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Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arriben avui

a Mataró amb l'esperada Cavalcada
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99.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO
Ref. 12618 SANT MIQUEL DEL CROSS: 
Atención! Vivienda 90m2 en zona ajardinada 
y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasi-
llos, sin barreras arquitectónicas. Totalmente 
exterior, bien orientado y sol. 4 dor. (actual 3). 
Amplio salón comedor. Cocina y baño reform. 
Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

328.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente o-
portunidad!! Frente Parc Central. Magnífi ca 
vivienda de 127m2 con terraza a nivel 30 m2. 
Formidables vistas como el impecable estado. 
Exterior. 4 dor. Salón comedor 30m2. Gran co-
cina offi ce. Galería. 2 Baños (1 tipo suitte). Aca-
bados alta calidad. Parking + trastero incluido.

T179.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 PARC CENTRAL: Bien comunica-
do, en calle tranquila. Vivienda exterior, reciente 
construcción. Imagen actual, distribución muy 
acertada. Luminosidad. 3 dormit. Salón come-
dor amplio. Balcón/terraza. 2 baños nuevos. Co-
cina equip. Calefacción. Parking incluido. Posibi-
lidad otra plaza + trastero. El mejor de la zona.

T

59.950€

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

T 72.000€

ATENCION A ESTE INMUEBLE
Ref. 12643 JTO. AVDA COMERCIAL: En 
edifi cio pocos vecinos, vivienda de 1/2 altura 
y exterior. Excelente estado, perfecta distri-
bución. 2dormitorios (antes 3,aunque fácil-
mente recuperable). Amplio sa lón comedor. 
Cocina de amplias medidas. Baño completo. 
A/ Ac. Precio de verdadera ocasión.

T

130.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 SEMI CENTRE-Z/HOTEL CIU-
TAT MATARÓ: De las mejores opciones por 
precio. Perfectamente comunicado a un paso 
del centro. 1/2 altura en edifi cio de reciente 
construcción. Destaca su luminosidad y  sol. Dis-
tribución muy acertada. 2 dormitorios. Salón 
comedor. Cocina integrada. Parking Incluido.

T 158.000€

POCOS VECINOS
Ref. 12538 Z. AVDA. TORNER: Perfecta-
mente emplazado en zona agradable junto 
Parc Central, a un paso centro, bonita vivien-
da, edifi c. prácticamente nueva. Impecable, 
casi a estrenar. Salón comedor amplio con 
terraza. Gran cocina offi ce. 2 habit. armarios 
empotr. Baño nuevo. Terraza a nivel soleada.

T

250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar ado-
sada en pleno centro, jto colegios/servicios en 
zona muy agradable. Distribución muy cómoda. 
4 dorm. Salón de 36m2 con chimenea. Jardín 
50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños + aseo. 
Garaje vehículos con sala polivalente/cuarto la-
vandería. Ocasión por precio/cualidades.

T

25 ANYS
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

B� es Festes! 
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de tota la tecnologia disponible: els avis van néixer en un món 

ben poc diferent del que coneixien els besavis i els rebesavis. 

Des de llavors, la irrupció de l’electrònica ha convertit l’evolu-

ció tecnològica en màgia i, en la majoria dels casos, la sorpresa 

permanent en l’únic llegat a transmetre.

El risc, doncs, no era que es capgirés el sentit de la trans-

missió, sinó que aquesta, simplement, s’ha estroncat: som la 

generació de la caixa negra, assumim que els aparells fan coses 

però ignorem com les fan. Els microprocessadors i els circuits 

impresos han acabat apaivagant la curiositat que ens duia a 

esbudellar joguines per tal de descobrir-ne la mecànica i els 

secrets del seu funcionament.

El perill és l’immens percentatge de les noves generacions 

que tampoc entenen ni la lògica ni la ciència que donen su-

port a tota aquesta màgia moderna que ens sorprèn a cada 

cantonada. Una societat extremament dependent de la cièn-

cia i la tecnologia en la qual gairebé ningú entén la ciència i la 

tecnologia; un combustible, mescla d’ignorància i poder, que 

Carl Sagan defi nia com la recepta pel desastre.

