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Us desitgem 
un Feliç Any

2017!
www.sucasa.es

+ Informació + immobles + fotos

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

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

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.

T188.000€

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

25 ANYS
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS
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els noms propis sense cap altre ordre que l'alfabètic 
però aquí, que la cosa va més personal, suposo que 
sí que un pot atrevir-se a calcar l'exercici i batejar 
aquest 2016 que ja estem deixant per a la història.

I en aquest cas m'agafo al peu de la lletra –i mai 
millor dit– l'assistència precisament de l'abecedari 
i entomo la A per dir que a Mataró aquest 2016 ha 
estat l'Any de l'Aleix. Ens pot semblar que només 
som notícia per les coses més dolentes, pels succes-
sos o polèmiques, però segurament seríem injustos 
si tots plegats no donéssim la importància que té a 
aquest nom que ens ha donat a tots un barem im-
prescindible per discernir què és essencial i què no.

L'exemple de l'Aleix i dels seus pares ha entendrit 
una ciutat que prova regularment el seu accent més 
humà i solidari. El seu somriure ha de quedar com 
el llegat més important de l'any caldrà que no l'es-
borrem quan ja no sigui 2016. Bon any nou!

Opinió: Cugat Comas

 De totes les tasques cícliques que ens toca fer als 
periodistes, una de les més curioses és aquesta de 
resumir l'any. No els negaré que d'entrada fa una 
certa mandra. Ja prou que durant tot l'any inten-
tem estar sobre el que passi explicant-ho el menys 
malament que sapiguem, com per, en el moment 
de canviar la xifra de la data, fer un sant tornem-hi 
majúscul. Però com que saps que és inevitable, t'hi 
acabes posant. I aquest any al Tot hem escollit els 
que per a nosaltres són els 50 protagonistes de l'any 
a la nostra ciutat. I els hem glossat.

Els companys del Tot Esport també han fet el seu 
resum, que recomano, i veuran com en Josep Gomà 
fa una analogia amb allò dels xinesos de batejar cada 
any amb un animal i parla de "l'any de la Sirena", 
referint-se als èxits de les noies del waterpolo. El re-
sum general de l'any no pot categoritzar, entenc, de 
la mateixa manera i a més hem optat per presentar 

L'Any de l'Aleix

L’ENQUESTA

On prefereixes fer els 
àpats de les festes?

81,3% A casa.
16% A casa i restaurants.
2,7% A restaurants.

L'OCA

LA PREGUNTA

Quina nota li poses a 
2016?

TOMICUS

El Tió Solidari de la Unió de Botiguers va tornar a ser un èxit, cagant 
llaminadures per a desenes de nens i nenes.

APLAUDIT: La sisena edició 
d'aquesta festa popular és el gran 
reclam del Cap d'Any a Mataró. 
Que sigui un èxit.

CASTIGAT: És el mal que afecta 
els pins de la nostra comarca i un 
nom que en un any ha passat de 
desconegut a gran maldecap.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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Daniel FerrerL'Alcalde David Bote votant favorablement als pressupostos

Aprovat inicialment el pressupost del 
2017, el primer amb inversió  
El suport de Ciutadans i l'abstenció d'ERC-MES, PP i PxC –per error– permeten tirar 
endavant el primer tràmit del pressupost

Ple Municipal: Marta Gómez

 El Ple Municipal extraordina-
ri del passat 22 de desembre ha 
aprovat el pressupost municipal 
per al 2017, que puja fi ns a 134 
milions d'euros pel que fa a la xi-
fra del propi consistori, un 7 per 
cent més que el 2016. Si se sumen 
les empreses públiques -PUMSA, 
AMSA, Mataró Audiovisual i Parc 
TecnoCampus Mataró- la xifra 
s'enfi la fi ns a 166 milions d'euros.

És el primer pressupost, després 
de cinc anys, que inclou un Pla 
d'Inversions, el que signifi ca una 
major capacitat de demanar crè-
dit, fet que s'aconsegueix gràcies 
a l'estalvi i els ajuts compromesos 
amb altres administracions com 
la Diputació de Barcelona, la Llei 
de Barris o fons europeus.

El pressupost es va aprovar in-
icialment amb els vots a favor 
del govern i Ciutadans, l'absten-
ció d'ERC-MES, el Partit Popular 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1752.indd   2 27/12/16   19:20



El Ple Municipal extraordinari de desembre del passat dia 22, en un moment del debat Daniel Ferrer 

part de la CUP es van considerar 
uns pressupostos sense "resposta 
a les emergències socials, al teixit 
productiu local ni a la revitalit-
zació de la cultura", mentre que 
ICV-EUiA posicionava el seu vot 
en contra amb la seva línia ideo-
lògica: "Apostem perquè pagui 
més qui més té i menys qui menys 
recursos tingui".

CiU també va voler posicio-
nar-se com a formació i ho va fer 
en boca de Joaquim Fernández, 
qui va celebrar que el pressupost 
contempli la inversió "sense ofe-
gar els mataronins".

Mònica Lora s'equivoca de vot
Durant el posicionament dels par-
tits polítics la líder de Plataforma 
per Catalunya, Mònica Lora, va 
al·legar el seu vot en contra al 

pressupost: "No donarem suport 
perquè provoquen asfíxia als ciu-
tadans". En el moment de la vota-

ció però, Lora es va distreure i, en 
lloc de votar en contra com havia 
dit, es va abstenir. En adonar-se 
de la confusió, va demanar can-
viar el vot tot i que el secretari de 
l'Ajuntament no ho va permetre.

Els pressupostos s'han 
d'aprovar definitivament 
a finals de febrer 
després de les nego-
ciacions a partir de les 
al·legacions dels grups 
municipals

i Plataforma per Catalunya i els 
vots en contra de Volem Mataró, 
ICV-EUiA i la CUP.

L'oposició, amatent
Des de les fi les de l'oposició ERC-
MES lamentava no haver tingut 
més temps per "estudiar els pro-
jectes d'inversió proposats" i "es-
tudiar amb detall l'assignació pres-
supostària per àrees". Ciutadans 
demanava reactivar la situació 
econòmica a la ciutat i als matei-
xos ciutadans, mentre que Volem 
Mataró recordava al govern que 
"els més vulnerables pateixen la 
crisi" i alertava que "són els més 
castigats i els que més penalitzem 
des de l'Ajuntament".

El Partit Popular va criticar que 
"la major part del pastís de les in-
versions" es destinin a PUMSA. Per 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017
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Ciutat

Ordenances fiscals definitives
L'augment de l'IBI en un 1 per cent en lloc de l'1,75 que s'incloïa en el primer projecte 
del govern facilita un alt suport, entre vots a favor i abstencions

Ple Municipal: Marta Gómez

   En la mateixa línia i en el ma-
teix Ple Municipal que els pres-
supostos, al Saló de Sessions de 
l'Ajuntament es van debatre les 

ordenances fi scals, taxes i preu 
públics. Aquesta votació, a dife-
rència de la del pressupost, sí que 
era defi nitiva. L'acceptació de gran 
part de les al·legacions presentades 
pels grups municipals, entitats i 

ciutadania. En total es van arribar 
a presentar 89 al·legacions a les 
ordenances i 14 a les subvencions 
i bonifi cacions.

La principal novetat és que fi nal-
ment el govern ha decidit apujar 

*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:
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Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
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25KW
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Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017

l'IBI en un 1 per cent, i no en un 
1,75 per cent, com tenia previst 
en un principi. La resta de tributs 
es congelen. 

Ampli suport
Finalment es van aprovar les orde-
nances fi scals amb els vots del go-
vern, Ciutadans i el Partit Popular, 
les abstencions de  Volem Mataró, 
ICV-EUia i ERC-MES, i els vots 
en contra CUP i Plataforma per 

Catalunya. Es dóna la circumstàn-
cia, doncs, que amb el vot a favor 
o l'abstenció el govern bipartit 
va aconseguir el suport de tots 
els grups municipals amb qui ha 
entaulat negociacions, ja que és 
sabut que deixa fora de les seves 
rondes de contactes tant cuperos 
com Mònica Lora. Amb l'aprova-
ció de les ordenances, les  modifi -
cacions entraran en vigor a partir 
de l'1 de gener de 2017.

Impost de Béns Immobles (IBI). Tindrà un augment de l’1% a nivell 
general, que suposa un increment assimilable a les previsions de 
l’IPC interanual a Catalunya i per a un habitatge mig representarà 
4,32 euros/any. Els tipus diferenciats de l’IBI, que afecten el 10% 
dels rebuts més alts de caràcter industrial i comercial, tindran 
un increment de l’1,75%. 

IAE. L’Impost d’Activitats Econòmiques, que afecta les empre-
ses que facturen més d’1 milió d’euros a l’any, s’incrementarà un 
3,75% per segon any consecutiu. 

Taxa de guals. Es preveu la recuperació de la taxa de guals de 
manera progressiva en els pròxims anys, segons s’acordi en el 
marc del Pla de Mobilitat. Es tributarà en funció dels metres 
lineals del gual i del nombre de places. 

Taxa brossa domiciliària. S’han introduït criteris de tarifació en 
funció dels valors cadastrals, de manera que el 80% dels con-
tribuents continuaran pagant 109,10 euros. 

Taxa cementiris. D’acord amb les condicions del contracte de 
concessió, tindrà un increment d’un 1,80%.

Taxa de tinença d’animals. S’aplicarà una reducció de 30 a 20 
euros pel que fa als gossos, i quedaran exempts de pagar els 
propietaris de fures i gats. 

Plusvàlua. Es milloren les condicions per gaudir de bonificació 
en el cas d’herències de l’habitatge habitual a causa de la mort 
dels familiars ascendents.

Taxa ocupació de via pública. Es bonifica el 50% per als quioscos 
de la Fundació ONCE.

Els principals canvis

En total s’han presen-
tat 89 al·legacions a les 
Ordenances Fiscals i 
14 a les subvencions i 
bonificacions.

*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

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1752.indd   5 27/12/16   19:20



NÚMERO 1511  ANY XXXI  Del 30 de desembre del 2011 al 4 de gener de 2012  30.000 exemplars 

QUE SIGUI MILLOR
Mataró celebra Cap d’Any passant revista a un 
2011 de canvis i esperant un 2012 més bo
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Entrevista a l’Alcalde Joan Mora
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 Foto antiga Les portades

 L'arribada de Ses Majestats Els 
Reis Mags de l'Orient és sempre 
màgica i ve precedida per la visita 
dels seus Missatgers Reials, que 
dies abans aterren a la ciutat per 
començar a recollir les cartes dels 
més menuts. 

Si bé avui en dia arriben a 
Mataró a bord del llaüt Sant 
Ramon, fa prop de seixanta anys 
se'ls rebia en altres indrets de la 
ciutat. En aquesta fotografi a ce-
dida per Esteve Tenes, els patges 

La nit més màgica de l'any

reials rebien els infants a La Creu 
Blanca, on ara s'ubica la botiga del 
Saquet. "Era un moment emocio-
nant", recorda Tenes, que apareix 
a la foto al costat del seu germà. 

Durant un temps van anar a 
veure el patge allà mateix, però 
amb un canvi d'adreça de la fa-
mília van desplaçar-se a un altre 
indret de la ciutat. "Ara ho analit-
zes i la visita del patge també era 
una bona estratègia pel comerç 
local", resumeix. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Esteve Tenes

Foto antiga 1752.indd   1 28/12/16   15:56
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Ajuntament i entitats amb el Tercer Sector
La signatura del pacte pretén enfortir les actuacions que es duen a terme a la ciutat en 
l'àmbit de l'atenció a les persones i les polítiques socials

Societat: Redacció

   Amb l'objectiu d'enfortir les 
actuacions que duen a terme, tant 
el consistori com diferents entitats 
de la ciutat, en ajudar les persones 
més desfavorides i també amb 
la intenció d'establir una millor 
coordinació i efi ciència dels 
recursos aportats per les diferents 
parts, l'Ajuntament de Mataró 
va signar el passat dimarts 20 de 
desembre el Pacte del Tercer Sector 
d'Acció Social conjuntament amb 
els representants de 17 entitats 
sense ànim de lucre que treballen 
en l'àmbit de l'acció social a la 
ciutat. L'Ajuntament considera 
que la trajectòria d’aquestes 
entitats i el seu nivell associatiu 
i organitzatiu és important per 
atendre els diferents col·lectius 
vulnerables.

Cinc línies de treball
El Pacte contempla cinc línies 
de treball diferents en les que, 
per exemple, es pretén millorar 
la participació conjunta entre 

les entitats del Tercer Sector 
d'Acció Social i l'Ajuntament 
concretament en el disseny i la 
implementació de les polítiques 
en matèria de cohesió social de 
la ciutat. 

L'aposta per millorar la qualitat 

de vida de persones vulnerables o 
en situació d'exclusió social, amb 
més habitatge social per fomen-
tar la contractació de persones 
en risc d'exclusió social, també és 
una de les apostes d'aquest Pacte, 
conjuntament amb la defensa de 
la igualtat d'oportunitats de les 
persones amb diversitat funcio-
nal o problemes de salut mental. 

Les dues altres línies d'actuació 

que es marca la nova aliança, és 
la del treball conjunt per reduir la 
desigualtat social elaborant projec-
tes socials i impulsant accions que 
permetin la sostenibilitat econò-
mica compartida entre les entitats 
del tercer sector i l'Ajuntament. 

Comissió de seguiment
Per vetllar amb el grau de 
compliment i avaluació d'aquests 
objectius que marca la signatura 
del Pacte conjuntament amb 
totes les mesures acordades, es 
crearà una comissió de seguiment 
integrada per les entitats del tercer 
sector d'acció social escollides 
pel Consell de Benestar Social 
i amb representants, també de 
l'Ajuntament de Mataró. 

Entre les entitats signants del 
pacte en destaca l'AGIMM, la 
Fundació El Maresme, l'Associació 
Parkinson Maresme, el CSdM, Salut 
Mental Mataró Maresme, l'Esplai 
Rabadà, Càritas Interparroquial, 
Creu Roja Mataró, ONCE, Centre 
de Formació i Prevenció, Fundació 
Sant Joaquim, entre altres.

17

Són 17 les entitats 
signants del Pacte del 
Tercer Sector d'Acció 
Social conjuntament 
amb l'Ajuntament

Foto de família dels signants del Pacte al Saló de Sessions de l'Ajuntament  Daniel Ferrer 
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desembre

 Alfons Canela s’ha convertit en el nou president 
del Partit Demòcrata Europeu Català a Mataró des-
prés de guanyar les eleccions amb un 56 per cent 
dels vots. Canela, un advocat de 40 anys proper al 
sector de l’exalcalde Joan Mora, li va prendre així la 
presidència de la formació a Xavier Penela, qui forma 
part del cercle de Joaquim Fernàndez. Canela vol 
treballar “per la ciutat” i una de les seves prioritats 
serà “revisar el pacte de govern amb els socialistes”.

3 d'abril

 Ni Aleix Merino ni Tay Sachs ja no són avui noms 
desconeguts per Mataró. La festa solidària ‘Un som-
riure per l’Aleix’ va donar a conèixer aquesta estra-
nya malaltia i al seu protagonista, l’Aleix, un nen 
que va aconseguir mobilitzar fins a 4.000 persones 
el 3 d’abril i recaptar més de 23.000 euros que s’han 
destinat a l’associació Actays, que investiga sobre 
la patologia, que destrueix les cèl·lules progressi-
vament i afecta tretze infants a tot l’estat espanyol.

Alfons CanelaAleix Merino
AA

Aleix Merino

El nen malalt de  
Tay Sachs, encapçala  
la llista de noms  
d'aquest 2016.

 De l'A de l'Aleix Merino, el noi per qui han somri-
gut milers de mataronins a la V de Viladomat, l'au-
tor de la Capella dels Dolors, aquest any des del Tot 
resumim el 2016 a partir dels noms propis que han 
estat notícia a la capital del Maresme. Amb la pers-
pectiva informativa de tot un any i sense cap ordre 
d'importància més enllà de l'alfabètic, repassem 
totes aquelles persones, entitats o temàtiques que 
han tingut més pes al llarg dels darrers 365 dies.

Enumerats i repassats, tots 50, dibuixen una pano-
ràmica que atravessa les setmanes i suma mesos de 
vigència i permet, com sempre es fa quan canviem de 
número, que cadascú faci la valoració que vulgui en 
clau de resum de l'any. D'aquesta manera, enfilem la 

llista a partir de la seva primera lletra i ens disposem 
a un exercici de memòria compartida mentre, per 
altra banda, podem començar a esbossar la llista 
que d'aquí a un any podrà substituir aquesta amb 
els noms que protagonitzaran l'any 2017.

DICCIONARI DELS
NOMS PROPIS DEL 2016

A

Resum de l'any
2016 en 50 NOMS
Mireia Biel i Marta Gómez
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 L’Arxiu Comarcal del Maresme ha fet una passa de 
gegant aquest 2016. L’arribada del seu nou director, 
Alexis Serrano, ha contribuït a engegar la digitalit-
zació de tot el seu fons, ara consultable ja online, i 
a tirar endavant una important tasca de difusió de 
tota la seva activitat. Un canvi de rumb que li ha 
valgut el premi TIC Cultura, com a reconeixement 
a aquesta tasca de de difusió, accessibilitat i trans-
parència dels seus fons documentals.

7 de març

 Apropar-se a la ciutadania ha estat una de les 
grans prioritats del govern. David Bote va posar 
en marxa la iniciativa ‘L’alcalde als barris’, per la 
qual cada mes ha desenvolupat part de la seva tas-
ca diària en un barri de la ciutat. Un projecte que 
s’ha complementat amb els regidors de barri, que 
un dia a la setmana atenen les peticions dels ve-
ïns. Una estratègia més del govern per millorar les 
relacions amb el veïnat d’una ciutat molt dividida 

setembre

 El curs escolar va començar amb més alumnes 
de secundària que mai i dos barracons al Satorras i 
al Thos i Codina després de 10 anys sense mòduls. 
Així, es van crear quatre grups nous de secundària 
per als 1443 alumnes, però ni es van instal·lar en 
instituts-escola ni en un nou institut. Les relacions 
entre Serveis Territorials i Ajuntament segueixen 
tenses i sense consens per trobar una solució defi-
nitiva al creixement d’alumnes pels propers anys. 

de setembre a desembre

 La música electrònica i experimental s’han fet un 
lloc en la programació musical mataronina gràci-
es al naixement del cicle Artclic!, un festival que 
des del setembre fins al desembre ha explotat els 
concerts-vermut i les vetllades a l’aire lliure per 
apropar el bo i millor del sector amb concerts, cine 
workshops, exposicions i altres activitats en espais 
com els jardins de l’Escorxador, l’Arc Cafè Cultural, 
Can Fugarolas o la Sala Clap.

Arxiu Comarcal

BarrisBarracons

Artclic
A

BA

A

B
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abril

 Cal Pilé és des de finals d’aquest 2016 i almenys per 
dos anys, la nova seu del Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics (CAAD). Des de l’abril passat s’han anat 
adequant les instal·lacions de Cal Pilé per acollir 
els 50 gats i prop de 80 gossos que hi podran viure 
mentre el CAAD espera que es construeixi el nou 
refugi els propers anys. El cost d’aquestes actuaci-
ons és de 95.000 euros, molt menor als 300.000 que 
t hauria costat condicionar el feu el carrer Galícia. 

desembre

 La Casa Coll i Regàs torna a lluir amb tot el seu 
esplendor original després de mesos de reforma que 
han afectat la façana de l’edifici modernista més 
emblemàtic de Mataró, obra de Puig i Cadafalch. La 
joia modernista torna a mostrar, doncs, els esgra-
fiats, els estucats i la coberta i ho té així tot a punt 
per ensenyar la seva millor versió durant l’Any Puig 
i Cadafalch que se celebrarà durant el 2017 i del que 
Mataró en serà l’epicentre. 

octubre i novembre

 En l’any del seu vintè aniversari, la colla castellera 
de la ciutat ha signat els millors registres de la seva 
història. No només ha aconseguit descarregar fins a 
22 castells bàsics de nou, sinó que ha descarregat per 
tercera vegada la torre de nou amb folre i manilles, 
un dels seus castells emblemàtics. I per a acabar-ho 
d'adobar, per primer cop els blaus han carregat les 
complexes estructures del 9 de 8 i el 5 de 9, que els 
han consolidat com a colla de gamma extra. 

novembre

 La situació de l’Hospital ha generat més d’un 
enfrontament polític. El darrer i més significatiu 
ha estat aquest novembre, quan el conseller de 
Salut, Antoni Comín, va anunciar una inversió per 
solucionar els problemes del Consorci Sanitari del 
Maresme que per l'Ajuntament de Mataró és un 
"joc de mans mediàtic". I és que segons el regidor 
Vinzo, els 10,7 milions no corresponen a cap partida 
pressupostària sinó a mantenir la mateixa aportació. 

Cal Pilé

Casa Coll i RegàsCapgrossos

CSDM
C

CC

AC
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15 de novembre

 Christian Felber, un dels pensadors econòmics 
més populars del món, va omplir a vessar el Cafè 
de Mar en la conferència inaugural de la recuperada 
Setmana de l’Economia Social i Solidària de Mataró. 
Christian Felber, fundador del Banc Democràtic i 
creador del concepte de l’economia del bé comú, va 
desplegar tot el seu arsenal per enlluernar un públic 
que va gaudir d’una setmana plena de conferències 
i activitats al voltant de l’economia social i solidària.

21 de juliol

 Després d’un any tancada, la Capella dels Dolors 
va tornar a obrir les seves portes per lluir més que 
mai. Han fet falta dotze mesos de restauracions 
amb un pressupost de 530.000 euros i una altra 
gran inversió en il·luminació per posar al desco-
bert la gran joia barroca de Mataró obra d’Antoni 
Viladomat. L'objectiu de la intervenció a les pintu-
res era recuperar-ne els tons originals, a més a més 
de preservar el conjunt i aturar les degradacions.

28 i 29 de maig

 Menjar vegà, flexiterià, paleo, superaliments, 
sucs verds, raw i locavore. Tot això és el que es va 
poder trobar al Como Como Festival, una trobada 
‘healthy’ celebrada al Tecnocampus que va reunir 
els professionals més destacats de l’alimentació sa-
ludable i ecològica. L’objectiu era clar: aprendre a 
alimentar-se saludablement i a fer-ho gaudint d’un 
menjar deliciós. El festival va gaudir d’una bona aco-
llida i l’Ajuntament vol apostar per promocionar-lo. 

