.260 €
82.260 €
89.200 €
95.000 €

9,43%
8,30%
7,72%
7,72%
7,92%
7,57%
7,29% 

20,55%
6,00%

211,64E€/mes
240,25E/mes
244,13€E/mes 
244,13€E/mes
266,13E€/mes 
292,06E€/mes
304,05E€/mes
107,93E€/mes
351,14E€/mes

450E€/mes
450E€/mes
425E€/mes
425E€/mes
475E€/mes
500E€/mes
500E€/mes
500E€/mes
475E€/mes

Les vivendes estrella
són 

82.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17998

Pis alt de 3 hab, menjador, cuina indep i 
bany amb dutxa. Per entrar a viure!

Quota: 304€/mes
bany amb dutxa. Per entrar a viure!

103.000 €

MATARÓ - Cirera R 17955

1º Pis amb entrada indep. 80m2, 3 hab i 
terrasseta amb traster. Amb parking!

Quota: 381€/mes

199.000 €

MATARÓ - Eixample R 14249

Magnífic pis 110m2, exterior 100% en 
cantonada. Amb 4 hab i parking inclós!

Quota: 735€/mes

Pis alt de 3 hab, menjador, cuina indep i 

360.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

Magnífica 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

152.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17996

Pis ampli amb bona distribució, 2 banys i 
3 hab. Finca amb ascensor, pis definitiu!

Quota: 563€/mes
3 hab. Finca amb ascensor, pis definitiu!

190.890 €

MATARÓ - Camí Serra R 18017

Pis ampli de 4 hab, cuina office, 2 banys 
complets i balcó exterior. Amb ascensor.

Quota: 705€/mes

179.000 €

MATARÓ - Centre R 17993

Pis totalment reformat fa només 6 mesos. 
Consta de 3 hab i 2 banys, sortida a balcó!

Quota: 662€/mes 189.000 €

MATARÓ - Eixample R 11607

Pis alt 95m2, impecable. De 3 hab, 2 
banys i ascensor. Terrassa de 25m2!

Quota: 698€/mes
banys i ascensor. Terrassa de 25m2!

complets i balcó exterior. Amb ascensor.

/mes

cantonada. Amb 4 hab i parking inclós!

terrasseta amb traster. Amb parking!

/mes

Consta de 3 hab i 2 banys, sortida a balcó!

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