Opinió: Lluís Martí

 Com qui no vol la cosa, passem en no res de tenir un nadó en 

braços a haver-hi de raonar els terminis en què podrà disposar 

d’un telèfon mòbil, aquesta ‘necessitat’ (entre mil cometes) 

adolescent convertida ja en pandèmia sobre pre-púbers i pre-

pre-púbers i no-vulguis-saber. La nova conversa que voldríem 

endarrerir tant com fos possible, la nova versió del ‘d’on vénen 

els nens?’ que tant semblava espantar les generacions anteri-

ors. El dubte raonable entre els riscos d’obrir de forma massa 

precoç totes les portes del món a uns caps massa tendres i la 

por a aïllar-los d’una xarxa de relacions teixides ja, en gran part, 

de forma virtual. Segurament el que desconcerta de tot plegat 

és el fet d’enfrontar una situació nova, sense precedents, sense 

la xarxa de seguretat de l’experiència, sense el consell curt i net 

dels qui van patir les nostres adolescències.

No deixa de ser una conseqüència més del fet que més de 

mig segle enrere es trenqués una cadena mil·lenària en la qual 

qualsevol generació era capaç d’explicar a les generacions pos-

teriors les claus per entendre el món, inclòs el funcionament 

Mòbil

L’ENQUESTA

Quina nota li poses al 
2016?

37,5% Sufi cient.
34,4% Insufi cient.
25% Bé.
3,1% Notable.
0% Excel·lent.

FESTA DE L'OCA

LA PREGUNTA

Què creus que s'ha de fer 
amb el peatge de la C-32?

BOTELLÓN

Mur, l'espectacle del Circ Bombeta, va ser un dels grans al·licients del 
'Circ de Nadal' durant dos vespres seguits al Monumental

APLAUDIT:  Està molt consolida-
da i manté la varietat de públic i 
generacions, que és allò que la fa 
realment popular.

CASTIGAT: És un fenomen que 
passa cada cap de setmana i que 
en ocasions com Cap d'Any és en-
cara més massiu. 

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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ESTIMATS REIS...
Mataró rep aquest vespre a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient i els hi demana un gran any 2012
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Mataroní de l’Any: 3 eliminats
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 Foto antiga Les portades

 La ciutat de les fàbriques va 
funcionar durant bona part de 
fi nals del segle XIX gràcies al va-
por. Però a principis del segle XX, 
Mataró es va veure obligada a tras-
lladar-se als sistemes d'electricitat 
per dur a terme les seves activitats 
econòmiques. 

Un clar exemple n'és aquesta 
fotografi a, que mostra la façana de 
la companyia general d'electricitat 

Del vapor a l'electricitat

que des de l'any 1900 va comen-
çar a donar servei a la ciutat. Es 
trobava al carrer Sant Agustí, i a 
poca distància s'hi trobava la fa-
çana del Vapor Gordils. 

Un signe del pas del temps  i 
de la importància que les ciutats 
s'adaptin als nous temps. Les xe-
meneies, com es veu a la foto, però, 
encara serien el motor econòmic 
de la ciutat fi ns molts anys després. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Cedida 
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R CasacubertaLa Cavalcada, un dels actes més esperats de l'any mataroní

Benvinguts a Mataró, Ses Majestats  
Els Reis Mags desfilen aquesta tarda per la ciutat amb una Cavalcada amb els 
ingredients habituals i alguna sorpresa no desvelada

Festes: Redacció

  La tarda, el vespre i la nit d'avui, 
5 de gener, són els més màgics de 
tot l'any. Com tothom sap, i no cal 
que ningú faci memòria, arriben a 
casa nostra Ses Majestats els Reis 
Mags de l'Orient i ho faran recor-
rent els carrers de la ciutat amb la 
seva Cavalcada. L'acte, que just 
fa un any va ser retransmès per 
TV3 i se'n va retardar l'inici per 
aquest motiu, torna al seu horari 
habitual i arrencarà puntualment 
a dos quarts de sis de la Plaça de 
Puerto Rico amb una corrua de 
vint-i-sis carrosses. O més ben 
dit vint-i-tres i les que realment 
tothom vol veure. Les de Melcior, 
Gaspar i Baltasar.

La Cavalcada d'aquest any no 
presenta grans novetats i manté 
els canvis introduïts el 2015, amb 
l’espectacle musical de l’inici, els 
obsequis per Ses Majestats i un 
espectacle fi nal que es fa mentre 
s’espera que els tres Reis Mags apa-
reguin al balcó de l’Ajuntament.