5 de gener

 La Cavalcada de Reis de Mataró va ser l'escolli-
da per la transmissió per a tot el país a través de 
TV3. Això va fer que l'acte costés 25.000 euros més. 
Aquesta xifra és un 30 per cent del que el consistori 
destina habitualment a aquest gran esdeveniment, 
un dels més multitudinaris de la ciutat. El regidor 
de Cultura, Joaquim Fernández va justificar la des-
pesa assegurant que “hem d’estar orgullosos de la 
imatge que va donar la ciutat de Mataró”.

Christian Felber

DolorsComo Como Festival

Cavalcada
C

AC D

C
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 juny

 Un nen de gairebé tres anys va morir el mes de 
juny a l'Hospital de Mataró per un possible cas 
d'enterovirus. Aquesta va ser la primera víctima 
mortal causada pel brot del virus, que va provocar 
110 casos a Catalunya i la mort de dos nens, el de 
Mataró i una bebè a Sabadell entre l’abril i el setem-
bre. El nen tenia vòmits, primer, i hores més tard va 
començar a patir disminució de la consciència, fins 
que va patir una aturada cardíaca fatal.

18 de desembre

 El pavelló de l’Eusebi Millan ja té pista coberta 
perquè la pluja no pugui aturar la pràctica espor-
tiva. En la primera inauguració des de feia anys, 
es va presentar el nou espai lliure cobert i ventilat 
d’aproximadament 2.000 m² que serà utilitzat per 
diversos clubs de la ciutat I pels Jocs Escolars. A més 
a més, les obres han convertit la pista en el primer 
espai cobert de la ciutat per celebrar concerts I ac-
tivitats  per a 4.000 persones. 

12 de desembre

 Mataró ha acabat l’any obrint les portes de l’En-
torn, el nou Centre de Suport Alimentari que s’ha 
posat en marxa gràcies a la tasca conjunta d’Ajun-
tament i entitats, especialment de Càritas i Creu 
Roja. L’espai pretén ajudar a totes aquelles famílies 
en risc d’exclusió social mitjançant un sistema de 
gestió d’autoconsum pel qual les mateixes famílies 
es confeccionen la cistella a través d’un barem de 
punts i en funció de les seves necessitats.

 setembre

 PUMSA emprendrà accions civils per reclamar 
prop de 270.000 euros que l’empresa pública “va 
pagar i no hauria d’haver pagat” a Fomento de 
Construcciones y Contratas per les obres de l’edifici 
d’El Rengle. Aquest és un nou capítol d’El Rengle, 
del que la Fiscalia en va investigar la desviació del 
42 per cent del pressupost. El cas es va arxivar, però 
l’alcalde David Bote ja va assegurar que farà el que 
calgui per “arribar fins al final”.

Enterovirus

Eusebi MillanL'Entorn

El Rengle
E

EE

AE
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

1  de gener

7:30h // 
Passeig del Callao 
(Mataró).  

SARDANES DE CAP D'ANY
A TRENC D'ALBA 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Pedro Cornago + Israel Garrido
Dissabte 7 de gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Reinterpreten estàndards del jazz 
i els donen el seu toc personal.

An evening with Big Band 
Jazz Maresme & The Hanfris 
Quartet
Diumenge 8 gener / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) Anticipada: 14€. Taquilla: 
18€.
S’uneixen per presentar un espec-
tacle amb un repertori variat i sor-
prenent, i amb una posada en es-
cena de xou musical nord-americà.

TEATRE I DANSA //

'In(fi nit)'
Divendres 30 a les 20.30h i dissab-
te 31 desembre a les 12h / Espai de 
Circ Cronopis (c. Toló, 8. Mataró) / 
Adults: 6€. Nens (3 a 14 anys) 4€.
Circ, música i teatre, que ens porta 
al món dels somnis i els records.

Circ de Nadal: 'Els Galindos'
Del 27 desembre al 8 gener (ex-
cepte festius) / 18 i 20h / Pati de la 
Residència Sant Josep (Muralla de 
Sant Josep, 13. Mataró) / Preu: 8€.
Espectacle de circ "Encara no ho 
sé, Lola" per a tots els públics amb 
acrobàcies, hula-hoop, perxa xi-
nesa, trapezi i pallassos. Premi 
Nacional de Cultura 2016.

'Els Pastorets' de Mataró
Dies 6, 7 i 8 gener / Diumenges 17h 
i divendres i dissabtes 19h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Platea: 15€. Amfi teatre: 13€. També 
dies: 14, 15, 21, 22 i 29 de gener. 
Representació del tradicional es-
pectacle nadalenc, en l'any del seu 
centenari. Direcció: Marc Abril. 
Direcció musical: Genís Mayola.

Els Pastorets d'Argentona
Dissabte 7 gener / 18h / Centre 
Parroquial (c. Bernat Riudemeia, 
4. Argentona)
Representació teatral a càrrec del 
col·lectiu de teatre del Centre.

Els Pastorets de Vilassar
Dissabte 7 gener / 19h / Teatre La 
Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar 
de Dalt) / Adults: 10-12€. Menors 

Guia cultural

Per tercer any consecutiu, els 
amants de les sardanes estan 

d'enhorabona amb el Cap d'Any de 
Mataró, ja que just quan des-
puntin els primers rajos de 
sol del 2017 tindran l'opor-
tunitat de fer la primera 
ballada de l'any, a trenc 
d'alba. La cobla Ciutat de 
Granollers serà l'encarre-
gada de permetre que al 
punt de les set del matí co-
mencin a sonar les sardanes 
al Passeig del Callao. Per 
fer passar el fred hi haurà 
xocolata i melindros per a 
tothom.
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8 anys: 5-8€.  
Representació a càrrec de la Cia. 
El Ternal Teatre, del Casal Popular 
de Vilassar de Dalt.

Els Pastorets de La Tropa
Dies 7 i 8 gener / 19.30h / Ateneu 
Vilassanès (c. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar) / Preu: 8€.
Adaptació de l’obra “L’adveniment 
de l’Infant Jesús”, de Josep M. 
Folch i Torres. A càrrec de la com-
panyia La Tropa Teatre.

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

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 30 desembre / 11 i 
17.30h: Setmana de "caganers": 
tallers i activitats per a nens i ne-
nes al voltant dels elements del 
pessebre, entre ells, el Caganer.
Dimecres 4 gener / 17.30h: Art 
Time "Reis d'Orient", taller d'ac-
tivitats plàstiques. 
Dijous 5 gener / 17.30h: Taller 
especial Reis d'Orient.

Cinema familiar de Nadal
Divendres 30 desembre / 20.30h 
/ Espai Cultural Can Bisa (C. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)
Cinema familiar amb crispetes i la 
projecció de la pel·lícula 'La leyenda 
de Tarzan' de David Yates (2016).

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.

Contes per despertar l’any: 
Històries del bosc
Dimarts 3 gener / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
L'Hora del conte especial a càr-
rec de la companyia Fes-t’ho Com 
Vulguis.

Contes per despertar l'any: 
Estrelletes de Nadal
Dimecres 4 gener / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró).
Contes de Nadal per als més petits, 
a càrrec de la companyia Fes-t'ho 
Com Vulguis.

MÚSICA /

Concert de Cap d'Any: Valsos 
i Danses
Diumenge 1 gener / 19h / Teatre La 
Massa (Pl. del Teatre, 3. Vilassar de 
Dalt) / Taquilla: 15€. Anticipada: 13€.     
Concert de música clàssica a càrrec 
de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat 
i del tenor Josep Fadó. 

INFANTIL /

Taller de fanalets
Dimecres 4 gener / 17.30h / La 
Destil·leria. Espai Cultural  (Camí 
Ral, 282-284. Mataró) / Preu: 4€. 
Inscripció info@destilleria.com.
Per dissenyar i muntar els fanalets 
per rebre els Reis a la cavalcada.
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TRADICIONS /

Arribada Missatgers Reials
Dissabte 31 de desembre / 12.30h 
/ Port de Mataró
Els missatgers dels Reis d'Orient 
arribaran a bord del vaixell Sant 
Ramon. Entrega de cartes als tres 
missatgers i actuació de Gospelsons 
(11.30h taller de gòspel).

INFANTIL /

Village infantil Missatger Reial
Del 2 al 4 gener / Dilluns 17 a 
20h, dimarts i dimecres d'11 a 
13h i de 17 a 21h / Plaça Santa 
Anna (Mataró)
Els nens i nenes es podran entre-
tenir amb tallers i jocs, abans o 
després de lliurar la seva carta.

Les dotze campanades
Dissabte 31 desembre / 23h / Plaça 
de l'Església (Arenys de Mar)
Celebrem tots junts l'arribada del 
Nou Any. Amb música de DJ's, fi ns 
a les 2 de la matinada.

Ball de cap d'Any
Dissabte 31 desembre / 23h / 
Ateneu Arenyenc (Anselm Clavé, 
22. Arenys de Mar) / Preu: 30€. 
Raïm, cava, bosses cotilló, neules, 
galetes i  mes sorpreses. I tot amb 
la actuació del Duet Ària.

L'Oca, el Cap d'Any popular 
de Mataró
Dissabte 31 desembre / 0.30h / 
Pl. Santa Anna (Mataró) / Gratuït.
6a edició de la Festa popular de 
Cap d'Any. Lliure, gratuïta, sense 
ànim de lucre, amb barra a preus 
populars i música ballable d'avui 
en dia i de totes les èpoques.

Nit de Cap d'Any a Vilassar
Dissabte 31 desembre / 0.30h / 
Escola Pérez Sala (Av. Montevideo, 
40. Vilassar de Mar) / Gratuït.
Donem la benvinguda al nou any 
amb una macrodisco mòbil, amb 
música per a totes les edats, a la 
carpa instal·lada a l'escola. 

Clap d'Any 2017
Dissabte 31 desembre / 0.00h 
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Anticipada www.clap.cat
Després de 2 anys, el Clap torna a 
obrir per Cap d'Any, per començar 
el 2017 per la porta gran.

Recollida de cartes dels mis-
satgers reials a Mataró
Del 2 al 5 gener / Mataró:
Plaça de Santa Anna - C. Torrent 
d’en Pregària, 6 (dies 3 i 4 de 18 a 
20h) - Pl. Església de Cirera (dia 4 
de 17 a 20h) - Carrer d’Almeria, s/n 
(dies 2 i 3 de 17 a 20h) - Camí Ral, 
159-163 (dies 3 i 4 de 17 a 20h) - C. 
Sant Benet, 39 (dies 3 i 4 de 18 a 
20h) - Rda O’Donnell, 94 (dies 3 i 
4 de 17 a 20h) - Centre Cívic Pla 
d’en Boet (dia 2 de 17 a 20h) - C. 
Llauder (dia 3 d'11 a 13h i de 17 a 
20h) - Pl. d'Illa Cristina (dies 3 i 4 
d'11 a 13h i de 17 a 20h) - Pl. La Roda 
de Andalucía (dia 4 de 17 a 20h) 
- Parc del Palau (dia 3 d'11 a 13h) - 
Mercat Plaça de Cuba (dies 4 i 5 
d'11 a 13h) - Centre Cívic Rocafonda 
(dies 3 i 4 de 17 a 20h) - Centre 
Cívic Molins (dia 2 de 17 a 20h) - C. 
Alemanya, 27 (dia 4 de 17 a 20h). 

Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis d'Orient a Mataró
Dijous 5 gener / 17.30h / 
Recorregut: Pl. Puerto Rico, Rda. 
d’Alfons X el Savi, Pl. Espanya, 
Camí de la Geganta, Pl. Granollers, 
Rda. O'Donnell, Pl. Manuel Serra 
i Xifra, Camí del Mig, C. Miquel 
Biada, Rda. Francesc Macià, Camí 
Ral, la Rambla, Pl. Santa Anna i la 
Riera fi ns a l’Ajuntament.
Tradicional Cavalcada pels carrers 
de la ciutat. En acabar, els Reis faran 
els seus discursos des del balcó de 
l'Ajuntament i tot seguit baixaran 
a la Pl. Santa Anna on explicaran 
un conte, escrit per Maria Escalas. 

Ludoteca de la 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) / Preu: 5€/h.
Espai de jocs, tallers i contes per a 
nens i nenes. Aconsegueix els teus 
vals d'1 hora gratuïta als comerços 
de la Unió de Botiguers de Mataró. 

Parc de Nadal a Sant Andreu 
de 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. 

FESTES I FIRES //

Arribada del Carter Reial
Divendres 30 desembre / 18h Pl. 
Vicenç Martí, Av. Montevideo.  18.30h 
Pl. Ajuntament (Vilassar de Mar)
Arribada del Carter Reial de SM els 
Reis d’Orient a cavall per recollir 
les cartes dels infants.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Missatgers reials a Argentona
Dies 3 i 4 gener / De 17 a 20h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova)
Els missatgers reials recolliran les 
cartes dels nens i nenes.

Gran Cavalcada i Nit de Reis 
a Argentona
Dijous 5 gener / 18h / Des del C. 
Sant Sebastià (Argentona) 
Tradicional cavalcada dels Reis 
Mags d'Orient pels carrers de la 
vila d'Argentona.

Cavalcada de Reis a Llavaneres
Dijous 5 gener / 18.30h / Sant 
Andreu de Llavaneres
Cavalcada dels Reis Mags pels car-
rers de la Vila. 

Cavalcada de SM els Reis d'Ori-
ent a Vilassar de Mar
Dijous 5 gener / 17h / Carrers de 
Vilassar de Mar 
Recorregut: 17h, Sortida des del 
polígon industrial Els Garrofers. 
18.15h Casal de Curació – 19h Casa 
Pairal – 19.45h Església – 20.15h Pl. 
de l’Ajuntament.

Arribada dels Reis de l'Orient 
a Arenys de Mar
Dijous 5 gener / 18h / Des de part 
alta de la Riera (Arenys de Mar)
Després del seu recorregut per la 
vila, els Reis recolliran les cartes 
dels nens/es a partir de les 19.30h 
a la plaça de l'Església.

Firamàgic
Fins al 6 de gener / Laborables 
17 a 20h i festius 11.30 a 14h i de 
17 a 22h / 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!

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.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 31 desembre / 12h / Vil·la 
romana Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys. Mataró) / Entrada lliure.
Visita guiada.

VARIS /

Portes Obertes local del Grup 
Ferroviari Mataró
Divendres 30 desembre / De 17 
a 20h /Local del Grup Ferroviari 
(Rda. Barceló, 71 B. Mataró)

Marxa de torxes nocturna
Divendres 30 desembre / 19h / Pl. 
Santa Anna (Mataró)
Comiat a les dones assessinades 
aquest any. Organitza: Maresme 
Feminista. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CURSA POPULAR /

Primera banyada de l'any
Diumenge 1 gener / 12h / Davant 
del Centre Natació Mataró / 
Inscripció: CNM i piscina Municipal.
Comença l'any 2017 d'una manera 
original i divertida, participant a 
la tradicional banyada al mar. En 
acabar, xocolata i melindros. 

CAP D'ANY /

Cap d'Any a Argentona
Dissabte 31 desembre / 0.30h / 
Plaça Nova (Argentona) / Gratuït.
Enguany es recupera la festa de 
Cap d'Any popular, amb música 
per a tots els gustos fi ns ben 
entrada la matinada. Organitza: 
Ajuntament d'Argentona.
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'Diorames i pessebre de 
Montserrat'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Fins al 8 de gener.
Associació Pessebristes de Mataró.

Fotografi es de concerts
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 
26. Mataró) / Fins al 31 de gener.
Fotografi es de Maria Mateu.  

'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.  

'La Carta als Reis'
Arxiu Municipal (C. d’en Palau, 
32. Mataró) / Fins al 5 de gener.
Cartes escrites pels nens i nenes 
de Mataró als Reis d’Orient, foto-
grafi es i cartells de les cavalcades.

Col·lectiva Sant Lluc 15x15
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / 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. 

'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.

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

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.

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

'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.

'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.
 

Pessebre Municipal
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Fins al 8 de 
gener.
Alumnes Pla de Transició al Treball.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 15 de gener: 
• 'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició'.
Visita exposició permanent, cada 
dissabte a les 18:30h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

COL·LECTIVA //

Nadal-Art 2016
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 8 de gener. 
Una mostra col·lectiva on els artis-
tes exposaran i vendran les seves 
obres d'art de diferents tècniques: 
ceràmica, pintura, mosaic, dibuix, 
fotografi a, escultura i joieria.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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CASALS //

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Ple i ratlla: divendres 16:30h. 
Activitats i tallers: Ball de Saló 
(dimarts) Ball en línea (divendres) 
Sevillanes (dilluns i dimecres) 
Taitxi (dilluns i dijous), Sardanes 
(dimecres), Puntes Coixí (dimarts)
Informatica (Dijous - Nivell 1 i Nivell 
2) Català (dijous) Labors (dilluns i 
Dijous) i Taller de Memòria. 

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

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). 
Ball en línia (dilluns). Gimnàstica 
(dilluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres 
de 17 a 19h i grup masculí cada dia 
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns 
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). 
Jocs de taula.

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. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h (primera el 10 gener). • Melé 
de petanca (primera el dia 10 de ge-
ner). • Cursos: Modisteria, a partir 
9 gener. Puntes de coixí, country, 
balls de saló, pintura, dibuix, taller 
memòria, havaneres, tai-txi, relaxa-
ció, ioga, anglès. Informàtica: pho-
toshop, imatge digital i powerpoint. 
• Petanca i jocs de taula. 

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

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

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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Los Galindos estan instal·lats a Mataró aquestes festes Cedida 

La companyia presenta 'Encara no ho sé, Lola' a la carpa 
instal·lada al Pati de la Residència de Sant Josep

Los Galindos, el circ més 
a prop que mai abans

 El Pati de la Residència de Sant 
Josep sembla un altre aquestes fes-
tes.  Durant 10 dies s'hi ha instal·lat 
la carpa de Los Galindos, el gran 
reclam del 'Circ de Nadal'. Parlar 
dels Galindos és fer-ho d'una de 

les companyies de circ més pres-
tigioses del país, Premi Nacional 
de Cultura 2016. El seu segell de 
qualitat l'imprimeixen a tots els 
seus espectacles i Mataró és testi-
moni, en dues sessions diàries, de  

‘Encara no ho sé, Lola’, un espec-
tacle de proximitat on els espec-
tadors podran veure acrobàcies, 
teles aèries, hula-hop, perxa xinesa, 
trapezi i pallassos, tot acompanyat 
de música en directe a través de 
piano, trompeta, ukelele, acordió i 
violí. Una obra indicada per a tots 
els públics i que meravellarà tota 
la família.

La família dels Galindo
El repartiment està format per 
set artistes d'entre deu i 52 anys, 
entre els quals hi ha Bet Garrel i 
Marcel Escolano, cofundadors de la 
companyia, i les seves fi lles, “amb 
qui ens fa molta il·lusió compartir 
aquesta experiència tan íntima i 
propera”, explicava Escolano en 
roda de premsa. 

I és que a l’espai, de només nou 
metres de diàmetre i amb capaci-
tat per un centenar de persones, 
“tot passa molt a la vora del pú-
blic, que ho veu tot i que viu una 
experiència de circ allunyada del 
que és convencional”.  | Redacció

CiutatCultura núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017
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Sèniors

Bones Festes

És tradicional pensar les Festes de 
Nadal com un bon moment, un 
temps amable, de perdó, de ge-
nerositat, agradable, un moment 
en què els homes i les dones sem-
blen obrir els seus cors lliurement. 
Realment no hi ha el Nadal ide-
al, només el Nadal que cadascú 
decideixi crear com a reflex dels 
seus valors, desitjos, records, tra-
dicions i sobretot el dinar, quan 
això és possible, amb la família. 
Malauradament no per a tothom 
és així. Entre les persones grans, hi 
ha qui l'espera amb delit i d'altres 
que preferirien que no existís, pel 
problema de la solitud, que pot ar-
ribar a tenir un significat excessiu, 
en sumar-se aquesta solitud amb 
records molt feliços de festes pas-
sades, rodejades de família que mai 
més es donaran. Cal agrair l'esforç 
d'algunes persones per minorar 
aquesta solitud.

L'Any 2017, seria aconsellable 
començar-lo el més bé possible, 
donat que totes les perspectives 
apunten que anirà més aviat de 
mal a pitjor. No ens hem però, d'es-
pantar, pel fet de creure que les 
coses poden anar mal donades. Els 
sèniors ja estem acostumats a su-
perar dificultats, ho hem fet durant 
40 anys de dictadura, forma part 
del nostre tarannà. El Moviment 
Sènior s'està convertint en una 
gran plataforma de llançament 
d'una nova forma de viure l'enve-
lliment. Una nova forma activa i no 
passiva. Una nova forma basada 
en l'acció i no en l'entreteniment, 
encara que aquest sigui cultural. 
Una nova forma que reconeix a 
les persones pel que fan i no pel 
que aparenten ser. BONES FESTES
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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El PIB de Mataró, 
lluny de posicions capdavanteres 

Economia: La Riera 48

 Mataró, la vuitena ciutat de 
Catalunya, no acaba d’enlairar-se 
econòmicament o, com a mínim, 
de situar-se en una posició que 
s’ajustaria més al que corres-
pondria per població o tradició 
històrica. Així, segons l’infor-
me fet públic dilluns per l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), Mataró se situava l’any 
2014 en la posició número 93 en 
el rànquing de ciutats catalanes 
per Producte Interior Brut (PIB).
La nostra ciutat se situava just 
darrere de Sant Adrià del Besòs i 
just davant de Tossa de Mar. Dit 
d’una altra manera, de les 217 
ciutats catalanes analitzades (les 
de més de 5.000 habitants i les 
capitals de comarca), Mataró 
s’ubicava lleugerament per sobre 
de la meitat. El rànquing l’encap-
çalava Martorell i el tanca Badia 
del Vallès.

El PIB mataroní, però, és especial-
ment baix si es compara amb les 

altres ciutats catalanes que tenen 
una població similar. Tarragona, 
amb uns 5.500 habitants més, se 
situa en la posició 27; Lleida, amb 

12.000 habitants més, és la número 
50. O més dolenta és la posició si 
la contrastem amb Granollers, una 
ciutat amb la qual Mataró sovint es 
compara. La població vallesana és 
la 28a ciutat en termes de PIB, més 
de seixanta posicions per davant 

de la nostra ciutat. A la llista, per 
davant de Mataró, hi apareixen dos 
municipis maresmencs: Vilassar de 
Dalt i Argentona, en les posicions 

40 i 74 respectivament.

L’informe de l’Idescat també 
permet conèixer la composició 
del PIB mataroní per sectors. 
El 80,0% del Valor Afegit Brut 
(VAB), una forma de calcular el 
PIB, correspon al sector serveis, 
el predominant en l’economia 
local. La indústria representa el 
15% de la riquesa de la ciutat, la 
construcció el 4,8% i l’agricul-
tura el 0,2%. De fet, una de les 
males posicions de Mataró en el 
rànquing es deu, entre d’altres, 
a aquesta composició: com era 
d’esperar, hi ha una forta relació 

entre la potència del sector in-
dustrial al municipi i la seva bona 
posició en el rànquing. 
                        

www.lariera48.cat

Blog d'anàlisi política local de Mataró 
editat per Ramon Radó, Toni Rodon i 

www.lariera48.catLA RIERA 48
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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L'exposició de pessebres i Diorames, de l'associació de pessebristes.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Tot 3 imatges Pessebres.indd   1 28/12/16   11:44
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Cultura

Tot preparat per a l'Oca a Santa Anna
La festa popular de Cap d'Any proposa més de sis hores de música de totes les 
èpoques i està del tot consolidada com l'alternativa popular a les discoteques

Festes: Redacció

  La nit de Cap d'Any, a la Plaça de Santa Anna. 
Poques indicacions de més fan falta a Mataró de 
cara al canvi del 2016 al 2017. La carpa instal·lada a 
la plaça torna a acollir l'Oca, la festa que organitza 
l'entitat del mateix nom i que es postula per tornar 
a congregar milers de persones. L'Ajuntament de 
Mataró i l'Oca han preparat la que serà la tercera 
edició de la festa en aquest espai, que l'any passat 
es va enfi lar fi ns a unes 7.000 persones d'assistèn-
cia. Música ballable de totes les èpoques, gent de 
totes les generacions i més de sis hores de termini 
a partir de dos quarts d'una de la matinada són els 
ingredients d'una recepta que se sap guanyadora. 
Ja fa set anys de la primera Oca, llavors a la Gàbia i 
des de llavors la cita només ha fet que agafar volada.

L’Associació Cultural Oca de Mataró la integren 
una quinzena de voluntaris provinents en origen de 
la Sala Cabanyes i els Capgrossos de Mataró, i tam-
bé altres persones que no estan vinculades a cap 
d'aquestes dues entitats. L’Oca és una entitat sense 
afany de lucre constituïda per organitzar la festa del 

mateix nom, en la qual fa mesos que s’hi treballa.
La festa de Cap d’Any agafa el nom i la imatge de la 

popular carrossa de la Cavalcada de Reis de Mataró. 
El cartell d’enguany és obra de Xavier Esteve. Aquest 
ha estat el guanyador d’un concurs obert al qual s’hi 
van presentar una dotzena de candidatures. El cartell, 
festiu i alegre, dóna valor al nom de l’organització 
sota l’eslògan “El Cap d’Any més gros”. 

Els números es faran públics
La festa popular comptarà, com sempre, amb servei 
de barra a preus populars. Un dels objectius princi-
pals de la festa és mantenir aquests preus any rere 
any. Tot el que s’ingressi es destinarà a cobrir les des-
peses de la festa i assegurar-ne les futures edicions. 
L’associació farà públic el balanç econòmic de la fes-
ta uns mesos més tard a les xarxes socials de l'Oca. 

Des de l’Associació Cultural Oca de Mataró i l’Ajun-
tament es fa una crida al civisme i al consum respon-
sable per tal d’evitar molèsties al veïnat i assegurar 
que l’actual ubicació d’aquesta festa de ciutat pugui 
perdurar en el temps.

L'entrada és 
gratuïta i els 
preus de la 
barra, populars

Cedida 
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Any Nou fonamentat: 
El Titànic

A l'Ésser Humà li agrada les fes-
tes. Cada cultura té les seves prò-
pies formes de celebrar-les. Any 
nou n'és una d'aquestes. La TV 
MUNDIAL se'n fa càrrec perquè 
no passi inadvertida. La globa-
lització (sense oblidar que està 
basada en l'economia o neolibera-
lisme salvatge i dur -malgrat totes 
les aparences d'humanitat que 
no les té) té com a valor primor-
dial, per no dic únic: EL DINER 
HO POT TOT. És el seu déu, però 
alhora molt antic. L'economia de 
mercat és necessària i humana, 
però l'especulació a base de l'ex-
plotació dels altres, és el mercat 
de l'economia. No és humana.

Les festes han de continuar fo-
namentant-se, com sempre, en 
altres valors que facin créixer de 
forma integral a tot Ésser Humà. 
La prepotència basada en la força 
i orgull no sempre ha estat un èxit 
i no ho serà. A més, qüestionada 
en moments cabdals. Un mite 
modern: L'ENFONSAMENT DEL 
TITÀNIC la nit del 14-15 d'abril 
del 1912. Obra de l'orgull humà 
que es desfà en xocar amb un ice-
berg, segons la versió oficial. O 
l'oficiosa per esclat de la caldera, 
sotmesa a massa pressió per anar 
a més velocitat. Tant se val. 1515 
persones sobre 2226 van morir. 
Fruit d'una obra humana fona-
mentada en l'orgull, supèrbia o 
narcisisme.

Intentem fer un any nou fo-
namentat amb base sòlida i així 
la felicitat pugui arribar a tota 
la Humanitat. Com? UNA NOVA 
PRESA DE CONSCIÈNCIA: LA 
INTEGRAL.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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The Cabrians Daniel Ferrer 

Els Djs Cris&Petes i DJ AMAB són els encarregats aquest 
any d'arrencar la Plaça de Santa Anna

Música enllaunada de totes les 
èpoques per no parar de ballar 

  The Cabrians farà un segon 
concert el 6 de gener del seu 
'Prince Buster Memorial' a la 
sala Upload de Barcelona després 
d'exhaurir les entrades del primer. 
Va ser la nit del 23 de desembre –a 
la mateixa hora que Ebri Knight 
feia petita l'Apolo amb la seva 
Última Espurna, per cert– que el 
grup d'ska mataroní va propiciar 
més de dues hores i mitja de més 
que un concert, una festa amb 
un motiu ben clar: homenatjar 
Prince Buster. 

Ja s'han venut més de la meitat 
d'entrades d'aquest segon recital. 
En aquest, la banda mataronina 
tornarà a compartir escenari amb 
membres de grups històrics com 
Skatalà, Dr Calypso, Lord Kaya o 
la Thorpe Brass i d'altres dels mi-
llors grups d'aquest estil del país 
com Soweto, Space Invaders, The 
Penguins o Thorpedians. Tots can-
ten per un dia les cançons del gran 
referent de la banda mataronina, 
cantant, compositor, eminent pro-
ductor, soundsystem “operator”, 
ska “originator” i un dels perso-
natges més infl uents en la història 
de la música jamaicana. | Redacció

El dia 6 de gener, a la Sala 
Upload

The Cabrians repetirà 
el seu 'Prince Buster 
Memorial'

6

L'Oca són més de sis 
hores de música, fins a 
les set del matí

Els djs Cris&Petes, encarregats d'obrir la nit de l'Oca

L'Oca arriba al públic infantil amb 
una tarda plena d’activitats pels més 
petits. A partir de les 17.30 h els me-
nuts podran gaudir de tallers, contes 
i treballs manuals per a celebrar que 
s’acaba l’any 2016 i donar pas al nou 
curs. Hi haurà contacontes a càrrec 
del conegut mataroní Pep Duran i un 
taller de manualitats per muntar el 
titella desmuntable de l’Oca. 

Novetat: L'Oca 
dels petits

que es preui. La d'aquest dissabte 
serà la primera gran nit maresmen-
ca de Cris&Petes, un col·lectiu de 
tres DJs que ja han creat anome-

nada a la zona de 
Tarragona, amb 
nits totalment 
boges. La segona 
meitat de sessió 
serà per DJ AMAB, 
l'àlter ego artístic 
del mataroní Pol 

Martínez que ja ha fet ballar el 
personal en altres festes populars 
com el Carnestoltes de Mataró i 
rematarà la nit. | Redacció

 Ballar i no parar de ballar. 
Aquesta és l'única premissa de 
l'Oca, que aquest any confi a el timó 
de la nit a meitats, la primera per 
Cris&Petes i la se-
gona a DJ AMAB. 
En essència, la de-
fi nició que l'orga-
nització fa del que 
sonarà és "música 
de tots els temps" 
i aquí dins segur 
que no hi faltaran ni els èxits de 
l'any que s'acaba com La Bicicleta 
a aquelles cançons que fa lustres 
que mai fallen en cap gran revetlla 

Cedida 
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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



 

Twist your world

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

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

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

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

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

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

PAGINA ASX LITTLEPLANET_TOTMATARO_175x275+3_06_06.indd   1 7/6/16   10:53



2016: L'ANY DE LA SIRENA

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

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL
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Opinió Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

Aquest any 2016 que s’acaba, per 
als xinesos, que l’associen sempre 
a un animal, era l’any del mico. 
Però evidentment per als mataro-
nins serà l’any de la sirena, aquest 
ésser mitològic amb cos de dona i 
cua de peix. I està clar que això és 
degut als grans èxits que ha assolit 
l’equip de waterpolo del Centre 
Natació Mataró que patrocina La 
Sirena. 

En aquest número del Tot 
Esport, i en el proper, el lector 
podrà trobar un resum del que ha 
significat l’any 2016 per a l’esport 
mataroní, a través dels titulars de 
la nostra revista. I comencem pels 
esports d’equip...

I el fet més destacat, amb di-
ferència, han estat els dos títols 
aconseguits per l’equip de La 
Sirena CN Mataró. Primer, gua-
nyant la Copa de la Reina derrotant 
a un CN Sabadell que feia molt de 
temps que estava imbatut a nivell 
estatal. I una setmana després 
fent el doblet, amb el primer títol 
europeu absolut de la història de 

l’esport femení de la ciutat, acon-
seguit en un Sorrall, que va vibrar 
en la final contra el Vouliagmeni 
grec. Aquest trofeu de la Copa LEN 
ara fa costat a la Copa CERS que 
fa set anys va aconseguir a Lloret 
l’equip masculí de Club Hoquei 
Mataró guanyant l’equip amfitrió. 

A part d’això, l’equip que pre-
para Florin Bonca, ha jugat la 
final de la lliga, i també, sempre 
contra el Sabadell, les finals de les 
Supercopes estatal i europea, i en 
aquest darrer cas fregant un altre 
títol. Aquest equip ha estat en mol-
tes portades i ha omplert moltes 
pàgines del Tot Esport, i ara mateix 
és la joia esportiva més preuada 
de la ciutat. Però tenim una altra 
perla, com és l’equip femení sub-
17 del Club Hoquei Mataró que, fa 
poc, ha revalidat el títol europeu en 
el Torneig celebrat a Itàlia, augu-
rant un gran futur al primer equip.

A aquests dos equips i a tots als 
altres de la nostra ciutat toca desit-
jar-los seguir amb els èxits espor-
tius i un “Feliç 2017”!

S’acaba l’any de La Sirena
L’equip femení de waterpolo ha fet història

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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Agenda
CASA

HANDBOL Camp. Espanya Selecc.
7È I 8È LLOC - JUVENIL FEMENÍ
Diumenge 7 | 9 h | Teresa Maria Roca

HANDBOL Camp. Espanya Selecc.
5È I 6È LLOC - JUVENIL FEMENÍ
Diumenge 7 | 10.45 h | Teresa Maria Roca

HANDBOL Camp. Espanya Selecc.
7È I 8È LLOC - JUV. MASCULÍ
Diumenge 7 | 12.30 h | Teresa Maria Roca

HANDBOL Camp. Espanya Selecc.
7È I 8È LLOC - JUV. MASCULÍ
Diumenge 7 | 12.30 h | Teresa Maria Roca

HANDBOL Camp. Espanya Selecc.
5È I 6È LLOC - CADET MASCULÍ
Diumenge 7 | 10.45 h | Eusebi Millán

HANDBOL Camp. Espanya Selecc.
7È I 8È LLOC - CADET MASCULÍ
Diumenge 7 | 12.30 h | Eusebi Millán

HANDBOL  Copa d'Espanya Selecc.
3R I 4RT LLOC - JUV. MASCULÍ
Diumenge 7 | 9 h | Teresa Maria Roca

HANDBOL  Copa d'Espanya Selecc.
FINAL - JUVENIL MASCULÍ
Diumenge 7| 10.45 h | Teresa Maria Roca

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

La Sirena Mataró
WaterpoloEl Personatge

El conjunt va rebre el 
premi com a millor 
equip català del 2016

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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L'any que La Sirena CNM ha 
acaparat totes les portades, 
l'esport de la ciutat ha sumat 
altres grans èxits

Ara que estem a punt de comen-
çar el 2017 ja podem afi rmar que 
les grans protagonistes esporti-
ves del 2016 a Mataró han estat 
les noies (i l'equip tècnic) de La 
Sirena CNM. Amb els títols de la 
Copa de la Reina  i la LEN Trophy 
estem parlant del millor any d'un 
equip esportiu de la nostra ciutat, 
sense cap mena de dubte.

Però no només la Sirena ens ha 
fet gaudir de bons moments es-
portius als mataronins, just abans 
d'acabar l'any, l'equip femení sub-17 
del CH Mataró va revalidar el títol 
de campió d'Europa que ja havia 

2016:  La coronació de La Sirena, nou títol Europeu del 
CHM sub-17 femení i el retorn del Mataró Feimat a EBA

aconseguit la temporada passada.  
I també va tenir un fi nal feliç 

la temporada 16-17 per al Mataró 
Feimat, ja que després de caure a 
l'eliminatòria prèvia a la Final Four 
d'ascens, va acabar trobant el pre-
mi de l'ascens. Una reformulació 
del grup C de la Lliga EBA va per-
metre que els mèrits esportius del 
conjunt mataroní fossin sufi cients 
per ser un dels escollits per pujar 
de categoria i tornar a lliga EBA 
cinc anys després d'haver perdut 
la categoria. Però el fi nal d'any no 
ha estat bo en aquesta categoria, 
i ara mateix es troba en una ratxa 
molt negativa de resultats de la 
que esperem pugui recuperar-se 
durant aquest 2017.

No tot han estat alegries per 

això, i al futbol de la ciutat el CE 
Mataró no es va poder consolidar 
a Primera Catalana i va tornar a 
baixar a 2a en un fi nal de tempo-
rada extremadament cruel per als 
groc i negres. Ara acaben l'any for-
ça bé en segona posició. Tampoc 
van poder mantenir-se a segona 
Catalana La Llàntia i la Mataronesa, 
que van baixar a tercera, on sembla 
que estan en bona disposició per 
lluitar per recuperar la categoria.

I fi nalment, sense que fos un des-
cens en si mateix, cal citar la renún-
cia de l'equip femení de tennis taula 
del Quadis a la Superdivisió Estatal 
pel cost que suposava mantenir un 
equip al màxim nivell, i d'aquesta 
manera apostar per la formació 
d'esportistes pròpies.

 

La desesperació del CE Mataró amb el descens. | CEDIDAEl Mataró Feimat va tornar a lliga EBA. | ARXIU

Les noies de l'equip sub-17 del CHM aixecant la copa. | ARXIULa Sirena celebrant el títol de la LEN Trophy. | ARXIU

www.eltotesport.com |  P. 3RESUM DE L'ANY
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El Mataró Parc Boet i el 
Platges de Mataró es conso-
liden com a referents a Copa 
Catalunya 

La primera meitat del 2016 va ser 
l'any del Mataró Feimat, amb una 
gran segona volta, va aconseguir 
el segon lloc del seu grup de Copa 
Catalunya i l'accés a les fases d'as-
cens a lliga EBA. Per davant els 
esperava una eliminatòria prèvia 
a la Final Four amb la tornada al 
Mora, però un mal partit d'anada 
els va condemnar sense premi. Però 

com ja hem dit a la introducció, la 
reformulació de lliga EBA va fer la 
tornada a la categoria possible "als 
despatxos". 

Precisament, les lesions van min-
var les aspiracions del Mataró Parc 
Boet a Copa Catalunya la temporada 
passada, havent-se de conformar 
amb la 6a plaça defi nitiva, però 
aquesta temporada els taronges 
demostren que són un dels refe-
rents de Copa Catalunya i candidats 
a l'ascens de lliga EBA. 

Les noies del Platges de Mataró  

El Mataró Feimat aconsegueix 
l'ascens a lliga EBA 5 anys després

Espectaculars derbis viscuts. | ARXIU

FEIMAT MATARÓ I 
MATARÓ PARC BOET 
MASCULINS

Copa Catalunya 15-16
1411.- Tomba el líder invicte (AEB- 
Sant Josep 107-97); Victòria plàcida 
(UEM- Minguella 84-53)
1412.- El cuer no és rival (CN 
Terrassa- UEM 57-71); Victòria 
important davant rival directe 
(Cerdanyola- AEB 68-72)
1413.- Mal inici de 2a volta (Vic- 
UEM 75-67); Setè triomf consecutiu 
(Alpicat - AEB 81-84)
1414.- Derrota inesperada (UEM- 
Castellar 68-70); Perden amb el 
líder (Sant Adrià- AEB 98-92)
1415.- Es retroben amb la victò-
ria (UEM- CC Badalona 64-51); 
Rematen al fi nal (La Bisbal- AEB 
66-76)
1416.- Victòria solvent (AEB- 
Minguella 77-60); No fallen i con-
tinuen tercers (Granollers - UEM 
65-73)
1417.- Superen un rival perillós 
(UEM- Artés 78-64); El cuer fa 
patir (CN Terrassa- AEB 55-57)
1418.- Segueixen cap amunt (AEB- 
Vic 82-78); Cauen i es veuen igua-
lats pel Boet (Sant Cugat- UEM 
71-61)
1419.- S'imposa la lògica (UEM- 
Sedis 63-51); Continuen forts 
(Castellar - AEB 67-77)
1420.- L'intens i emocionant derbi 
és per al Feimat (AEB- UEM 84-86)
1421.- Segueixen enratxats (UEM- 
Sant Josep 95-84); Cauen a 
Granollers (Granollers- AEB 73-62)
1423.- No afl uixen (Cerdanyola - 
UEM 59-63); Cauen a casa (AEB- 
Artés 78-83)
1424.- Segueixen amb la ratxa de 
victòries (UEM- Alpicat 85-64); 
Derrota a cara o creu (Sant Cugat 
- AEB 70-67)

1425.- Trenquen la ratxa amb 
una exhibició (AEB- Sedis 84-55); 
Victòria de prestigi (Sant Adrià - 
UEM 78-82)
1426.- El Feimat no s'atura (UEM- 
La Bisbal 91-74); Guanyen i continu-
en vius (AEB- CC Badalona 76-68)
1427.- Pateixen però guanyen 
(Minguella- UEM 80-84); Un fa-
tídic inici de l'últim quart els con-
demna (Sant Josep- AEB 95-92)
1428.- Guanyen i acaben en segon 
lloc (UEM- CN Terrassa 56-49); 
S'acomiaden amb una derrota i 
en 6è lloc (AEB- Cerdanyola 75-92)
1429.- S'enfonsen en el primer 
partit de la fase d'ascens (Sitges- 
UEM 83-67)
1430.- La necessitat els condem-
na en l'últim quart (UEM- Sitges 
59-58)
1433.- La UE Mataró sol·licita plaça 
a Lliga EBA.

MATARÓ FEIMAT
MASCULÍ
Lliga EBA 16-17
1445.- Gran retorn a la lliga 
EBA després de cinc anys (UEM- 
Collblanc 84-71)
1446.- Es mantenen forts i guanyen 
a Saragossa (Olivar- UEM 65-81)
1447.- A la pròrroga arriba la pri-
mera derrota (UEM- Calvià 82-90)
1448.- Segona derrota consecutiva 
(Cornellà - UEM 74-69)
1449.- Derrota dura (UEM - 
GrupBarna 70-87)
1450.- No poden amb el cuer (JAC 
Sants- UEM 78-63)
1451.- No poden trencar la mala 
ratxa (UEM- Castellbisbal 73-77)
1452.- Sense opcions (Santfeliuenc- 
UEM 83-61)
1453.- Reben la setena derrota 
seguida (UEM- Salt 56-69)
1454.- L'últim quart els condemna 
(Sant Nicolau - UEM 75-65)

1456.- El darrer quart els torna a 
condemnar (UEM- Martorell 76-82)

MATARÓ PARC BOET 
MASCULINS
Copa Catalunya 16-17
1445.- Comencen amb victòria (CN 
Sabadell - AEB 78-85)
1446.- Bon triomf (AEB- Santa 
Coloma 85-77)
1447.- Continuen intractables (Sant 
Gervasi- AEB 77-89)
1448.- Gran inici (AEB- Sant Cugat 
80-75)
1449.- No afl uixen (AEB- Bisbal 
78-68)
1450.- Es mantenen invictes des-
prés de dues pròrrogues (Sant 
Narcís - AEB 90-91)
1451.- Ja són set de seguides (AEB- 
Granollers 106-64)
1452.- Cauen per primera vegada 
(Artés- AEB 91-71)
1453.- Retroben la victòria en el 
dia festiu de la presentació (AEB- 
Vic 93-84)
1454.- No poden amb el líder (Sant 
Josep - AEB 84-78)
1456.- Guanyen però cauen al 
tercer lloc per average (AEB- Pia 
Sabadell 93-80)

PASARELA MATARÓ 
FEMENÍ
Copa Catalunya 15-16
1411.- Destronen el líder (UEM- 
GEiEG 57-46)
1412.- Quart triomf seguit (Sant 
Fruitos- UEM 34-66)
1413.- Guanyen el derbi (UEM- 
Arenys 65-55)
1414.- Sisena victòria consecutiva 
(Granollers - UEM 56-63)
1415.- La ratxa s'allarga a set (UEM- 
Vilanova 77-37)
1417.- Comencen bé la 2a fase 
(UEM- Cerdanyola 61-48)

1418.- El nou líder les supera (Jov. 
Les Corts - UEM 71-49)
1419.- No poden amb el colíder 
(UEM- Almeda 44-57)
1420.- Les baixes condemnen 
(UEM- Grup Barna 37-53)
1421.- Millora sense premi (JE 
Terrassa - UEM 57-54)
1423.- Derrota sense opcions 
(Cerdanyola - UEM 56-39)
1424.- El líder no dóna opció (UEM- 
Jov. Les Corts 52-67)
1425.- Esforç sense premi (Almeda- 
UEM 51-42)
1426.- L'últim quart les sentencia 
(Grup Barna - UEM 61-54)
1427.- Final de tempora-
da en 8è lloc i sense pre-
mi (UEM- JE Terrassa 58-62)

PLATGES DE MATARÓ 
Copa Catalunya 16-17
1443.- S'estrenen amb treballa-
da victòria (UEM- Arenys 62-59)
1444.- S'esplaien a gust (CN 
Terrassa- UEM 38-63)
1445.- Continuen enratxades (UEM- 
JE Terrassa 47-42)
1446.- Quarta victòria seguida 
(SESE- UEM 61-69)
1447.- Primera derrota (UEM- 
Cerdanyola 58-59)
1448.- Es refan (Granollers - UEM 
71-76)
1449.- Duel desigual (UEM- Barça 
CBS 33-63)
1450.- Nova derrota (Igualada - 
UEM 46-41)
1451.- S'imposen gràcies a una 
gran segona part (UEM- Tarragona 
58-50)
1452.- Guanyen el derbi mares-
menc (Arenys - UEM 49-62)
1453.- Es compliquen la vida però 
guanyen (UEM- Terrassa 61-43)
1454.- Sentencien en el darrer 
quart (JE Terrassa- UEM 52-59)
1456.- No perden pistonada i s'ex-
hibeixen (UEM- SESE 78-41)

van començar el 2016 amb una 
autèntica plaga de lesions que im-
pedia veure tot el seu potencial. 
Potencial que sí que es consolida 
aquesta temporada.
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La Llàntia i la Mataronesa 
també van baixar i l'alegria la 
va donar la UD Molinos amb 
l'ascens a 3a

El 2016 no va ser el millor any per 
al futbol de la ciutat. Per començar, 
el Mataró no va poder consolidar-se 
a primera catalana i va acabar con-
sumant el descens en una última 
jornada fatídica on l'empat a 2 al 
camp de l'Horta no va ser sufi cient 
per salvar-se.

 No va ser l'única decepció de la 
temporada passada, i la Mataronesa 
i la Llàntia tampoc es van poder 
mantenir a 2a catalana tornant a 
baixar a tercera catalana.

Malgrat tot, sembla que aquesta 

nova temporada les perspectives 
són més positives, amb els tres 
clubs amb opcions clares d'ascens 
i recuperar la categoria perduda.

Decepció al CE Mataró que baixa a segona 
després d'una sola temporada a primera

Després de la decepció del descens, el CE busca tornar a pujar. | ARXIU

CE MATARÓ 
Primera Catalana 15-16

1411.- Tornen de Girona amb un 
punt (Girona B- CEM 2-2)
1412.- No poden amb el líder (CEM- 
Horta 0-2)
1413.- Tornen a ensopegar a casa 
(CEM- La Jonquera 1-2)
1414.- Sequera groc-i-negre de gols 
(Manresa- CEM 2-0)
1416.- Trenquen la mala ratxa (CEM- 
Molletense 2-0)
1417.- L'empat hauria estat més 
just (Vilassar de Mar - CEM 1-0)
1418.- Mereixien els tres punts 
(CEM- Vic 0-0)
1419.- Bon partit amb fi nal feliç 
(Mollet- CEM 0-2)
1420.- Segona victòria consecutiva 
(CEM- L'Escala 3-1)
1421.- L'equip demostra la seva fe 
(Sants - CEM 2-2)
1423.- Victòria en el darrer sospir 
(Lloret- CEM 1-2)
1424.- Sisena setmana d'imbati-
bilitat (CEM- Avià 2-0)
1425.- Empat internacional 
(Andorra- CEM 2-2)
1426.- La bona ratxa queda tren-
cada (CEM- Farners 1-2)
1427.- Un empat que no satisfà 
(Abadessenc - CEM 0-0)
1428.- Perden i es compliquen la 
vida (CEM- Tona 1-2)
1429.- Cinquena setmana sense 
guanyar (Martinenc  - CEM 3-1)
1430.- Situació crítica (CEM- Girona 
B 0-2)
1431.- El CE Mataró baixa a 2a 
Catalana (Horta- CEM 2-2)

UD CIRERA, AD 
LA LLÀNTIA, UD 
MATARONESA

Segona Catalana 15-16
1411.- Els tres signes (ADLL- 
Gramenet 4-0; UDM- Europa B 
0-0; Montcada - UDC 1-0)
1412.- La Mataronesa guanya el 
derbi (UDC- UDM 1-3; Europa B- 
ADLL 1-1)
1413.- El Cirera s'emporta un der-
bi d'urgències (UDC- ADLL 3-1; 
Canyelles - UDM 3-1).
1414.- Els tres signes amb victò-
ria llantienca (ADLL- Canyelles 2-1; 
Hermes - UDC 2-0; UDM- Besós 1-1)
1416.- La Mataronesa guanya a 
fora (Tecnofutbol- UDM 0-2; Besós- 
ADLL 3-1; UDC- Guineueta 3-3)
1417.- La Llantia goleja (ADLL- 
Tecnofutbol 5-0; UDM- Montcada 
1-4; Carmelo- UDC 4-1)
1418.- Cirera supera un dels líders 
(UDC- Premià 2-1; UDM - Sant Pol 
2-4; Montcada- ADLL 2-1)
1419.- La Llàntia guanya el derbi 
(ADLL - UDM 3-0; Llefi à- UDC 3-3)
1420.- El Cirera atura un altre lí-
der (UDC- SJ Montcada 1-0; UDM- 
Hermes 2-3; ADLL- Sant Pol 1-0).
1421.- Tres derrotes mataronines 
(Guineueta - UDM 3-1; Hermes- 
ADLL 2-1; Martinenc B- UDC 3-0)
1423.- Altre vegada els tres signes 
(UDC- Lloreda 4-2; UDM- Carmelo 
1-1; ADLL- Guineueta 1-2)
1424.- Només guanya el Cirera 
(Gramenet - UDC 1-3; Carmelo. 
ADLL 3-2; Premià- UDM 2-0)
1425.- Triom europeu del Cirera 
(UDC- Europa B 2-0; ADLL- Premià 

1-3; UDM- Llefi à 0-3)
1426.- Només puntua la 
Mataronesa (SJ Montcada- UDM 
2-2; Sant Pol- UDC 2-0; Llefi à- 
ADLL 2-1)
1427.- Només un gol i només un 
punt (UDM- Martinenc B 1-1; ADLL- 
SJ Montcada 0-4; Canyelles - UDC 
2-0)
1428.- La Llàntia únic guanyador 
(UDC- Besós BV 1-2; Martinenc B- 
ADLL 2-4; Lloreda- UDM 1-0)
1429.- El Cirera guanya i ja està 
salvat (Tecnofutbol - UDC 1-2; UDM- 
Gramenet 2-2; ADLL- Lloreda 2-3)
1430.- La Llàntia baixa i la 
Mataronesa encara es pot salvar 
(Europa B- UDM 2-6; UD Cirera - 
Montcada 0-2; Gramenet- ADLL 1-0)
1431.- La Mataronesa també baixa 

(UDM- UDC 2-2; ADLL- Europa B 2-3)

CE MATARÓ I UD 
CIRERA
Segona Catalana 16-17

11441.- Només un punt per comen-
çar (CEM- Besós BV 1-1); Un greu 
accident de Toni Rodríguez ajorna 
el partit de la UD Cirera.
1442.- Comencen amb triomf (UDC- 
Sant Pol 1-0); Guanyen amb solvèn-
cia (Badia- CEM 0-2)
1443.- Victòria "olímpica" (CEM- 
Fund. Grama 1-0); S'escapen dos 
punts en temps afegit (Sarrià- 
UDC 1-1).
1444.- Tenen un molt mal dia (UDC- 
Sant Adrià 0-2); Guanyen un punt 
en temps afegit (Lloreda- CEM 3-3)
1445.- Han de remuntar per gua-
nyar (CEM- Europa B 2-1); Perden el 

derbi (Llavaneres- UDC 3-1)
1446.- Segona derrota segui-
da a casa (UDC- Esp. Can Pi 1-2); 
Cedeixen en un partit vibrant 
(Guineueta - CEM 3-1).
1447.- Lleugera reacció (Martinenc 
B- UDC 1-1); El partit del Mataró 
s'ajorna.
1448.- Retroben el triomf (CEM- 
Canyelles 2-0); Tercera derrota 
consecutiva a casa (UDC- Llefi à 0-1)
1449.- Guanyen el derbi mares-
menc (Premià Mar- CEM 0-1); 
Trenquen la mala ratxa (UDC- 
Carmelo 2-1)
1450.- Guanyen en el darrer sospir 
(CEM- Sant Pol 1-0); Els remunten 
en tres minuts (Besós BV- UDC 2-1)
1451.- Golejada amb repòquer 
d'Aleix (UDC- Badia 7-2); Quarta 
setmana sense rebre gols (Sarrià- 
CEM 0-0)
1452.- Un gol de penal decideix 
en la cinquena setmana sense en-
caixar (CEM- Sant Adrià 1-0); El lí-
der va ser superior (Fund. Grama 
- UDC 3-0)
1453.- Empat just i insufi cient 
(UDC- Lloreda 2-2); Bargalló deci-
deix el derbi (Llavaneres - CEM 2-3)
1454.- Desaprofi ten l'ocasió de 
liderar (Llefi à - CEM 2-1)
1455.- Deixen escapar una altra 
ocasió (CEM- Esp. Can Pi 1-1); Bon 
partit amb fi nal vibrant (Europa 
B- UDC 3-3)
1456.-  Poden amb el segon (UDC- 
Guineueta 1-0); Destapen el pot 
dels gols i tornen al segon lloc 
(Martinenc B- CEM 2-4)

Però no tot van ser males notíci-
es per al futbol mataroní, ja que la 
UD Molinos va aconseguir l'ascens 
de 4a a 3a Catalana.
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L'Iluro HC celebrant l'accés a la fase final. |  ARXIU

Tercera Catalana 16-17

1431.- Pla d'en Boet 9è i Liverpool 
13è se salven.
1441.- El Molinos guanya el derbi 
a la Mataronesa en el seu debut 
a 3a Catalana
1448.- La Mataronesa trenca la 
imbatibilitat de La Llàntia
1449.- Brillant pòquer de victò-
ries (Pineda- La Llàntia 1-6; Pla 
den Boet- Argentona 3-0; La 
Salut- Molinos 0-4; Santvicentí - 
Mataronesa 1-2)
1452.- La Mataronesa en bona rat-
xa ocupa el segon lloc
1455.- Mataronesa i La Llàntia 

líders
1456.- Mala jornada amb un sol 
punt

ALTRES
1424.- El Molinos, ja campió de 
grup de 4a, puja a 3a Catalana 
1427.- Permanència assegurada 
del juvenil del CE Mataró a la Lliga 
Nacional
1430.- L'equip juvenil del CE Mataró 
7è lloc de la Lliga Nacional
1445.- Bon inici de la UD Molinos 
a 2a Catalana femenina
1446.- Gran triomf del juvenil del 
CE Mataró (Espanyol B- CEM 1-2)

VOLEIBOL

CLUB VOLEIBOL MATARÓ
1428.- El cadet de Club Volei 
Mataró subcampió de Catalunya
1444.- L'equip masculí debuta amb 
derrota a 1a Catalana i el femení 
amb victòria a 2a Catalana.
1446.- Primera victòria del masculí 
(CVM- Manresa 3-1)
1448.- Perden en derbi maresmenc 
(CVM- Arenys Mar 0-3)
1452.- L'equip femení es consoli-
da a la zona alta de 2a Catalana
1455.- Important victòria davant 
el Manresa (2-3)

ESCACS
1451.- El Club Escacs Mataró cam-
pió de Catalunya sub-14
1456.- CE Mataró bronze al Camp. 
Català sub-14 d'escacs actius

PATINATGE ARTÍSTIC
1418.- 13è lloc del Patinatge Artístic 
Mataró al Campionat d'Espanya de 

Grups Xous

PETANCA
1427.- El 1r equip de Penya l'Es-
planada puja a 1a categoria i el 
segon a 3a.

El cadet del CV Mataró, subcampió de Catalunya. | ARXIUDerbi entre l'ascendit UD Molinos i la Mataronesa. | ARXIU

HOQUEI HERBA
ILURO HOQUEI CLUB
1427.- L'Iluro s'imposa a la fase prè-
via d'ascens a 1a Estatal Femenina 
(IHC- FC Barcelona 4-0; IHC- 
Manzanares 2-1; IHC- Sav Vicente 
Alicante 2-1)
1429.- El bronze s'escapa als penals 
en les fases d'ascens a 1a (IHC- 
Real Sociedad 2-1; Xaloc- IHC 1-0; 
IHC- AHO Race 4-0; San Fernando 
- IHC 1-1)
1452.- L'equip juvenil femení de 
l'Iluro HC es classifica per a la fase 
final estatal
1454.- L'Iluro HC sisè a la Copa 
d'Espanya juvenil femenina
1455.- L'equip femení guanya i és 
2n a 2a Catalana (Egara- IHC 0-3)

PESCA SUBMARINA
1446.- Plata de l'SPAS Mataró en 
el campionat estatal per equips

RUGBY

RUGBY CLUB MATARÓ
1455.- El Rugby Club Mataró acaba 
en segon lloc el seu grup i haurà 
de jugar a 2a Catalana 

REM

REM CAPGROSSOS
1441.- El femení de Rem Capgrossos 
campió de la lliga Catalana

ATLETISME

1412.- Els dos equips del Laietània 
queden en 7è lloc es mantenen a 1a 
Catalana en pista coberta
1415.- El Running Ríos Mataró 
Campió de Catalunya per equips 
de Cros Curt
1425.- El Laietània a la final B i 
el GA Lluïsos a la C de la Lliga 
Catalana
1426.- El Laietània acaba desè de 
la Lliga Catalana

BILLAR
CB MATARÓ
1414.- Continuen intractables a la 

Lliga Estatal (Móstoles- CBM 2-6; 
Vallecas- CBM 0-8)
1420.- Una derrota que obliga a 
jugar les semifinals fora de casa 
(Danyell's Mollet- CBM 5-3)
1425.- A la final estatal després 
de quedar en 2n lloc a les semifi-
nals d'Alacant
1429.- Vuitè lloc a la fase final de 
la Lliga Nacional a 3 bandes

SINCRONITZADA
AE SINCRO MATARÓ
1432.- L'equip aleví de l'AE Sincro 
Mataró 3r en el Camp. de Catalunya
1433.- Èxit en el Campionat de 
Catalunya Benjamí amb 5 medalles

L'Iluro HC disputa les 
fases d'ascens a 1a
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L'equip masculí, per la seva 
banda, es va mantenir a 1a 
Estatal però acaba l'any mal 
situat

L'equip femení del Joventut 
Handbol Mataró tanca l'any en 
magnífic estat de forma. Després 
d'acabar la segona meitat de la 
temporada passada en sisè lloc 
de la taula classificatòria, aquesta 
temporada s'estan mostrant com 
les indiscutibles dominadores de 
la categoria, ocupant la primera 
posició i sense conèixer encara la 
derrota. De fet, només han cedit 
un sol empat en el que portem de 
temporada i va ser a la pista del 
segon classificat.

El masculí, per això, ja va afluixar 
una mica en el tram final de la tem-
porada passada, i després d'una 
profunda renovació aquest estiu, 

El Joventut Handbol Mataró 
femení apunta a Divisió d'Honor Plata

El femení s'està mostrant com un mur per als seus rivals. | ARXIU

JOVENTUT HANDBOL 
MATARÓ  MASCULÍ

1a Estatal 15-16
1411.- Superen fàcilment el cuer 
(Gavà- JHM 22-34)
1412.- Van tenir un molt mal dia 
(JHM- Palautordera 24-30)
1413.- Reaccionen massa tard (Sant 
Cugat - JHM 31-30)
1414.- Sense contemplacions (JHM- 
Lleida Pardinyes 40-22)
1415.- Victòria molt treballada 
(Maristas Zaragoza- JHM 27-30)
1416.- Tercera victòria seguida 
(JHM- OAR Gràcia 28-24)
1417.- Un final espectacular (Sant 
Joan Despí- JHM 23-26)
1418.- Segona part explosiva (JHM- 
Bonanova 31-20)
1419.- S'enfonsen al tram final (Sant 
Martí - JHM 31-27)
1420.- Gran triomf amb final vi-
brant (JHM- Sarrià 24-22)
1421.- Al revés que l'any passat 
(Sesrovires- JHM 25-24)
1423.- Decideix un pòquer d'asos 
(JHM- Sant Quirze 26-31)
1424.- El líder no es deixa sor-
prendre a l'Olímpic (Granollers 
B- JHM 37-27)
1425.- El deixen escapar a la repre-
sa (JHM- Montcada 24-25)
1426.- Reacció a mitges (Esplugues- 
JHM 31-31)
1427.- Acaben bé a casa (JHM- 
Gavà 37-23)
1428.- Comiat amb victòria per 
acabar en 7è lloc (Palautordera- 
JHM 26-28)

Copa Catalunya 2016
1431.- Cauen després d'un thriller 
(Sesrovires- JHM 26-25))

1a Estatal 16-17
1444.- Es perden després d'un bon 
inici (Esplugues- JHM 32-28)
1445.- Primera i treballada victòria 
(JHM- Sant Cugat 31-26)
1446.- Es deixen remuntar cinc gols 
(Bonanova- JHM 29-29)
1447.- Dues derrotes en quatre 
dies (JHM- Sarrià 27-31; Sesrovires- 
JHM 33-26)
1448.- El porter visitant fa l'empat 
(JHM- Montcada 28-28)
1449.- Remuntada per al record 
(Palautordera- JHM 26-30)
1450.- Sempre a remolc (JHM- La 
Roca 28-31)
1451.- Clarament superats (Sant 
Quirze - JHM 28-18)
1452.- No trenquen la mala ratxa 
(JHM- Sant Martí 28-32)
1453.- Quarta derrota seguida 
(Sant Esteve Palautordera- JHM 
34-27)
1454.- Tenen la moral molt baixa 
(JHM- Granollers B 24-33)
1455.- Era un triomf necessari 
(OAR Gràcia - JHM 30-35)
1456.- Empat en un final agònic 
(JHM- Bordils B 30-30)

JOVENTUT HANDBOL 
MATARÓ  FEMENÍ

Lliga Catalana 15-16
1411- Victòria important a l'Ebre 
(Tortosa - JHM 24-32)
1412.- Triomf davant el quart (JHM- 
Canovelles 26-23)

1413.- Sense opcions (Cardedeu 
- JHM 35-17)
1414.- Victòria important (JHM- 
Sant Quirze 27-22)
1415.- Cedeixen al final (Gavà- 
JHM 28-23)
1416.- Res a fer davant un potent 
líder (JHM- Sant Vicenç 19-33)
1417.- Cauen a la pista de les sego-
nes (Sesrovires- JHM 27-21)
1418.- Victòria per a la tranquil·litat 
(JHM- Ascó 18-17)
1419.- Permanència assegurada 
(JHM- Lleida Pardinyes 32-29)
1420.- Mínima derrota (Vilanova 
Camí - JHM 28-27)
1421.- Triomf per a la tranquil·litat 
total (JHM- OAR Gràcia B 34-26)
1423.- Pugen un lloc (Igualada - 
JHM 28-30)
1424.- Acaben en sisè lloc (JHM - 
Vilamajor 22-29)

Lliga Catalana 15-16
1444.- Un gran inici (JHM- OAR 
Gràcia B 43-18)
1445.- Victòria en pista complicada 
(Vilamajor- JHM 26-32)
1446.- Sense oposició (JHM- Lleida 
Pardinyes 33-17)
1447.- Continua al marxa impecable 
(Canovelles- JHM 24-29)
1448.- Intractables (JHM- 
Montcada 38-20)
1449.- Continuen insuperables 
(Gavà- JHM 26-39)
1450.- Victòria poc brillant (JHM- 
Sant Joan Despí B 29-22)
1451.- Vuit de vuit (Granollers At- 
JHM 25-28)
1452.- Amb caràcter de líder (JHM- 
Cardedeu 26-21)

1453.- La desena va ser complicada 
(Ascó - JHM 21-29)
1454.- L'onzena és plàcida (JHM- 
Sant Boi 42-22)
1455.- Perden un punt… però no 
perden (Sant Quirze- JHM 33-33)
1456.- Victòria molt treballada 
(JHM- Vilanova Camí 30-25))

ALTRES
1432.- El Joventut Mataró Atlètic 
3r de 3a Preferent aconsegueix 
l'ascens a 2a Catalana.
1432.- El juvenil del JH Mataró ter-
cer classificat a 1a Catalana

l'arrencada no ha estat la desitja-
da, fins i tot amb un canvi d'entre-
nador, flirtejant amb les posicions 
de descens.    
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El sènior femení acaba sisè a 
l'OK lliga i l'equip sub-17 reva-
lida el seu títol europeu

Aquest 2016 han continuat els 
èxits dels equips femenins del Club 
Hoquei Mataró, on el primer equip 
s'ha consolidat a l'OK lliga femenina, 
en una temporada on va acabar en 
sisena posició tornant a disputar la 
Copa de la Reina, tot i que aquesta 
temporada li ha costat començar a 
aconseguir bons resultats.

Tot i això, el gran èxit de l'any 
l'ha tornat a gaudir l'equip feme-
ní sub-17 de l'entitat, que com ja 
hem esmentat a la introducció, tot 
just ha revalidat el títol de Campió 
d'Europa, demostrant el gran futur 

que té l'entitat, on una bona part 
de les jugadores ja formen la base 
del primer equip.

L'any de l'equip masculí no ha 

Els equips femenins del Club Hoquei 
Mataró són la cara d'aquest 2016

Les mataronines es van consolidar a OK lliga amb una gran temporada. | ARXIU

MIS IBÉRICA CH 
MATARÓ 

1a Estatal 15-16
1411.- Guanyen el derbi maresmenc 
(CHM- Arenys Munt 3-2)
1412.- Tercera victòria consecutiva 
(Palafrugell- CHM 5-7)
1413.- S'escapa al victòria davant el 
líder (CHM- Alcobendas 3-4)
1414.- Comencen la segona volta 
amb mal peu (CHM- Tordera 2-5)
1415.- Tercera derrota consecutiva 
(Vilanova- CHM 4-3)
1417.- Continuen al pou (CHM- Sant 
Cugat 1-3)
1418.- Victòria balsàmica (Rivas- 
CHM 1-5)
1419.- Remuntada necessària (CHM- 
Manlleu 5-4)
1420.- Topen amb el poder blau-
grana (Barça B- CHM 6-2)
1423.- Tenen opcions però no pun-
tuen (Girona - CHM 2-1)
1424.- Victòria agònica davant el 
cuer (CHM- S.M.Pilar 7-4)
1425.- Falta encert a pilota aturada 
(Sant Feliu - CHM 6-5)
1426.- Victòria amb remuntada 
(CHM- Mieres 4-3)
1427.- Bon empat en el derbi 
(Arenys Munt- CHM 2-2)
1429.- Vadillo s'acomiada amb vic-
tòria (CHM- Palafrugell 6-3)
1430.- Perden i acaben en desè 
lloc (Alcobendas- CHM 3-2)

1a Estatal 16-17
1446.- Empaten amb un dels candi-
dats a l'ascens (CHM- Calafell 3-3)
1447.- Segon empat (Barça B- 
CHM 1-1)

1448.- Remuntada visitant (CHM- 
Asturhockey 7-8)
1449.- Una altra derrota (Sant 
Cugat- CHM 6-4)
1450.- Primera victòria de la tem-
porada (CHM- Lleida Alpicat 8-5)
1451.- Segona consecutiva a 
Alacant (Raspeig- CHM 2-6)
1452.- Domini sense premi (CHM- 
Vilanova 1-2)
1453.- Cauen inesperadament 
(Girona- CHM 5-2)
1454.- Es refan guanyant a la pista 
del líder (Palafrugell - CHM 2-6)
1455.- Victòria en un partit vibrant 
(CHM- Maçanet 3-1)
1456.- Derrota en el derbi comarcal 
(Arenys Munt- CHM 4-2)

MEDICARE SYSTEM 
CH MATARÓ  

OK Lliga Femenina 15-16
1411.- Triomf a la pista del cinquè 
(Bigues i Riells- CHM 0-1)
1413.- Agafen el darrer tren per a 
la Copa (Sfèric Terrassa - CHM 3-4)
1414.- Gran victòria en pista histò-
rica (Igualada- CHM 1-4)
1415.- No fallen a casa (CHM- 
Girona 5-2)
1416.- Amb el segon no poden 
(CHM- Manlleu 2-5)
1417.- Planten cara a la pista del 
campió (Palau Plegamans- CHM 3-1)
1418.- S'allunyen del cinquè lloc 
(CHM- Vilanova 5-6)
1419.- Cara i creu a Madrid (Las 
Rozas- CHM 4-0; S.M.Pilar- CHM 
0-2)
1420.- No poden doblegar un sòlid 
líder (CHM- Voltregà 0-2)

1425.- S'imposen per la mínima 
(CHM- Cerdanyola 1-0)
1426.- Remunten i assetgen el 
cinquè lloc (Alcorcón - CHM 1-3)
1427.- Victòria per pujar al cinquè 
lloc (CHM- Bigues i Riells 2-1)
1428.- Cauen després de plantar 
cara (Gijón- CHM 6-4)
1429.- Derrota en el comiat d'Oriol 
Feliu per acabar en 6è lloc (CHM- 
Sfèric Terrassa 3-4)

Copa de la Reina
1424.- Es queden a quarts de final 
(Manlleu - CHM 3-1)

OK Lliga Femenina 16-17
1447.- No poden amb el Palau 
(Plegamans- CHM 5-2)
1448.- El poderós s'imposa (CHM- 
Gijón 2-4)
1449.- Continuen sense puntuar 
(Sant Cugat- CHM 4-3)

1450.- Cauen estrepitosament 
(CHM- Bigues i Riells 0-4)
1452.- Tenen el líder contra les 
cordes, però acaben perdent (CHM- 
Manlleu 3-4)
1453.- Brillant primera victòria 
(Cerdanyola- CHM 0-4)
1454.- Sòlida segona victòria 
(CHM- Vilanova 5-1)
1455.- S'han de conformar amb 
l'empat (CHM- Alcorcón 1-1); Derrota 
immerescuda (Sfèric Terrassa- 
CHM 4-2)

ALTRES
1428.- El CH Mataró campió de 
Catalunya sub-16 (CHM- Manlleu 
5-0)
1430.- El CH Mataró campió d'Es-
panya femení sub-16
1456.- L'equip sub-17 revalida el seu 
títol de campió d'Europa

estat tan positiu, després d'acabar 
lluny de les posicions d'ascens a 
l'OK lliga. Un ascens que també 
sembla lluny aquesta temporada.
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El títol de Copa de la Reina 
i el de la LEN Trophy 
aconseguits pel conjunt 
mataroní en una setmana fan 
del 2016 un any únic

La Sirena Centre Natació Mataró 
ha fet d'aquest 2016 el millor any 
d'una entitat esportiva de la ciutat. 
Primer amb la victòria a la Copa de 
la Reina davant del Club Natació 
Sabadell, a Sabadell, un èxit es-
pecialment gran considerant tot 
el temps que feia que la piscina 
dels vallesans era inxepugnable. I 
després rematat, una setmana més 
tard, amb el títol de la LEN Trophy 
davant del Vougliameni a  la pisci-
na del Sorrall a Mataró davant d'un 

públic local completament entregat 
a les seves sirenes.

L'equip masculí, el Quadis 
CNM també va gaudir d'una bona 

La Sirena CN Mataró corona el seu 
millor any amb un doblet històric

La plantilla de la Sirena CNM aixecant la LEN Trophy disputada a Mataró. | ARXIU

QUADIS CN MATARÓ

Copa Catalunya 15-16
1411.- El Quadis acaba primer de 
grup
1412.- Es queden a semifinals (CNM- 
Mediterrani 8-9)

Divisió d'Honor 15-16
1414.- Fan patir el gran campió 
(CNM- Barceloneta 8-9)
1415.- Van anar ràpid per feina 
(CNM- Catalunya 12-9)
1416.- Guanyen sobre la botzina 
(Sant Andreu - CNM 9-10)
1417.- Guanyen a la piscina del cuer 
(Sant Feliu- CNM 7-13)
1418.- Cauen en un partit amb dues 
cares (Canoe- CNM 11-8)
1420.- Sorprenent empat (CNM- 
Rubí 9-9)
1425.- Cauen davant el segon 
(Sabadell- CNM 12-8)
1426.- Es guanyen el cinquè lloc 
(CNM- CN Barcelona 13-5)
1427.- Guanyen tres quarts, però 
perden el partit en el primer partit 
del "play-off" (Terrassa- CNM 5-4)
1428.- S'encallen a la represa 
i cauen a quarts de final (CNM- 
Terrassa 5-6)

Copa del Rei 2016
1419.- Topen amb la reialesa a 
quarts de final (CNM- Real Canoe 
6-7)

Copa Catalunya 2016
1444.- Comencen guanyant fora 
(CN Barcelona- CNM 8-9)
1445.- Passen després d'un 
partit dur (CNM- CN Barcelona 

6-5); Cauen a semifinals (CNM- 
Barceloneta 6-14)

Supercopa Six 2016
1446.- Cauen a quarts, tot i un gran 
inici (Terrassa - CNM 12-9)

Divisió d'Honor 16-17
1447.- Fàcil per començar (Rubí- 
CNM 4-13)
1448.- Planten cara al campió de 
tot (CNM- Barceloneta 6-11)
1449.- Paguen un mal inici (CNM- 
Sabadell 9-11);Guanyen gràcies a un 
gran final (Mediterrani- CNM 7-9)
1451.- Perden però deixant bona 
imatge (Terrassa- CNM 10-8)
1452.- Victòria còmoda (CNM- 
Catalunya 10-4)
1453.- Tomben la "bèstia negra" 
(CNM- Canoe 10-6)
1454.- Extraordinària victòria (Sant 
Andreu - CNM 11-21)
1455.- Victòria còmoda davant el 
cuer (CNM- Molins 15-5); Cinquè 
triomf consecutiu (CN Barcelona- 
CNM 4-7)

LA SIRENA 
CN MATARÓ  

Divisió d'Honor 15-16
1414.- Retorn amb triomf brillant 
(Terrassa - CNM 8-16)
1416.- Guanyen còmodament 
(Zaragoza- CNM 5-21)
1417.- Cap de setmana aprofitat 
(CNM- Moscardó 13-5; CNM- Dos 
Hermanas 18-4)
1423.- El Mediterrani fa suar (CNM- 
Mediterrani 12-8)
1426.- Resolen en el segon quart 
(CNM- Sant Andreu 10-6)

1427.- Perden i guanyen de nou 
gols (Sabadell- CNM 12-3; Rubí- 
CNM 5-14)
1428.- Sense problemes amb el 
cuer (CNM- WP Navarra 24-6)
1429.- A la final per la via ràpida 
(Sant Andreu - CNM 10-20; CNM- 
Sant Andreu 12-3); Comença la fi-
nal amb derrota als penals (CNM- 
Sabadell 11-12)
1430.- No poden amb el Campió 
d'Europa tot i començar dominant 
(Sabadell - CNM 11-9)

Eurolliga 15-16
1415.- Es fan un lloc a Europa, clas-
sificant-se per als quarts de final 

(Sabadell- CNM 15-6; Lille- CNM 
7-12; Messina- CNM 6-10).
1417.- Euroempat al Sorrall (CNM- 
Budapest 7-7)
1418.- Queden lluny de la gesta, 
però jugaran la Final Four de la 
Copa LEN (Budapest - CNM 9-4)

Copa de la Reina 2016
1424.- La Sirena CNM fa història 
guanyant la final de Copa a Sabadell 
(CNM - Zaragoza 18-5; Rubí- CNM 
5-16; CNM - CN Sabadell 9-7)

Copa LEN 2016
1425.- Fan el doblet i guanyen 
un títol europeu: "Glòria a Les 

temporada, tot i que sense sumar els 
mateixos èxits, consolidant-se com 
un dels equips habituals a les fases 
finals de les competicions estatals.
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El femení del Quadis 
renuncia a la Superlliga

QUADIS CN MATARÓ

Superdivisió Femenina 
15-16
1411.- Guanyen el derbi català 
(Falcons Sabadell- CNM 2-4)
1412.- El líder no dóna opció (CNM- 
Cartagena 0-4)
1414.- Superen un rival directe 
(CNM- Priego 4-3)
1421.- Derrota clara (CNM- Vic 0-4)
1423.- Derrota a Irún (Irún - CNM 
4-2)
1427.- Dues derrotes més (Calella - 
CNM 4-2; Arteal - CNM 4-1)
1428.- Derrota i victòria (CNM- 
Balaguer 0-4; School Zaragoza- 
CNM 3-4)
1429.- Acaben en 8è lloc 
(Cartagena- CNM 4-0; CNM- 
Linares 2-4)
1437.- EL CN Mataró renuncia a 
la màxima categoria

Superdivisió Masc. 15-16
1411.- Clara derrota (CNM- Priego 

0-4)
1413.- Topen amb el líder 
(Cartagena - CNM 4-0)
1425.- Pràcticament no tenen op-
cions de permanència
1426.- Baixen de categoria 
(Hispalis- CNM 4-0; Priego- CNM 
4-0)
1428.- Perden davant el cinquè 
(CNM_ Irún 1-4)
1429.- Acaben en 11è lloc i baixen 
(CNM_ Rivas 0-4)

Divisió d'Honor Masc. 16-17
1445.- Bon inici (CNM- Ripollet 4-2)
1453.- Una victòria i una derrota 
a Andalusia
1454.- Gran triomf (CNM- 
Mediterráneo 4-2)
1455.- En posició de fase d'ascens 
(CNM- Alicante 5-1)

Altres
1422.- El Quadis masculí tercer 
de Catalunya per equips
1435.- L'equip sub-23 campió 
d'Espanya

L'últim enfrontament del Quadis a Superlliga. | ARXIU

El CN Mataró de triatló 
manté la categoria

L'equip femení, campió de Catalunya per equips. | ARXIU

TRIATLÓ
CN MATARÓ

1416.- L'equip femení 
del CN Mataró sub-
campió de Catalunya 
de Duatló
1418.- El CN Mataró 
guanyador del català 
de duatló
1427.- L'equip femení 
campió de Catalunya 
per equips
1444.- Bona actuació 
al Campionat d'Espa-
nya (el femení 7è lloc 
a 1a i el masculí 6è lloc 
a 2a)
1446.- Els dos equips 
mantenen la seva 
categoria a la Lliga 
Nacional

NATACIÓ
CN MATARÓ

1425.- Sisè lloc del 

CN Mataró a la Copa Catalana 
per equips
1430.- L'equip fem. infantil del CN 
Mataró 3r lloc a la Copa Catalana 
de clubs i 4t lloc en conjunta

Sirenes" (CNM- Uralochka 16-12; 
Vouliagmeni- CNM 5-6)

Copa Catalunya 2016
1444.- La Sirena a la fase final 
(CNM- Sant Feliu 19-6)
1445.- Cauen a semifinals en els 
penals (CNM- Sant Andreu 16-17)

Supercopa 2016
1447.- Aquest cop no poden (CNM- 
CN Sabadell 6-11)

Divisió d'Honor 16-17
1448.- Victòria esperada per co-
mençar (Rubí- CNM 6-14)
1449.- Impotents davant un 
Sabadell amb pell de campió (CNM-
Sabadell 3-12)
1451.- Les fan treballar dur (CNM- 
Mediterrani 12-6)

1452.- El "millor equip català 
de l'any 2016" guanya a Madrid 
(Moscardó- CNM 5-13)
1453.- Victòria abans d'anar a Itàlia 
(CNM-Terrassa 9-6)

Supercopa Europea 2016
1450.- Freguen la glòria (Sabadell 
- CNM 10-9)

Eurolliga 16-17
1454.- Passen com a segones a 
l'estrena a Europa (Lille- CNM 5-13; 
Padova- CNM 10-5; CNM- Otter 
London 18-6)

ALTRES
1390.- L'equip infantil acaba en ter-
cer lloc a la Lliga Catalana
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El benjamí del Futsal Mataró campió de la Copa Catalunya. | CEDIDA

FUTSAL ALIANÇA MATARÓ

Tercera Divisió Estatal 15-16
1411.- Superen un rival directe (Futsal- Llicà 
d'Amunt 4-3)
1413.- Doble empat (Futsal - Montsant 5-5; 
Centelles - Futsal 3-3)
1414.- Primera derrota a casa (Futsal- Sant 
Joan Vilassar 0-3)
1416.- No troben el camí del gol (Sagarra- 
Futsal 1-0)
1417.- Tercera derrota seguida (Futsal- Parets 
6-7)
1418.- Planten cara però acaben cedint 
(Cerdanyola- Futsal 6-4)
1419.- Trenquen la ratxa guanyant el derbi 

La pedrera del futsal mataroní 
segueix sent una font d'alegries

(Futsal- Premià Mar 10-4)
1421.- Es col·loquen tercers (Penya Johan- 
Futsal 1-7)
1423.- Victòria plàcida davant el cuer (Lloret- 
Futsal 1-8)
1425.- Sense sort cedeixen l'empat (Pineda- 
Futsal 3-3)
1426.- Volen dos punts (Futsal- Santa Coloma 
5-5)
1427.- Sorpresos (Arrels- Futsal 2-1)
1428.- Es retroben amb la victòria (Futsal- 
Arenys Munt 4-2)
1429.- Exhibició a domicili, per recuperar el 
3r lloc (Lliçà d'Amunt- Futsal 1-8)
1431.- Tanquen amb victòria i en tercer lloc 
(Montsant- Fusta 2-5)

Natació | Roger Rabassa i 
Lara Reyes s'emporten la 
Copa Nadal del CN Mataró
El passat dia de Nadal es va 
celebrar la tradicional Copa 
Nadal, que enguany arribava a 
la seva 66a edició, organitzada 
pel CN Mataró. Roger Rabassa 
i Lara Reyes es van emportar 
una prova on participants de to-
tes les edats es van reunir com 
cada any a les instal·lacions del 
Complex Esportiu Joan Serra per 
felicitar-se el Nadal i participar 

d’una matinal de natació, de-
safiant el fred i una aigua, que 
aquest passat diumenge marca-
va una temperatura de 9 graus.

Natació| Guillem Pujol 
vencedor  d'una nova edició 
de la Copa Nadal de Barcelona 
El jove nedador de 19 anys del 
Centre Natació Mataró, Guillem 
Pujol, es va proclamar campió 
de la Copa Nadal de Barcelona, 
disputada a les aigües del port 
de la ciutat comtal. El mataroní, 
amb aquest triomf, ja suma tres 
victòries a la prova barcelonina 
que enguany fa 107 anys.

Futbol | La Mataronesa 
victoriosa al derbi de la Creu 
Roja davant del Mataró 
En el partit benèfic de la Creu 
Roja disputat el passat dia de 
Sant Esteve al Municipal del 
Centenari, i tot i que el resul-
tat és el de menys, el conjunt 

vermell i negre va derrotar al 
Mataró per un gol a dos.

Atletisme | Natàlia Rodríguez 
i Carlos Rey guanyadors del 
Cross de Nadal del CAL
El mateix dia de Nadal es dis-
putava la 43a edició del Cross 
de Nadal organitzat pel Centre 
Atlètic Laietània, en un recorre-
gut de 3 quilòmetres amb un bon 
desnivell que, enguany, es van 
emportar Carlos Rey i Natàlia 
Rodríguez, habituals a la prova 
nadalenca.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

Tercera Divisió Estatal 16-17
1444.- Comencen brillantment (Centelles 
- Futsal 2-7)
1445.- Són líders (Futsal - Vacarisses 6-2)
1446.- Triomf solvent (S.Joan Vilassar - 
Futsal 1-5)
1447.- Primera derrota de la temporada 
(Futsal- Lliçà 3-4)
1448.- Derrota mínima (Canet- Futsal 3-2)
1450.- Pugen al 2n lloc (Castellar- Futsal 3-5)
1451.- Perden el duel de la zona alta (Futsal- 
Grama 3-4)
1452.- Recuperen una posició (Futsal- 
Montsant 7-3)
1453.- Golegen un dels cuers (Pineda- Fut. 1-8)
1454.- Guanyen un partit trepidant (Futsal- 
Sant Cugat 7-6)
1456.- Acaben l'any en tercer lloc (Arrels- 
Futsal 5-5)

ALTRES
1414.- Presentació oficial del CFS Ciutat de 
Mataró, amb 10 equips i tres d'esport adaptat
1423.- CFS Ciutat de Mataró campió de futbol 
sala d'esport adaptat
1427.- L'equip femení del CFS Ciutat de Mataró 
campió de 1a divisió territorial
1430.- El femení del Futsal campió de 2a 
Catalana i puja a 1a; el juvenil campió de la 
Divisió d'Honor Juvenil Cadet femenina; el 
benjamí del Futsal subcampìó de Catalunya; el 
juvenil masculí de Futsal 8è a la Lliga Nacional.
1433.- El benjamí del Futsal campió de Copa 
i el cadet subcampió.
1435.- El cadet fem. participa al Camp. d'Esp.
1436.- El juvenil femení del Futsal subcam-
pió d'Espanya
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Gastronomia

El formatge

El formatge és un aliment ric en 
calci i proteïnes, tot i que aquest 
contingut, juntament amb el com-
ponent calòric, varia en funció de si 
es tracta de formatge fresc, tendre, 
curat, semi curat i de la seva proce-
dència: vaca, cabra, ovella.

La composició nutricional del 
formatge pot variar en funció de si 
es tracta de formatge fresc, tendre, 
curat, semi curat, o de la seva pro-
cedència (vaca, cabra, ovella).... A 
nivell general, però aquest aliment 
destaca per ser una interessant font 
de calci de proteïnes i de fòsfor.

Per tenir una referència, uns 
100 grams de formatge manxec 

aportaria d'entre els 600 i els 900 
mil·ligrams de calci. Una porció de 
formatge adequada se situaria en 
els 50 grams, que proporcionaria 
la mateixa quantitat de calci que 
un got de llet o un iogurt.

Uns 20 grams de proteïnes seria 
l'aportació de 100 grams de for-
matge, la qual cosa equivaldria a 
un 40% de les necessitats diàries 
d'aquest component, bàsic per al 
bon funcionament del nostre or-
ganisme.

En casos d'intolerància a la lacto-
sa, en funció del grau, cal tenir en 
compte que hi ha formatges com 
el cheddar que contenen tan sols 
un 5% de la lactosa habitual en 
la llet sencera; mentre que en els 

formatges més curats, la lactosa és 
pràcticament imperceptible. De to-
tes maneres, però, sempre cal seguir 
les indicacions del metge de capça-
lera per evitar mals imprevistos.

Pel que fa a la presència de 
carbohidrats, aquests són pràctica-
ment imperceptibles. D'altra banda, 
l'aportació calòrica és important, 
amb un ventall que va de les 200 
a les 400 calories als 100 grams 
consumits, en funció de si es tracta 
d'un formatge fresc o un de curat.

El contingut en greixos és alt, 
però amb una ingesta responsable, 
els benefi cis que se n'obtenen del 
consum compensen. 

TOT - AMIC
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius     
Diss. 31 es suspenen 2 últimes sessions i el dia 1 la matinal

Mine  16:30  21:30  00:00  

Comanchería  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00   

Vuelta a casa de mi madre  

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

Passengers  12:00  12:20  15:45 17:00  18:10  19:30  20:20  22:00  

22:45  00:30  01:00 

Canta 12:00  12:20  15:45  17:00  18:00  19:20  20:30  21:40 

Belleza oculta 15:50  18:20  20:35  22:50 

Assassin's Creed 

 12:00  12:20  15:50  18:00  19:00  20:25  22:45  01:00

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 12:00  12:20  16:20  18:05  19:10  21:00  22:00  00:50

Hasta el último hombre 00:00 

Vaiana 12:15  16:00  18:20

Villaviciosa de al lado 16:00  20:45  22:50

Aliados 00:50 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 

 12:00  

La llegada 22:40  00:15

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

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

Julieta 18:00 (30 des.)

Que Dios nos perdone 18:00 (29 des.)     20:00 (30 des.)

La Bailarina 18:00  20:15 (1 i 2 gener)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                                                               
Diss. 31 només sessions 16/17/18h.                                                

Passengers  16:00  18:15  20:20  21:30  22:40 

 [dv.+dl.-dm.] 18:00  20:10  22:30

Vuelta a casa de mi madre  16:00  18:00  20:40  22:40 

 [dv.+dl.-dm.] 20:30  22:30

Canta 16:00  17:00  18:10  19:15  20:30  22:40        

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

Belleza oculta 17:00  22:00         

 [dv.+dg.-dj.] 18:15  20:15  22:15

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

 [dv.+dg.-dj.] 18:10

Rogue One: Una historia de Star Wars  

   16:15  19:00  22:00

Vaiana 16:00  18:15                       

Villaviciosa de al lado 20:30  22:30

Programació del 30 de desembre al 3 de gener

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

  Lucasfi lms, mentre va fi lmant 
la nova trilogia de la Guerra de les 
Galàxies, necessitava alguna altra 
història per mantenir el públic 
enganxat a una de les sagues més 
profi toses de la història del cine-
ma i, segurament, la que compta 
amb més seguidors arreu del món. 
Sota aquesta premissa va sortir 
la idea de Rogue One, ambienta-
da cronològicament just abans 
de la trilogia original de George 
Lucas però, malgrat el que pugui 
semblar, el fi lm es converteix un 

Un film a l'alçada de la saga

'Rogue One' de Gareth Edwards

entreteniment digne del nom de 
la saga.

Fins i tot, malgrat una primera 
meitat de la pel·lícula de ritme 
més aviat lent i on costa empatit-
zar amb els protagonistes, Felicity 
Jones, Diego Luna i un androide de 
bromes previsibles, a partir de la 
segona part el fi lm es converteix en 
una autèntica meravella de ritme, 
efectes especials i emoció en una 
de les batalles, sigui aèria o terres-
tre, més aconseguides i fantàsti-
ques de tota la saga. I un “cameo” 
fi nal que ens deixa amb moltes 
ganes que arribi ja l'Episodi VIII...

 

Una de les protagonistes de la pel·lícula

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. 1750
‘Yo soy tu padre’

Guanyadors:
Skarleth Mora Macías.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017

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

FRANTZ

L'Anna va a visitar la tomba del seu 
promès Frantz, assassinat a França du-
rant la I Guerra Mundial. Un dia, Adrien, 
un jove francès, també hi deixa flors. 
La seva presència suscitarà reaccions 
imprevisibles en l'Alemanya derrotada...
Direcció: François Ozon
Intèrprets: Pierre Niney, Paula Beer, 
Cyrielle Clair, Johann von Bülow
113min

PELÉ, EL NACIMIENTO DE...

El film s'endinsa en la vida del llegendari 
futbolista brasiler Edson Arantes do 
Nascimento, Pelé. Narra la joventut del 
futbolista i la seva ascensió a la fama, 
així com el lideratge a la selecció que va 
conquistar el Mundial de futbol de 1958.
Direcció: David Mackenzie
Intèrprets: Kevin de Paula, Leonardo 
Lima Carvalho, Rodrigo Santoro
107min

LA ÚLTIMA CANCIÓN

El film narra la història d'una jove que 
acaba de perdre el seu marit. Com ho 
superarà? Ella sap que ha de seguir 
endavant amb la seva vida després de 
perdre al seu marit, que era un aclamat 
cantant de folk, però no sap com fer-ho.
Direcció: Sean Mewshaw
Intèrprets: Rebecca Hall, Jason Sudei-
kis, Joe Manganiello
105min

MINE

Després d'una missió fallida, Mike Ste-
vens trepitja una mina terrestre al mig 
del desert de l'Afganistan. Aïllat i perdut 
al mig del no-res, queda atrapat i dra-
màticament amenaçat per l'explosiu i 
pels perills del desert de sorra. 
Direcció: F. Guaglione, F. Resinaro 
Intèrprets: Armie Hammer, Annabelle 
Wallis, Tom Cullen
111min
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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)

Poses molta energia en els teus ob-

jectius i potser et sents una mica 

cansat. No deixis de lluitar pel que 

t'interessa. T'anirà bé reservar un 

temps diari de desconnexió.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pot ser que et toqui fer un pas en-

davant a la feina. Això et pot provo-

car dubtes i pors. No rebutgis col-

laboracions, algú de més edat, et 

pot ajudar molt a avançar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Estàs radiant i atraus moltes mirades 

i la parella es pot posar un xic gelosa. 

Compte amb l'excés de franquesa, 

en certs ambients potser et convé 

mesurar les paraules.

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

Ets un bon estratega que estableix 

els seus objectius des del silenci. 

Tens convenciment i força per fer 

moltes coses, no deixis que la manca 

de confiança et deixi enrere.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

En les darreres setmanes pots haver 

aconseguit importants objectius labo-

rals. L'esforç ha valgut la pena i ara et 

vénen de gust uns dies de vacances 

o fer-te algun regal.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Un dels teus propòsits per a l'any 

vinent és cuidar-te, adquirir millors 

hàbits. És bon moment per perfilar 

objectius. Sobretot si has tingut al-

gunes molèsties de salut.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots descarregar el mal humor en qui 

menys culpa té. Cerca altres mane-

res de passar-ho bé, no tot és gastar 

molt. Pots preparar-li una sorpresa 

romàntica a la parella.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Mira de no culpar a altres. L'acceptació 

serà necessària per fer un pas enda-

vant. Aquests dies et pots trobar amb 

el teu nen interior i mirar cap al futur 

amb esperança.

Bessons (21/5 al 21/6)

Fertilitat d'idees. Segueixes apos-

tant pels teus objectius i penses en 

com obtenir més autonomia, en ser 

més independent. Si has de signar 

un contracte, mira-t'ho bé.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Un pèl nostàlgic de l'any que acaba. 

Una manera d'eternitzar els records 

és aplicar l'art o l'escriptura. Pots 

rebre missatges o una trucada in-

esperada. Algú que t'enyora.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et sents obligat a actuar segons el 

teu criteri i filosofia i en aquest mo-

ment no acceptaràs altres maneres 

de gestionar les coses. Pots tenir 

alguna idea genial, aprofita.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Vols expressar-te i fer arribar la teva 

veu als altres. Necessites donar-te 

a conèixer. És un bon període per a 

l'expansió i la publicitat. Ideal per a 

assumptes laborals.

www.facebook.com/dhannaastro

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

HORÒSCOP 1752.indd   1 28/12/16   9:26



Resum fotogràfic de la funció del Centenari dels Pastorets, el dia de Nadal

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Marc 
Grané

Tot extra imatges Pastorets.indd   1 28/12/16   18:51



21 de maig

 La Fundació El Maresme estava d’aniversari en-
guany. I és que cinquanta anys no es fan cada dia i 
per això ha estat un any ple d’activitats i sorpreses.  
Per Festa Major, les Dissantes van tornar a ser un 
èxit i al maig el seu personatge singular, en Santi, 
prenia cos en forma de nan que es va presentar du-
rant la festa conjunta que van celebrar la Fundació 
El Maresme i el Tot Mataró. La Nit de Gala, ja al de-
sembre, ha tancat els actes de celebració

Abril

 L’ACN va destapar el pacte no escrit perquè la grua 
de Mataró no actuï al barri de Cerdanyola. L’accés a 
diversos correus electrònics va permetre comprovar 
que els agents fan els ulls grossos des del 2002, quan 
es va aconseguir aturar la implantació de la zona 
blava al barri. Per això és habitual veure, en deter-
minats carrers, cotxes aparcats damunt la vorera. 
L’Ajuntament ja va anunciar que mantindrà la per-
missivitat mentre es redacta el nou Pla de Mobilitat.

gener

 La cadena Funnydent va tancar d’un dia per l’altre 
tots els seus centres, inclòs el de Mataró, i va deixar 
prop d’un miler d’afectats amb tractaments dentals 
pagats i a mig fer. L’Ajuntament va atendre prop de 
400 persones i es va muntar tot un dispositiu infor-
matiu per atendre els pacients i ajudar-los a fer les 
reclamacions. El cas d’estafa piramidal va arribar a 
mans de la justícia i el propietari de les clíniques va 
ser enviat a presó provisional sense fiança.

juliol

 Mataró va anunciar la cancel·lació de la Festa al 
Cel el passat juliol, quan només faltaven dos mesos 
pel gran festival aeri. El govern sociovergent feia mi-
ques així la que va ser la gran aposta del govern de 
l’exalcalde de CiU Joan Mora. Però complia també 
el compromís de no portar el festival a la ciutat si no 
s’aconseguien 300.000 euros en patrocinis privats 
que ajudessin a pagar els 520.000 euros que costava 
portar l’esdeveniment a Mataró.

Fundació Maresme

 GruaFunnydent

 Festa al Cel
F

AF

AF

G
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6 de juny

 La solidaritat ha fet acte de presència en molts 
moments durant l’any, però la 'Festa-Torneig Joan 
Petit - Nens amb càncer' va resultar especial. La 
Fundació Amics Joan Petit va organitzar una gran 
festa juntament amb el Club Hoquei Mataró per 
retre homenatge a en Joan, la història del qual va 
inspirar els organitzadors del torneig ara fa setze 
anys i que dediquen els fons recaptats a atendre les 
famílies i a la investigació de la malaltia.

24 d'abril

 El Llibre Gegant de Contes aquest 2016 ha cele-
brat els 40 anys de la iniciativa, nascuda gràcies a 
les ganes de difondre la literatura i seguir fomentant 
la lectura. En aquesta celebració es va voler recupe-
rar l’emplaçament original, la Plaça de Santa Anna. 
Per a celebrar-ho també es va retornar a la palla 
que acompanyava l’indret original i que, segons 
els organitzadors, sempre havia creat l’ambient 
inspirador per a autors i il·lustradors.

4 de juliol

 La bandera de l’arc de Sant Martí va onejar per 
primera vegada al balcó de l’Ajuntament per com-
memorar el Dia Internacional pels drets del col·lectiu 
LGTBI. Un munt d’activitats van omplir la ciutat en 
defensa d’aquest col·lectiu durant tota una setma-
na. I una festa va tancar la setmana de celebracions, 
que ja es va anunciar que l’any vinent continuaran 
i encara amb més força amb tallers a les escoles per 
visualitzar i acceptar aquests col·lectius.

setembre

 Un home de 36 anys i veí de Mataró va ser detin-
gut després de penjar a la xarxa més d’una trente-
na de vídeos amb contingut homòfob en els quals 
amenaçava el col·lectiu LGTBI i instava a matar-los 
i maltractar-los, mentre planejava un atemptat com 
el que s’havia produït a Orlando setmanes abans. 
L’home va quedar en llibertat hores després i va 
tornar a penjar vídeos intimidatoris a la xarxa. La 
Generalitat es va personar d'acusació particular.

Joan Petit

Llibre Gegant LGTBI

 Homòfob
A

LA

AH J

L
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agost

 Després de molts mesos d’obres, els nous enlla-
ços de l’autopista C-32 s’han inaugurat aquest any. 
Segons els encarregats de portar a terme l’estudi de 
mobilitat, les noves connexions haurien de millo-
rar les entrades a la ciutat tant cap al centre, com 
cap a l’Hospital i el centre comercial Mataró Parc. 
Els nous accessos van entrar en funcionament l’1 
d’agost i ja s’ha aconseguit reduir en un 52 per cent 
les retencions que es produïen en aquests espais.

de juliol a desembre

 Cada sessió tenia un màxim de 18 persones espec-
tadores i l’èxit de públic han fet prorrogar en diverses 
ocasions l’obra Misèria, dirigida per Pere Vàzquez i 
interpretada al soterrani de La Destil·leria. Els ac-
tors Santi Clavell, Xavier Codony i Lídia Rovira han 
permès portar a Mataró l'obra 'Misery' d’Stephen 
King. L’aproximació total als actors ha estat una de 
les claus de l’èxit de Misèria, sens dubte, una de les 
obres de petit format de l’any.

25 i 26 de novembre

 Seguir potenciant la cultura a la ciutat és un dels 
objectius de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament. 
És per aquest motiu que segueixen tirant iniciatives 
com la del Concurs de Microteatre celebrat a finals 
de novembre. Setze representacions es van fer una 
desena d’espais diferents de la ciutat i fins a un total 
de 100 persones van acabar participant del concurs 
emetent el seu vot que van escollir l’obra “Encaixes” 
de maria Codony com a guanyadora.

juny

 Mataró es volia sumar a la tendència de potenciar 
la “cultura de la cervesa” i gràcies a això va organitzar 
la primera edició de la Mataró Beer Week. La propos-
ta, emmarcada també amb l’organització de la Fira 
Gastronòmica, va incloure la cervesa Piris, la Biir i el 
Molta Malta com al trident comarcal cerveser més 
potencial de la zona. Tot un seguit d’activitats van 
guarnir aquesta iniciativa que promet repetir-se en 
properes ocasions.

Mataró Oest

MisèriaMicroteatre

 Mataró Beer Week
M

MM

AM
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 El 2016 també ha estat marcat per l’ocupació de 
diferents pisos a la ciutat. Un dels casos més sonats 
va ser el bloc del Pla d’en Boet, a prop dels Mossos 
d’Esquadra. El Tot Mataró va destapar un altre cas; 
el bloc de darrere de l’Ajuntament. Tot plegat un fe-
nomen que  ha obligat a l’Ajuntament a reaccionar 
posant en marxa una comissió que ha de servir per 
gestionar els problemes de convivència i seguretat 
que generen aquest tipus d’ocupacions.

27 de setembre

 Després que durant el 2015 els usuaris del Port es 
queixessin una i una altra vegada pel mal estat dels 
pantalans i per un enfonsament d’aquests a finals 
d’any, el 2016 tampoc començava amb bon peu. 
Un nou enfonsament posava en marxa el procés de 
renovació de la zona més malmesa. El Consorci del 
Port finalment inaugurava el mes de setembre els 
nous pantalans fets amb noves tecnologies i mate-
rials per seguir potenciant aquesta zona.

18 de setembre

 Una paella popular va fer encendre la polèmi-
ca i la convivència de nou al barri de Rocafonda. 
L’arrossada, organitzada per un grup de comerci-
ants del barri, incloïa porc i alcohol, dos ingredients 
prohibits per la comunitat musulmana. L’Associació 
de Veïns va suggerir que se substituïssin aquests ali-
ments per d’altres i això va generar encara més polè-
mica. Diferents informacions apuntaven que s’havia 
arribat a aconsellar votar el PSC durant la paella.

tot l'any

 Moltes són les activitats solidàries que s’orga-
nitzen a Mataró al llarg de l’any. En la majoria de 
casos es destinen els diners a entitats i associaci-
ons vinculades a malalties o familiars de malalts. 
L’Ajuntament de la ciutat per primera vegada ha 
aglutinat aquestes propostes sota un mateix parai-
gua “Mou-te amb cor”, amb l’objectiu de facilitar la 
difusió i participació en aquestes iniciatives que, 
en moltes ocasions, superen el miler de persones.

 Ocupació de pisos

Pantalans Paella popular

Mou-te amb cor
A

PA
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P
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18 de desembre

 El bressol de la rumba catalana se situa a Mataró 
pel seu llegat i la vinculació de Peret amb la capital 
del Maresme. Fet que aquest any s’ha potenciat amb 
la tercera edició de la Diada de la Rumba i, sobretot, 
amb l’acollida del gran festival de rumba organitzat 
a Catalunya, el RumbaFest. Més de sis hores segui-
des de rumba catalana van posar Mataró a la tercera 
parada del festival i ja s’estudia la possibilitat que 
sigui una aturada fixa en pròximes edicions.

 El centenari de La Sala Cabanyes ha estat el pro-
tagonista de la seva programació al llarg del 2016, 
quan s’han repassat les millors funcions de la histò-
ria d’aquests cent anys. En l’últim trimestre, a més 
a més, s’ha organitzat la tercera trobada mataroni-
na de satanassos i de tot Catalunya, s’ha inaugurat 
l’exposició del centenari dels Pastorets i s’ha donat 
el tret de sortida a les representacions d’aquesta 
última funció esmentada: el gran clàssic mataroní.

15 de setembre

 Fa deu anys que la ciutat de Mataró es pot informar 
a través de les ones radiofòniques públiques. I és 
que el 2006 va néixer Mataró Ràdio, fet que aquesta 
temporada s’ha celebrat amb gran entusiasme tant 
per part d’autoritats, responsables que segueixi ben 
viva, com per part d’oients, que els donen les audi-
ències, i entitats i organitzacions que farceixen bona 
part dels seus continguts. Mataró Ràdio ho va cele-
brar el setembre amb una gran gala al Monumental.

7 i 8 de maig

 La Romeria Rociera d’aquest any tenia un com-
ponent de festivitat extra. I és que la celebració ar-
ribava als quaranta anys d’aquesta història única 
entre casetes i converses, balls i sevillanes, tapes i 
fino. El cap de setmana amb més accent andalús 
que se celebra a la ciutat, es caracteritzava aquest 
2016 per una pluja fina i una boira densa que no 
van impedir, de cap de les maneres, la celebració 
de les quatre dècades de vida andalusa mataronina.

Rumba

 Sala CabanyesRàdio

 Romeria Rociera
R

AR

AR
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30.000 euros per a les entitats socials
Bankia i la Fundació Iluro creen uns ajuts que es destinaran a impulsar projectes 
orientats a sectors vulnerables de la població

Ajudes: Redacció

  Bankia i la Fundació Iluro han 
signat un conveni de col·laboració 
per donar suport a entitats sense 

ànim de lucre que desenvolupin 
activitats socials a la comarca 
del Maresme, amb l'objectiu de 
contribuir al seu treball en l'àm-
bit de l'acció social, la formació, 

l'ocupació i el desenvolupament 
territorial.

L'acord contempla la convoca-
tòria ‘Acció social 2017’, fruit de 
la col·laboració d'aquestes dues 

AMB EMPENTA
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Bankia consolida i reforça el seu compromís amb la societat a tra-
vés de cinc línies d'acció social que són: habitatge/nova pobresa, 
educació, ocupació, desenvolupament local/rural i discapacitat.
Bankia centra la seva inversió social en aquestes línies prioritàries 
com una contribució per pal·liar algunes de les necessitats més 
apressants de l'actual context soci-econòmic. La política de res-
ponsabilitat social corporativa s'ha caracteritzat, així mateix, per 
relacionar l'activitat social del banc amb el seu negoci, allí on els 
seus propis empleats detecten problemàtiques socioeconòmiques.

Compromís de Bankia

entitats i que Bankia dóna suport 
amb 30.000 euros. Les ajudes es 
destinaran, durant el primer se-
mestre de l'any, a impulsar pro-
jectes d'entitats socials orientats 
als sectors de la població vulne-

rables i en risc d'exclusió soci-
al en el Maresme. “Volem seguir 
involucrats, conjuntament amb 
la Fundació Iluro, en alguns dels 
principals projectes en els quals 
les entitats del Maresme treballen 
dia a dia per millorar la qualitat de 
vida de persones i col·lectius que 
precisen una atenció especial" va 
subratllar el director de Bankia a 
Catalunya Joaquim Saurina.

Les bases de la 
convocatòria del 
programa d'ajuts seran 
presentades al llarg del 
mes de gener.
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

El Kia Niro, rècord Guinness al baix consum
El nou crossover híbrid de Kia aconsegueix un consum mitjà de  3,07 l/100 km en un 
trajecte entre Los Angeles i Nova York, de costa a costa dels Estats Units

Motor: Redacció

  El Kia Niro ha rebut el títol 
del  Guinness World Record per 
la mitjana de consum més baixa 

registrada per un cotxe híbrid cir-
culant de costa a costa dels Estats 
Units d'Amèrica. La nova marca 
rècord se situa en l'equivalent a 
3,07 litres cada cent quilòmetres.

“Estem molt contents amb el 
rècord aconseguit pel Kia Niro”, 
afi rma Orth Hedrick, vicepresi-
dent i planifi cador de producte 
de Kia Motors America. “El nostre 
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Kia és una marca automobilística molt jove que ha crescut molt 
ràpidament. Els darrers 10 anys ha redefi nit la marca en l'àmbit 
europeu i des de llavors es creix, associant la imatge a un ambai-
xador de luxe com és Rafa Nadal. L'altre gran aval són els seus set 
anys de garantia. Des del 2010 ofereixen la garantia més extensa 
del mercat en tots els seus productes i això fa que el consumidor 
hi confi ï per la qualitat, pel disseny i per concessionaris com el de 
Mataró, d'AR Motors. A les instal·lacions a la zona del Rengle ja 
s'hi pot trobar el Niro.

Marca en creixement

objectiu era crear un vehicle que 
fos realment útil, amb una gran 
presència i un fantàstic consum 
per quilòmetre i haver aconseguit 
el Guinness World Record confi r-
ma la nostra fi ta".

El Niro, és el primer híbrid de-
dicat de Kia concebut per acon-
seguir un equilibri perfecte entre 
consum i la utilitat d'un crossover 
compacte. El seu atlètic i atractiu 
disseny s'uneix a una llarga llis-
ta d'equipament que inclou: un 
innovador sistema híbrid espe-
cialment dissenyat que propor-
ciona una atractiva experiència 
de conducció.

Al seu baix consum cal 
afegir un disseny atlètic i 
un equipament innovador 
amb un sistema híbrid 
especial

núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017

Empenta 3 i 4 1752.indd   3 28/12/16   16:56



  

COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00
VENDO LIMPIACRISTALES JOCCA 
eléctrico. A estrenar. Buen precio. 
668.682.340 WhatsApp 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82
SOLAR EN CENTRO de Mataró. 22m 
de fachada;  2.200m2 de edifi cabi-
lidad; planta baja más tres. Precio 
1.300.000€. Contacto 605.618.437  
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 
MATRIMONI BUSCA PIS lloguer. 
Ingressos fi xes. 685.411.922. 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

SE BUSCA MUJER interina pa-
ra cuidar 2 personas mayores. 
605.976.556 
ME OFREZCO PARA limpieza de ca-
sas. 632.132.954

TREBALL

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 
SE NECESITA CAMARERA/COCINERA 
jornada completa con experiencia 
demostrable para bar en Llavaneres 
Llamar 635831206
TRABAJO FIN DE SEMANA. Catering, 
Eventos en toda Catalunya gastos y 
hotel incluidos. 669.479.028 
EMPRESA ÁMBITO NACIONAL. 
Precisa incorporar a personas pa-
ra la zona de Mataró. 619.220.947 
Sra. Filbà 
EMPRESA TEXTIL DE BAÑO pre-
cisa ofi ciala de repunte, owerlock 
y engomadora. 696.491.197 ó 
646.628.278. 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066 
AUXILIAR ADMVA, ATENCIÓ al cli-
ent, recepció. Dona de 49 anys. 
Experiència. Disponibilitat imme-
diata. Català i Castellà. Amabilitat, 
empatia. 652.716.155
AGENTE COMERCIAL BUSCA 
producto, servicio. Para comercia-
lizar-vender. 685.411.922. 
LIMPIEZA. 632.385.704
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
667.983.281
B U S C O  T R A B A J O  P E Ó N . 
632.622.707

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158

PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
PINTOR ECONÓMICO. 631.743.680
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 15€/h. Presupuesto sin 
compromiso. Se hace factura. www.
zoly.es 631.483.289

TAROT

HERMANO GABRIEL SANADOR vi-
dente y consejero. Te ayuda en tus 
enfermedades depresión, obsesiones, 
insomnio, dolores de cabeza, nervi-
os, insufi ciencia respiratoria. Limpia 
energías negativas de personas, ca-
sas y negocios. Teléfono. 629.719.869

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
MUJER JOVEN DISCRETA. Limpia, 
particular. 30 años. 603.341.763 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona Pl. 
Catalunya. 688.192.018 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
VICTORIA MADURITA. Cuerpo 10. 
Masaje balano. Fogosa, ardiente, 
complaciente. 698.388.985
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
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TRUCA AL 937 961 642
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4 i 5 de març

 S’estrenava a principis d’any al cicle ‘Fet a Mataró’ 
i ho feia com a una de les grans apostes. Shaking 
Shakespeare, ideat i interpretat per Josep Fadó, 
Moisès Maicas, Sing Song Sisters i The Hanfris 
Quartet triomfava també a Barcelona el mes de fe-
brer. L’exercici ‘irreverent’ sobre Shakespeare que 
portaven a l’escenari els va permetre estar nominats 
als Premis Butaca de finals d’any, que finalment no 
es van emportar.

18 de juny

 La ciutat de Mataró ha liderat el naixement d’una 
nova cooperativa de consum: Som Mobilitat. Amb 
l’objectiu de crear una plataforma de gestió de ve-
hicles elèctrics fomentant el seu ús compartit, Som 
Mobilitat ha presentat aquest 2016 les seves línies de 
treball i actuació i el seu primer vehicle compartit. 
Ara, la cooperativa pretén treballar i consolidar el 
seu model de funcionament i vehicle a partir del 
primer trimestre del 2017.

 Amb el nou govern a Catalunya, l’alcalde de Mataró 
no perdia temps i al mes de gener demanava al nou 
Conseller de Salut que resolgués el conflicte de 
l’Hospital i el centre sociosanitari. Una concentra-
ció al mes de març no autoritzada i organitzada per 
la Coordinadora en defensa de la sanitat pública, 
revifa la polèmica. Es planteja un nou Pla Director 
per reequilibrar l’endeutament de l’Hospital i el 
Conseller parla d'una inversió de 15 milions.

14 de febrer

 El seguici de comparses de la ciutat sortia per 
primera vegada en conjunt de la ciutat de Mataró. 
Ho va fer aquest any com a convidat a les festes de 
Santa Eulàlia de Barcelona, que van ser testimoni 
de tot un tastet de Les Santes que molts mataronins 
no es van voler perdre. Per tornar el compliment, el 
seguici festiu de Barcelona va visitar la capital del 
Maresme durant les festes de Sant Simó, a finals 
del mes d'octubre.

Shaking Shakespeare

Som MobilitatSociosanitari

Seguici
S

SS

S
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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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14 de febrer i 12 d'octubre

 A principis del 2016 la notícia climatològica posava 
Mataró al mapa per la gran calamarsada del mes de 
febrer. Llavors, fins a 53,6 litres per metre quadrat 
van caure en poca estona, deixant carrers i cotxes 
emblanquinats. La segona onada forta de pluges fa 
ser a l’octubre, quan el fort temporal va deixar 200 
litres per metre quadrat en diferents punts de la 
comarca. L’aigua va col·lapsar les comunicacions i 
un veí de Mataró va perdre la vida a Vilassar de Mar.

novembre

 Una xarxa ‘top manta’ i amb segell mataroní cau 
a finals del mes de novembre gràcies a la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i la Vigilància Duanera de 
l’Agència Tributària. La xarxa de falsificació, diri-
gida per un veí d’Òrrius, produïa i distribuïa per al 
‘top manta’. Durant l’operació es van decomissar 
118.000 productes amb valor de quatre milions 
d’euros, nou persones detingudes, disset més d’in-
vestigades i quinze registres.

maig

 Els boscos del Maresme aquesta temporada estan 
patint més que mai. Aquest 2016 des del Consell 
Comarcal, els ajuntaments, la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat han fet front comú per combatre i 
prevenir les greus afectacions de la processionària 
i l’escarabat Tomicus. La zona de Mataró ha estat 
declarada com a una de les més castigades per la 
plaga de l’escarabat, causant veritables estralls en 
els boscos, sobretot, de pins.

25 de novembre

 Aquest 2016 el Teixit de Dones ha agafat més força 
i consolidació. En gran part per la seva insistència 
en la reivindicació de la lluita contra les violències 
masclistes i de denúncia contra tots els atacs a les 
dones pel fet de ser dones. Al voltant de cada dia 25 
de cada mes, aquesta taula d’entitats que agrupa 
vocalies de dones de diferents associacions de veïns 
de la ciutat o altres associacions de dones, convoca 
una concentració davant de l’Ajuntament.

Temporals

Top MantaTomicus

Teixit de dones
T

TT

AT
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desembre

 A finals d’any també hem conegut el cas de l’Ate-
neu Popular La Trama, que començava amb una 
denúncia del PP demanant-ne el desallotjament 
per la crema de banderes espanyoles i que acabava 
l’any amb el cas d'una veïna de Mataró que, segons 
la seva família, malviu en un garatge, tot i que as-
segura ser propietària d’aquest gran espai ocupat 
al Passeig de Cabanelles. El cas crea controvèrsia i 
l’Ajuntament estudia el cas des de Benestar Social.

9 de maig

 Va sortir a la llum el mes de maig, quan els Mossos 
d’Esquadra confirmaven la detenció de dos pre-
sumptes agressors per la violació d’una noia disca-
pacitada estudiant al Miquel Biada. Informacions 
confuses al principi, poques declaracions i moltes 
acusacions van posar sobre la taula els protocols 
d’actuació, els processos de prevenció dels centres i 
els drets dels discapacitats. Tot plegat va acabar amb 
un expedient informatiu obert per part de l’alcalde.

juny

 El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
oferia a finals del 2015 la possibilitat de cedir 20 obres 
d’Antoni Viladomat a la ciutat de Mataró. El 2016 va 
ser l’any de les acusacions, ja que l’Ajuntament de 
Mataró, conjuntament amb la direcció del Museu 
de Mataró van considerar que aquestes obres no es 
podrien exposar en òptimes condicions a la ciutat. 
L’oportunitat de lluir-les al costat de la Capella dels 
Dolors s’esvaïen i Manresa ho aprofitava.

24 de novembre

 Potser una de les imatges més sorprenents d’aquest 
any ha estat la del vedell que es va escapar aquest 
passat mes de novembre de l’escorxador del Cros.  
Un veí va alertar de la notícia al Tot Mataró. L’animal 
es va passejar pel barri de Cerdanyola fins que l’ac-
ció coordinada entre cossos policials i Bombers de 
Mataró va posar fi a la vida del vedell. La policia va 
acabar disparant a l’animal per evitar, van dir, in-
cidents amb la ciutadania.

Trama

Violació Viladomat

Toro
T

vA

T

V
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14 de juliol

 L'altre gran Concurs que organitza el Tot Mataró 
cada any és al juliol i busca el Cartell Alternatiu de 
Les Santes. Són desenes els mataronins que hi par-
ticipen cada any i centenars els vots que acumulen 
les diferents propostes que passen a votació. Si Laia 
Arnau va ser l'autora del cartell oficial, l'altra imat-
ge de la Festa Major va dur la signatura de Míriam 
Martínez amb la proposta "Les Belles i les bèsties", 
que va ser el més votat pels mataronins.

8 de febrer

 L'oncòloga Maribel Nieto es va convertir el 8 de 
febrer en la Mataronina de l'Any 2015, per votació 
popular, després de superar la Sílvia Serra i el Roger 
Cruañas en la final del Concurs. Era la setena con-
vocatòria del Mataroní de l'Any, un certamen que 
el Tot organitza des del 2009 amb gran participació 
dels lectors, que proposen i voten els candidats. 
Nieto va ser pionera en el programa de detecció de 
càncer de mama de l'Hospital de Mataró. 

 Míriam Martínez Maribel Nieto
AA

 2016 ha estat un any important pel Tot Mataró i 
Maresme. El mitjà de comunicació més antic de la 
ciutat, i actualment de Catalunya, ha arribat a la xifra 
de 35 anys, un número rodó que va voler celebrar de 
forma compartida amb lectors i anunciants, fent-
los partícips de l'aniversari. Va ser el 18 de maig del 
1981 que el Tot Mataró sortia per primera vegada al 
carrer i en aquesta ocasió l'exemplar del dia 20 –que 
era divendres, òbviament– va ser del tot especial.

En aquelles pàgines repassàvem el que havia pas-
sat a Mataró durant els 35 anys de singladura de la 
revista, reforçant el vincle entre ciutadans i revista al 
llarg de mitja o tota una vida, depenent de les edats. 

La celebració més popular va arribar l'endemà 
amb una tarda, vespre i nit de festa per a totes les 
edats a la Plaça de l'Ajuntament. En col·laboració 

amb la Fundació el Maresme va ser l'ocasió de pre-
sentar el Nan d'en Santi i a més a més hi va haver 
animació infantil, havaneres amb el 30è aniversari 
del Grup Mestre d'Aixa i concert jove amb Ignorantes. 
La plaça es va omplir per compartir 35 anys al servei 
de la ciutat i a prop dels nostres lectors. 

L'ANY QUE EL TOT
HA FET 35 ANYS

M

M

M

Una festa ciutadana a la Plaça de l'Ajuntament va ser el colofó d'aquest aniversari
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Una Cavalcada sense grans novetats
La música es converteix en fil conductor de l’espectacle que manté els elements dels 
darrers anys sota la direcció d'Antoni Blanch

Festes: Mireia Biel

 Els Reis Mags ja són de camí 
a Mataró i tot està a punt per a 
rebre’ls amb una gran cavalcada 
el dia 5 a la tarda. Una cavalcada 
que no presenta novetats enguany, 
però que sí que manté els canvis 
introduïts el 2015, amb l’especta-
cle musical de l’inici, els obsequis 
per a Ses Majestats i el muntatge 
que es farà mentre s’espera que 
Melcior, Gaspar i Baltasar apa-
reguin al balcó de l’Ajuntament. 
Antoni Blanch segueix al capda-
vant de la Cavalcada com a director 
artístic de la mateixa.

800 voluntaris
Prop de 800 voluntaris faran pos-
sible un dels actes més multitudi-
naris del calendari mataroní, que 
farà sortir al carrer les 22 carrosses 
i 29 entitats que hi participen. Tot 
plegat per repartir 1.500 quilos de 
caramels sense gluten per tots els 
barris de la ciutat.

La Cavalcada sortirà a les 17.30 
h de la plaça de Puerto Rico, i con-
tinuarà per la ronda d’Alfons X el 

Savi, la plaça d’Espanya, el Camí de 
la Geganta, la plaça de Granollers, 
la ronda O’Donnell, la plaça de 
Manuel Serra i Xifra, el Camí del 
Mig, el carrer de Miquel Biada, la 
ronda Francesc Macià, el Camí 
Ral, la Rambla, la plaça de Santa 
Anna i la Riera fi ns a l’Ajuntament.

Sorpresa final
L’espectacle fi nal de la cavalca-
da comptarà amb una breu peça 
de dansa i alguna sorpresa i tam-
bé serà el moment en què Ses 
Majestats rebran els obsequis de 
part dels mataronins, de mans 
del regidor de Cultura, Joaquim 
Fernàndez. El Rei Melcior rebrà 
la clau de la ciutat que obre totes 
les portes i un plànol per tal de no 

deixar ningú sense regal. Al Rei 
Gaspar se li donarà unes mantes 
per recuperar-se del fred, unes 
mantes que simbolitzen la im-
portància del passat tèxtil de la 
ciutat. Per acabar, el Rei Baltasar 
rebrà raïm per refer-se del llarg 
viatge i que esdevé un recordato-
ri de l’antiga ciutat Iluro des d’on 
sortien les tines de vi cap a les 
tropes romanes.

1.500

Es repartiran, al llarg de 
tot el recorregut un total 
de 1.500 quilos de 
caramels sense gluten

Ramon Casacuberta 

Un cop els Reis hagin fet els 
seus discursos, baixaran a peu 
fins a la Plaça Santa Anna on 
oferiran, com ja va sent tradició 
des de fa uns anys, un conte 
als infants abans que se’n va-
gin a dormir. Enguany, l’autora 
del conte és Maria Escalas, 
que acaba de publicar la seva 
primera novel·la ‘Abans que el 
teu record torni cendra’ i que 
ha rebut nombrosos reconei-
xements.

Maria Escalas, 
autora del 
conte
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
19:30 IMAGINA’T UNA PARET
20:30 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 TERRA BAIXA
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 ARA LLEIDA BLANCA
8:00 GAUDIEX 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
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ARFA LLEIDA BLANCA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
18:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
18:30 RESERVA DE LA BIOSFWERA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 ESTUDI 3
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ARA LLEIDA BLANCA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 ESTUDI 3
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 RESERVA DE LA BIOFERA
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 ARA LLEIDA BLANCA
17:30 INFORM. 24H. MARESME
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 IMAGINA’T UNA PARET
19:30 TELÓ DE FONS
20:00 AL DIA CAP DE SETMANA
20:30 CONCERT LAXLAX’N BUSTO
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 GAUDEIX LA FESTA
22:45 TELÓ DE FONS
23:30 ESPECIAL CAP D’ANY 

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 NIT DE GALA. 50 ANYS DE 
 LA FUNDACIÓ MARESME
15:15 L’ENTREVISTA
16:00 CONCERT IN CRESCENDO
17:30 ZIRCÒLIA
18:15 ESVORELL 
19:00 ESPECIAL ADOLESCENTS 
 – TERÀPIA DE SHOCK

8:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
9:00 INFORM. 24H. MARESME
9:30 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 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 ESTUDI 3
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 RESERVA DE LA BISOFERA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
18:00 ARA LLEIDA BLANCA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 ESTUDI 3
21:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
23:00 FESTIVAL COS
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:30 ESTUDI 3
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 ARA LLEIDA BLANCA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 RESERVA DE LA BIOSFERA

13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ESTUDI 3
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
18:00 CANÇÓ DE NADAL
19:00 CAVALCADA DE REIS. EN 
DIRECTE DES DE MATARÓ
21:00 TORNA-LA A TOCAR. SAM
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
23:00 IMAGINA’T UNA PARET
0:00 ESTUDI 3
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme

Divendres
7:00 ESTUDI 3
7:30 RESERVA BIOSFERA
8:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 GAUDEIX LA FESTA
10:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
10:30 DE TEE A GRENN
11:00 CAMINANT x CATALUNYA
12:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
12:30 ESTUDI 3
12:45 CAVALDA DE REIS
15:00 MARATÓ DE NADALES
19:00 CREURE AVUI
19:30 ESTUDI 3
20:00 CONCERT LAX’N BUSTO
21:00 CONCERT IN CRESCENDO
22:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 ARA LLEIDA BLANCA
0:00 ESTUDI 3
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

Dimarts
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
8:30 RELIGIONS
9:00 DE TEE A GRENN
9:30 GAUDEIX LA FESTA
10:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
10:30 INFORM. 24H. MARESME
11:00 SET DIES
12:00 TELÓ DE FONS
12:30 ESTUDI 3
12:45 RESERVA DE LA BIOSFERA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 ESTUDI 3
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 ESTUDI 3
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 ADOLESCENTS.CAT
18:30 ESTUDI 3
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CONCERT IN CRESCENDO
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimecres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 AL DIA BCN Nord-Maresme

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

TV 1752.indd   1 28/12/16   11:01



Can Fugarolas Daniel Ferrer 

El llaüt Sant Ramon els portarà fins a Mataró aquest 
dissabte 31 al matí

Més punts de recollida de 
cartes dels Missatgers Reials 

 Quan acabi 2016 també 
haurà acabat el termini per 
participar del Verkami obert per 
la rehabilitació de Can Fugarolas. 
La nau de reparacions culturals 
es va marcar l'ambiciós objectiu 
de recaptar 15.000 euros per les 
obres més urgents de rehabilitació 
i necessiten les darreres apor-
tacions. A tres dies de fi nal del 
Verkami superaven els 12.000 
euros aportats. 

Recentment, Can Fugarolas ha 
fi rmat un contracte de masoveria 
urbana que substitueix el contracte 
de lloguer per un contracte a 10 
anys a canvi de rehabilitar l’edi-
fi ci. D'aquesta manera, doncs, es 
destinaran els recursos a rehabi-
litar els espais més malmesos per 
seguir acollint tota l'activitat que 
coincideix a la nau.

La màxima prioritat en aquestes 
obres serà la reparació del vola-
dís, molt malmès. Dins el mateix 
paquet d'obres es compta amb la 
ignifugació de les bigues, repara-
ció del forjat de la paret exterior, 
il·luminació de la planta baixa i 
condicionament dels lavabos. | 
Redacció

Els col·lectius demanen la 
darrera empenta

Últimes hores del 
Verkami de Can 
Fugarolas

3

Hi ha tres dies establerts 
per entregar les cartes: 
els dies 2, 3 i 4

Els Missatgers Reials, en una de les seves últimes arribades

Missatgers Reials seguiran reco-
llint cartes els dies 2, 3 i 4 de ge-
ner a diversos punts de la ciutat. 
El més cèntric és el de la Plaça 
Santa Anna, on en horari de matí 
i tarda es podrà donar la carta al 
missatger perquè la faci arribar als 
Reis, i també s’oferirà un taller de 

fanalets.
Els Missatgers 

Reials també re-
bran les cartes a 
diferents punts 
de la ciutat: AV 
Camí de la Serra, 
AV L’Havana i 
Rodalies, AV La 

Llàntia, Pati de Can Marchal, 
Casal de Barri Les Esmandies, CC 
Pla d’en Boet, AV Vista Alegre, AV 
Cirera, AV Via Europa, CC Molins, 
CC Rocafonda, C. de Llauder can-
tonada amb Sant Valentí, Parc del 
Palau, Pl. D’Isla Cristina i al Mercat 
de la plaça de Cuba. Els punts de 
recollida es poden consultar en 
un mapa interactiu a la web mu-
nicipal. | Mireia Biel

 L’arribada dels Reis Mags de 
l’Orient és cada cop més a prop i 
és per això que la ciutat ja es prepa-
ra uns dies abans per rebre els seus 
missatgers. El dia 31 de desembre 
al matí, el Port de Mataró veurà 
com el llaüt Sant Ramon porta fi ns 
a la ciutat els tres Missatgers Reials 
de Ses Majestats, 
que durant tota la 
setmana s’ocupa-
ran de recollir les 
cartes dels nens i 
nenes de la ciutat, 
enguany a més in-
drets de la ciutat 
que mai.

Gospelsons, com ja va sent tra-
dició, amenitzarà un matí d’emo-
cions i activitats mentre s’espera 
que arribi el vaixell que, amb fum 
de colors, anunciarà la vinguda 
dels tres Missatgers Reials, que 
un cop desembarquin, oferiran 
un discurs als assistents.

Més punts de recollida
Però més enllà del dia 31, els 

arxiu 

CulturaCultura núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017

Tot 8 cultura missatgers + fugarolas.indd   1 28/12/16   17:12



núm. 1752 del 30 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017

MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

OPORTUNITATS
Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

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. 

 EL TOT 1752.indd   11 28/12/16   9:33



El grup Pirat's Sound Sistema. Cedida 

Pirat's Sound Sistema encapçalen el cartell pel pròxim 13 de gener, quan actuaran 
també acompanyats per The Cabrians, Ferran Exceso i Dj Plan B

La Garrivern repeteix fórmula i proposa un 
divendres de música i festa a Can Doro

 Els organitzadors de 'La Gar-
rinada', la festa major extraofi cial 
d'Argentona, tornaran a posar el 
poble potes enlaire la nit del diven-
dres 13 de gener amb la fórmula de 
la 'Garrivern', una nit de concerts i 
festa per rememorar l'estiu. L'èxit 
de la festa de l'any passat els ha 
portat a repetir-ho per mirar de 
consolidar-ho com una cita més 
del calendari argentoní. 

Per a fer-ho, l'organització 
comp tarà amb fi ns a quatre con-
vidats d'honor per omplir l'espai 
de Can Doro. 

A partir de les onze de la nit i 
amb entrada gratuïta, Can Doro 
es convertirà en una gran pista de 
ball. Una pista coberta serà l'es-
cenari d'una nit que veurà passar 
pel seu escenari noms destacats 
del panorama musical actual com 

Pirat's Sound Sistema o els mata-
ronins The Cabrians, que només 
fa uns dies van exhaurir les entra-
des a la Sala Upload de Barcelona. 
Els acompanyaran dos grups més 
com són Ferran Exceso i Dj Plan B. 

La carpa de Can Doro serà una 
gran festa amb begudes a preus 
populars i entrada gratuïta perquè 
tots els joves de la ciutat hi puguin 
accedir.  | Red

Adreça web del banner invertit:

www.kacha.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PATI

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
CARLES NAVARRO RUIZ

concursos
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La revista 'Cap de Creus'. Una activitat de ioga.  Cedida 

 El butlletí municipal 'Cap de 
Creus' celebra els seus 25 anys i per 
a fer-ho, farà pública la digitalitza-
ció de tots els seus números, que 
posarà a l'abast de la ciutadania. 

Així, s’han escanejat totes i ca-
dascuna de les pàgines de les re-
vistes publicades i se n’han creat 
els documents PDF per confi gurar 
un arxiu de la revista tot portat al 
món 2.0. A més, les pàgines han 
passat per un programa de reco-
neixement òptic dels caràcters, 
per tal que es permeti de cercar 

 Amb l'inici del 2017, el Casal 
municipal de la Gent Gran del cen-
tre iniciarà una nova activitat de 
ioga. Consistirà en un cicle de 13 
sessions adaptades a les caracte-
rístiques i necessitats de la gent 
gran i que es duran a terme els 
dimarts a les 11.30 hores a partir 
del 17 de gener. Es tracta d'una 
activitat gratuïta però amb places 
limitades. El termini d'inscripció 
s'obrirà del 10 al 12 de gener, de 10 
del matí a 12 del migdia, al mateix 
casal. | A.C

El butlletí públic digitalitzarà tots els seus números, que 
seran accessibles en format digital

La inscripció serà del 10 al 
12 de gener

paraules dins el mateix document, 
i fer la recerca dels episodis del 
nostre passat més fàcil i efectiva.

La revista va néixer el 1991 com 
un projecte de comunicació que 
volia reunir dues tasques primor-
dials: “la d'actuar com a notaris 
de què passa i la de ser un vehicle 
d'opinió dels diferents punts de 
vista que hi pugui haver”. 

Vint-i-cinc anys després, el Cap 
de Creus vol adaptar-se i per això 
també ha fet el salt a les xarxes 
socials. A.C

La revista 'Cap de Creus' celebra 
els seus 25 anys

Nova activitat de ioga 
al Casal Municipal de 
la Gent Gran

Cedida 

ROBER SOLIDARI
C. mendez Nuñez, 64

1er Pis, Mataró

HORARI DE REBUDA
(DONACIONS)

i DE DECOLLIDA
(USUARIS)

DILLUNS, DIMARTS
i DIMECRES

TARDES DE 16 A 19H
DIJOUS MATINS DE 10 A 13H
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Ref 2488: Cerdañola: Ático con ascensor 
para entrar a vivir. 3 hab., salón come-
dor con balcón, cocina indep., baño 
completo. Soleado exterior y en zona 
con todos los servicios. 92.200€

EN AVDA. PRINCIPAL

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

PLANTA BAJA INDEPENDIENTE ZONA EIXAMPLE

Ref. 2499: Piso alto con ascensor y orientado 
a mar. 3 hab. (2 dobl), amplia cocina, gale-
ría, 1 baño, salón comedor, balcón exterior 
y soleado. No dude en visitarlo! 100.000€

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

LISTO PARA ENTRAR A VIVIR

Ref. 2497: Piso de 1/2 altura con ascensor 
y reformado. 2 hab. (1 con vestidor), co-
cina offi ce indep., galería, salón come-
dor con balcón, 1 baño y 1 aseo, suelos 
de gres. Exterior y soleado. 132.000€

Ref. 2476: Eixample: Vivienda gran me-
traje 120m2 para actualizar. 5 hab. (4 do-
bl), 1 baño, cocina independiente, am-
plio salón comedor con balcón. Terraza 
comunitaria con trastero. 137.200€

ÁTICO CON ASCENSOR

DÚPLEX CON TRES TERRAZAS

Ref. 2479: Cirera: Vivienda con entrada 
independiente tipo casita, 3 hab., y estudio 
sup. con terraza a nivel de 40m2, cocina 
idep., amplio salón comedor. Tan sólo 1 
vecino y zona muy tranquila. 178.000€

ZONA PERAMÀS

JUNTO CASCO ANTIGUO

Ref. 2477: Centro: Piso reformado con as-
censor. 3 hab, cocina,1 baño, salón co-
medor, balcón/terracita, puertas roble, 
ventanas electricas, Comunidad redu-
cida y a 1 minuto del centro.  138.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2498: Centro-Estación: Piso de 100m2 
reformado y con ascensor, 4 hab., salón 
comedor con balcón, cocina indep., 2 
baños, suelos gres, calef. y aire acond. 
No le falta detalle alguno!! 175.200€ 

FELIÇ
ANY
NOU!!
FELIÇ
ANY
NOU!!

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
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La gran majoria de la contractació no és indefinida L'edifici del CCMCedida  Cedida 

 L'any 2015 es van formalit-
zar al Maresme 99.965 contrac-
tes, el 86,07% d'aquests van ser 
de caràcter temporal davant del 
13,93% d'indefi nits. Aquesta és 
una de les dades que s'extreu 
de l'estudi fet per l'Observatori 
de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal sobre les con-
tractacions per ocupacions al 
Maresme. 

L'informe, que analitza en detall 
les dades, és una important eina 
per analitzar la realitat del mercat 
laboral a la comarca i poder fer una 
planifi cació de polítiques d'ocu-
pació ajustades a les necessitats 
de la comarca.

Les dades analitzades fan re-
ferència a 2015, un any que el 
Maresme va tancar amb 32.788 
persones aturades i una taxa de 

Es calcula que cada persona va signar dos contractes 
al llarg de l'any 

El 86% dels contractes que es fan al 

Maresme són de caràcter temporal

 Per segon any consecutiu, el 
pressupost del Consell Comarcal 
del Maresme torna a créixer. Ho 
fa en 2 milions d'euros, un 6,75%, 
provinents de l'increment d'in-
gressos en totes les àrees operati-
ves. El pressupost aprovat pel Ple 
ascendeix a 32.295.949 euros. Els 
comptes presentats pel Govern 
van obtenir els vots favorables de 
CiU, PSC i PP; l'abstenció de C's i 
els vots contraris d'ERC, CUP i ICV.

Tot i aquest increment pressu-
postari, el vicepresident primer, 
Joaquim Arnó, va puntualitzar que 
es tracta d'un pressupost prudent 
i que l'administració comarcal té 
un escàs marge de maniobra "la 
majoria dels ingressos són fi nalis-
tes i només disposem d'un 0,23% 
de capacitat d'acció". Tot i això, i 
malgrat la situació econòmica dels 
darrers anys, el CCM està sanejat 
econòmicament i compleix puntu-
alment amb els seus compromisos 
econòmics. 

El pressupost tindrà dues línies 
d'actuació. D'una banda, s'im-
pulsarà el treball transversal per 
emprendre accions encaminades 
a mitigar els efectes del canvi cli-
màtic; i de l'altra, també a partir 
de l'actuació transversal, s'activa-
ran línies de treball i cooperació 
per lluitar contra la pobresa. Red.

Volen lluitar contra el canvi 
climàtic i la pobresa

El pressupost del Consell 

Comarcal del Maresme 

creix un 6,75 per cent  

desocupació del 16,76%. Al llarg 
d'aquest període es van formalitzar 
a la comarca 99.656 nous contrac-
tes de treball que van ser signats 
per 53.278 persones. La relació de 
les dues dades indica un índex de 
rotació laboral de l'1,87.

Dos contractes per any
És a dir, que cada persona contra-
ctada va signar al llarg de l'any prop 
de 2 contractes. El 51,2% dels con-
tractats van ser homes i el 48,8% 
dones. El 86,07% d'aquestes con-
tractacions van ser de caràcter 
temporal i les sis activitats que 
van generar més ocupació estan 
totes incloses dins del sector ser-
veis. L'activitat industrial que va 
generar més ocupació va ser la quí-
mica que, amb 4.099 contractes, 
se situa en setena posició.

 

La Diputació destina 85.000 euros 

a la lluita contra el Tomicus

 La Diputació de Barcelona 
destinarà 85.000 euros a les dues 
associacions de propietaris que 
s'ocupen de lluitar contra la plaga 
del Tomicus, l'escarabat que està 
matant les pinedes del Maresme. 

A partir de les sol·licituds 
que es facin, s'atorgaran 35.000 

euros a l'associació de la Ser-
ralada Litoral i 50.000 a la del 
Montnegre-Corredor.

Els diners s'hauran de destinar 
a retirar la fusta morta per mirar 
de frenar la plaga i es calcula que 
l'àrea a buidar és de prop de 400 
hectàrees. 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

EIXAMPLE (Ref. 219137) Pis de 84m2 
útils, 3 habitacions individuals i 1 doble, 2 
banys complets. Pis recentment reformat. 

Pk inclós al preu.
184.000€

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

menjador orientat a mar.

99.990€

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

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

120.000€

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

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

82.500€

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

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

VENUT

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

llorables, molta llum al ser tot exterior. 

159.990€

CIRERA. Casa a tres vents de 286m2 en 
3 plantes i terrassa solarium. Dues viven-
des independents de 90m2, garatge de 

70m2 amb taller, bany i pati. Terrassa de 
55m2 amb vistes panoràmiques.  

71.000€

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

bany i galeria - safareig.
Ideal inversors!

51.000€

T

TE
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El tram de la carretera que surt a l'estudi del RACC. Dosrius, vist des de l'aireCedida  Cedida 

 El tram de la B-502 de Vilassar 
de Mar a Argentona és el tercer 
més perillós de Catalunya segons 
l'estudi EuroRAP que presenta 
anualment el RACC. El rànquing 
l'encapçala la carretera BP-1417 
entre Barcelona i Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental) –cone-
guda com la carretera de l'Arra-
bassada, que és doncs, conside-
rada, la de més risc d'accident de 
Catalunya.

La carretera que uneix Vilassar 
de Mar i Argentona encapçalava 
l'any passat el rànquing de carre-
teres més perilloses del territori. 
Malgrat que enguany ha saltat a 
la tercera posició, segueix sent 
un dels punts de la geografi a ca-
talana que concentren un major 
risc d'accidents. La carretera de 
l'Arrabassada és la més perillosa 
aquest 2016 i per darrere hi ha el 
tram de la BV-5001 entre l'accés 
nord de la B-20 i Martorelles.

Concentració d'accidents
El Maresme també forma part 
d'aquesta llista quant a trams 
negres per concentració d'acci-
dent amb l'N-II entre Montgat 
i l'enllaç de Mataró sud amb la 
C-32. Un tram que se suma a al-
tres punts de Catalunya com la 
C-58 entre Terrassa i Vacarisses; la 

El tram de l'N-II entre Montgat i l'enllaç de Mataró sud 
amb la C-32 és un punt de concentració d'accidents 

La carretera de Vilassar a 

Argentona, una de les més perilloses 

 Un home de 86 anys va morir 
dissabte en l'incendi d'una casa 
a Dosrius. Poc després d'un quart 
d'una del migdia es va donar l'avís 
d'un foc a l'interior d'una casa 
d'obra i dues plantes ubicada al 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 35.

Les primeres informacions afi r-
men que la vetlladora de l'ancià, de 
54 anys, l'havia intentat socórrer 
traient-lo a l'exterior de la fi nca, 
on l'ha atès personal mèdic del 
Sistema d'Emergències Mèdiques 
(SEM), que hi ha desplaçat un he-
licòpter i una ambulància. 

L'home, però, va perdre la vida 
abans de poder ser evacuat a cap 
centre sanitari. Per la seva banda, 
la dona va ser atesa d'una crisi 
d'ansietat i d'una intoxicació per 
inhalació de fum i, segons el SEM 
va ser traslladada en estat greu a 
l'Hospital de Mataró.

Una víctima greu
El foc va destruir totalment una 
saleta d'estar ubicada a la planta 
superior de la construcció. Encara 
es desconeixen les causes de l'in-
cendi. A banda dels esmentats 
efectius del SEM, fi ns al lloc del 
sinistre s'hi han desplaçat qua-
tre dotacions dels Bombers i tres 
patrulles dels Mossos d'Esqua-
dra. Red.

Una dona també ingressa-
da en estat greu

Un home de 86 anys mor 
en l'incendi d'una casa a 
Dosrius

C-17 entre Mollet del Vallès i Lliçà 
de Vall; l'N-150 entre Cerdanyola 
del Vallès i Sabadell; la C-32 entre 
Sitges i Esplugues i la B-20 entre 
l'enllaç amb la B-10/C-58 i l'enllaç 
amb la C-32/N-II.

Catalunya té prop de 2.000 quilò-
metres de xarxa viària amb alt risc 
de patir un accident greu o mortal, 
segons la quinzena edició de l'es-
tudi EuroRAP, el consorci europeu 
que relaciona la sinistralitat –morts 
i ferits greus– en un tram concret 
amb la intensitat mitjana diària 
de trànsit. L'estudi, que té com a 
objectiu millorar la seguretat vià-
ria, ha analitzat 6.356 quilòmetres 
de xarxa viària catalana, un 52 per 
cent del total (12.094 quilòme-
tres) i on té el lloc el 90 per cent 
de la mobilitat total en carretera 
a Catalunya. S'hi produeixen el 74 
per cent dels accidents amb morts 
i ferits greus en vies interurbanes.

Segons dades d'EuroRAP, els ac-
cidents greus i mortals han dismi-
nuït a Catalunya un 2,5% en el pe-
ríode 2013- 2015 respecte al trienni 
anterior (2012-2014), mentre que 
la mobilitat global s'ha incremen-
tat un 1,87%. 

A banda, només el 7,4% de la 
xarxa analitzada per EuroRAP no 
ha tingut cap accident mortal o 
greu en l'últim trienni.
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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:

FelizAño 2017!
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Lara Santana és la nova presidenta de l'OCA, l'Operació Cap d'Any.   Daniel Ferrer 

Lara Santana,  
l'OCA més popular 

 Mireia Biel

 Començar l’any amb bon peu, al rovell de l’ou de 
la ciutat i envoltat dels amics en una festa oberta i 
popular. Aquest és el pla que des de fa sis edicions 
proposa l’OCA, l’Operació Cap d’Any, i que ha se-
duït milers de mataronins des d’aleshores. També 
a Lara Santana, que de públic ha passat a ser la pre-
sidenta de l’entitat, captivada per l’esperit popular 
de l’esdeveniment i agafant el relleu per donar con-
tinuïtat a la festa. 

“L’OCA és una gran festa que muntem a la Plaça 
Santa Anna de Mataró”, relata Santana. Una festa 
“pensada per a molta gent amb moltes hores de mú-
sica i de barra”. Per a Santana, “oberta i participati-
va” són les dues paraules clau que defi neixen l’OCA 
perquè aglutina generacions molt dispars i gent molt 
diferent. I en això és en el que encara cal treballar 
perquè, segons Santana, “ens hem d’assegurar que 
tots els mataronins i mataronines de tots els barris, 
i no només del centre, sàpiguen que es fa una festa 
popular, gratuïta i oberta a tothom”. 

La nit de Cap d’Any està tot a punt, però per a fer-
ho possible, un equip de persones treballa de valent 
i de forma altruista durant mesos perquè “Mataró 
tingui una festa popular com cal”, explica Santana. 
Just després de Les Santes ja es comencen a plani-
fi car les primeres reunions, que solen iniciar-se cap 
al setembre. Des d’aleshores, la feina és frenètica: 
la gestió dels permisos, de les begudes, la difusió 

per les xarxes i pels barris de la ciutat i també per la 
recerca de voluntaris, indispensables per a la cele-
bració de la festa.

"Crec fermament en les festes populars i comen-
çar l'any nou amb els amics i coneguts en una festa 
oberta i a l'aire lliure crec que és una gran opció, 
vital per a mi", assegura Santana. 

L'OCA, també pels més menuts

“El dissabte a la tarda, els més petits també po-
dran acomiadar l'any amb l'OCA", explica Santana

La nit de Cap d'Any pot ser sonada, com en les 
últimes sis edicions, però per primera vegada, 
també els més petits podran gaudir d'una edició 
de l'OCA feta a la seva mida. Durant tot el dis-
sabte a la tarda i per acomiadar l'any, hi haurà 
música, treballs manuals i altres activitats, com 
un conta-contes sobre la figura de l'OCA a càrrec 
del mataroní Pep Duran. 

APUNTS

Defineix-te: Compromesa, constant i coherent

Un llibre: 'El mecanuscrit del segon origen' de M. Pedrolo

Una pel·lícula: 'Moulin Rouge' de Baz Luhrmann

Un viatge: Mai repetiria, sempre visitaria llocs nous!

Un referent: Els meus pares

Un repte: Fer possible més actes de cultura popular

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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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

Excel.lent pis  reformat, 75m², 2 hab., bany, cuina offi ce, saló menj., balcó, 
calefacció, parquet, tanc. alumini, ascensor, MILLOR QUE NOU!! T150355

Mataró. Cent�e

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

575€/mes

142.300€

Mataró. Cirera 167.260€

Pis en exclusiva, reformat, acollidor, 65m², 2 habit., bany complet, saló menj., 
cuina integr, aa/cc, alumini, ascensor, magnifica tssa a nivell 20m²!! T150842
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Planta  baixa 170m², 2 habit.  dobles, 1 bany, 1 de servei, cuina americ, saló 
menj.., aa/cc, tanc alumini,, tssa  18 m² amb barbacoa, garatge!        T151021

Mataró. Vista Aleg�e 211.569€

Excel.Lent dúplex impec. 120m², 4 habit (2 d), 2 banys compl, cuina off, saló 
menj., 3 balcons, galeria, aa/cc, alumini, ascensor. Vistes a mar!!       T150884

Mataró. Havana 248.800€

Àtic dúplex, 80m², 3 habit., armaris enc.,, 1 bany compl.+ 1 servei, saló, cuina 
balcó, aa/cc, tanc. d’alumini, ascensor, 2 Terrasses 15m²/5m² !!           T150938

Mataró. Cent�e 220.000€

Mataró. Cirera

Pis 120m², 4 habit (2 d), 2 banys, cuina off, galeria, saló menj., llar foc, 2 bal-
cons, aa/cc, alumini, terrat 60m², traster 10m², Molt lluminós!!      T151092

265.000€

Pis alta qualitat, de les millors zones, 100m², 3 hab. 2 banys, cuina off. saló menj. 
30m², calefacció, parquet, ascensor, pàrquing i traster opcional!       T150895

Mataró. Parc Cent�al 275.000€

Pl. baixa 70m², 2 habit, 1 bany, cuina off, galeria, saló menj. 22m², cale-
facció, alumini, ascensor, Tssa15m² amb zona amb piscina!!     T151099

Mataró. Parc Cent�al 165.440€

Pis refor. 90m², 3 habit., 1 bany complet, cuina office, saló menj., balcó, galeria, 
calef, parquet, ascensor, traster, semi moblat. ENTRAR A VIURE!!          T150928

Mataró. Cent�e 190.000€

Casa de poble a rehabilitar a prop Pl. Sta Anna 140m², pl baixa actual local i 
pis amb inquili, possibilitat  2 plantes més. IDEAL INVERSORS!!!        T250202

Mataró. Cent�e 155.000€

Valoracions immobiliàries • Hipoteques al 100% • Llog�ers en 24 hores

Ent�a al nost�e web: www.finquescastella.comEnt�a al nost�e web: www.finquescastella.com
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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�er
T110451 Mataró. Eixample. Loft en planta baja 35m² 
en un solo ambiente, 1 baño completo, cocina abierta, 
salón comedor, galería, aa/cc, cierres de aluminio, as-
censor, parking opcional, Muy luminoso!!      400€/Mes

T110307 Mataró. Rocafonda. Loft de 35 m² dispone de 
baño, cocina americana, calefacción eléctrica, suelos 
gres, cierres de aluminio,ascensor y plaza de parking 
opcional!!! Soleado!                                          400€/Mes

T103410 Mataró. Peramàs. Piso de 72m² de superfi -
cie, con 2 habitaciones, 1 baño completo con bañera, 
cocina offi ce totalmente equipada con electrodomésti-
cos, salón comedor con salida a balcón, aa/cc, suelos 
de parquet, cierres de aluminio, tiene ascensor. Está 
totalmente amueblado!!                                 625€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico piso de 
100m² de superfi cie, dispone de 4 habitaciones (2 do-
bles) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, cierres de madera, 
galeria, 2 terrazas de 15m² i parking opcional. Todo 
amueblado. Muy soleado!!!Posibilidad de alquilarlo 
por temporada!!!                                                      650€/Mes

T1.10405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92 m² con 3 
habitaciones, 2 baños, cocina independiente, cierres 
de aluminio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². 
Bien conservado, para entrar a vivir!!!           650€/Mes

T1.10429 Mataró. Pla d’en Boet. Pis de 70m², 3 habi-
tacions, 1 bany complet amb dutxa, cuina offi ce, saló 
menjador amb sortida a balcó, galeria, tancaments 
d’alumini, terre porcelànic d’imitació a parquet, ascen-
sor, Totalment reformat amb molt de gust!!!    675€/Mes

T103927 Mataró. Centre. Pis de 100m², 4 habit., 2 banys 
complet, cuina offi ce, saló menjador amb sortida a balcó, 
galeria, aa/cc, ascensor, Molt assolellat!!        800€/Mes

T1.10358 Arenys de Mar. a linea de mar.  Magnífi co piso 
de 98 m² totalmente equipado y amueblado, dispone de 3 
habitaciones, 2 baños completos, cocina independiente, 
terraza y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!        1.500€/Mes

T110134 Sant Andreu de Llavaneres. Piso reformado 
50m², 2 habit, 1 baño, cocina offi ce, balcón, suelos de 
parquet, carpintería de aluminio, parking, amueblado y 
muy soleado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con 
piscina, pistas de tenis y zona infantil!!         1600€/Mes

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en zona residencial 
de 180m², 4 habitacions ( suite), 2 banys complets + 1 
de servei, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, 
calefacció, tancaments d’alumini, terrassa de 20m², 
garatge per a dos cotxes, traster, espectacular jardí de 
210m² amb barbacoa d’obra!!!                      1.650€/Mes 

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

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

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

T302897 Mataró. Centre. Local 100 m² actual centro 
estética, muy buen estado!! Bien situado!! 500€/Mes

T302902 Mataró. La LLantia. Se traspasa bar restau-
rante con licencia activa y con derecho a terraza en el 
parque!!!!!                                                        700€/Mes

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

T302839 Mataró. Parc Central Local de 300m², dos 
baños, dos puertas de entrada, ideal negocio comercial 
super, gimnasio !!                                         1.650€/Mes 
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Piso de 70m², 3 habitaciones, 
1 baño completo con ducha, 
cocina offi ce, salón comedor 
con salida a balcón, galería, 
ascensor, Muy luminoso!
                                575€/Mes

T109899  Mataró. Cerdanyola

Pis reformat de 76m², amb 
3 habit, 1 bany complet 
amb dutxa hidromassatge, 
saló menjador, cuina, aa/
cc, tancaments d’alumini, 
traster, terrassa a nivell de 
14m². És una zona molt 
tranquil·la!!!        850€/Mes

T110438     Mataró Cent�e

Local en 1er piso junto a 
la plaza de cuba de 70m², 
totalmente diáfano y amue-
blado, con dos grandes 
ventanas por donde entra 
mucha luz, Ideal ofi cinas, 
despachos !!        450€/Mes

T302936   Mataró. Cent�o

Àtic de 50m², 2 habit., 1 
bany compl+ 1 servei, cui-
na offi ce, electrodomèstics, 
lluminós saló menj., balcó 
15m², tssa de 50m², aa/cc, 
terres de parquet, pàrquing 
exterior, Disponible a partir 
de Febrer!!            650€/Mes

T110104  Caldes d’Est�ac

T102266   Mataró. Cent�o
Piso de 50m², tiene 1 habi-
tación, 1 baño completo con 
ducha, cocina abierta con 
electrodomésticos,salón 
comedor con salida a bal-
cón, aa/cc, cierres aluminio, 
ascensor. Muy luminoso !!! 
                          600€/Mes

575€/mes

142.300€

Loft de 35m² todo en un solo 
ambiente, 1 baño completo, 
salón comedor con cocina 
integrada, aa/cc, ventanas 
de aluminio, ascensor, MUY 
LUMINOSO !!      400€/Mes

T110269  Mataró. Rocafonda

167.260€

Magnífi co piso refor1a planta, 
100m², 3 habit 1 baño compl., 
cocina offi ce, 20m², comedor 
con ventana, calef., cerámica, 
cierres aluminio, sala poliva-
lente en pl. baja 100m², baño 
completo con ducha, Disponi-
ble en Enero!!     1.325€/Mes

T102471   Vilassar de Mar
Magnífi co dúplex de diseño 
de 190m², 2 habitaciones, 
3 baños completos, cocina 
offi ce, amplio salón come-
dor, aa/cc, los cierres de 
aluminio, con terraza de 
10m² !!               1.400€/Mes

T109943     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%

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

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

Magnífi c 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

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

Quota: 1.331€/mes

de la zona. Oportunitat per temps limitat!!

/mes

152.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17996

Pis ampli amb bona distribució, 2 banys i 
3 hab. Finca amb ascensor, pis defi nitiu!

Quota: 563€/mes
3 hab. Finca amb ascensor, pis defi nitiu!

190.890 €

MATARÓ - Camí Serra R 18017

Pis ampli de 4 hab, cuina offi ce, 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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OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

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