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

M 609 305 272
T 937 500 641
miguel@iluroelectric.com

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Melcior, el Rei Blanc; Gaspar, el Rei Ros i Baltasar, el Rei Negre Ramon Casacuberta 

unes mantes que simbolitzen la 
importància 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.

Maria Escalas, autora del conte 
Un cop els Reis hagin fet els seus 
discursos, baixaran a peu fi ns 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 vagin a dormir. Enguany, 
l’autora del conte és Maria Escalas, 
que acaba de publicar la seva pri-
mera novel·la ‘Abans que el teu 
record torni cendra’ i que ha re-
but nombrosos reconeixements 
durant el 2016.

El recorregut

La Cavalcada sortirà a 
les 17.30 h de la plaça de 
Puerto Rico, i continuarà 
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 fins 
a l’Ajuntament."

Prop de 800 voluntaris faran 
possible un dels actes més multitu-
dinaris 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.

L’espectacle fi nal de la cavalcada 
comptarà amb una breu peça de 
dansa i alguna sorpresa que no 
es va voler desvelar en la roda de 
premsa. També 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, 

ELECTRICITAT-FONTANERIA-GAS-CLIMATITZACIÓ

M 609 305 272
T 937 500 641
miguel@iluroelectric.com

Pressupostos sense compromísPressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1753 del 5 al 12 de desembre de 2017
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Ciutat

La Cavalcada, en sis moments especials
Més de tres hores de desfilada de carrosses pels carrers permeten diferents punts 
d'atenció repartits per un recorregut que vol arribar al màxim de ciutat

Festes: Redacció

  Cada any és pràcticament igual 
i alguns dels seus elements i car-
rosses sumen més de mig segle 
d'història. Però cada any encén 

els ulls dels petits de la mateixa 
manera i es converteix en la tar-
da de més màgia del calendari. 
La Cavalcada de Reis no només 
és l'acte que, al llarg de l'any, fa 
sortir més mataronins al carrer, 

sinó que a més a més es viu de 
maneres diferents, amb al·licients 
diversos, en els seus trams i al llarg 
de la seva durada, d'unes tres ho-
res. Moltes famílies veuen cada 
any allà mateix a Ses Majestats i, 

*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017

també és habitual, que hi ha qui 
repeteix i surt a veure l'espectacle 
en dos o fi ns i tot tres punts del 
recorregut. Aquests són sis dels 
molts moments especials que té 
la Cavalcada.

1. L'inici
Les carrosses s'endrecen per l'or-
dre que aniran al llarg dels car-
rers que confl ueixen a la Plaça de 
Puerto Rico. Amb força espai, és un 
moment òptim per poder-se foto-
grafi ar i veure de prop els detalls 
d'elements com l'Iceberg o per 
veure en primícia com Melcior, 
Gaspar i Baltasar pugen a les se-
ves carrosses.

2. A partir del Parc
Com si fos una etapa ciclista, la 
Ronda d'Alfons X El Savi és un 
ascens i un cop al Parc Central 
ja s'ha fet el cim. El nombre de 
públic a banda i banda sembla 
que no tingui sostre i ja a partir 
de l'antic cine Núria es dispara. 
El tram del Parc i tot el Camí de 
la Geganta renova cromàtica-
ment la Cavalcada. Es fa fosc i 
la il·luminació de les carrosses i 
fanalets es fa més protagonista.

3. La cruïlla dels Especialistes
De gent no en falta en cap punt però 

és a la Plaça de Manuel Serra i Xifra, 
a partir de la part baixa de la Ronda 
O'Donnell, que s'hi concentren 
bona part dels veïns de Cerdanyola, 
un dels barris més poblats. Veure 
les carrosses fent la rotonda és, ben 
bé, l'equador de l'acte.

4. El moment Pla d'en Boet
És el canvi més recent en el recor-
regut. Abans la Cavalcada baixava 
per una Ronda Prim que quedava 
una mica desangelada. Ara, en 
canvi, ho fa per Francesc Macià 
on quasi tot el Pla d'en Boet surt 
a rebre els Reis i els seus acompa-
nyants. Així s'ha guanyat públic i 
ambient.

5. Santa Anna i La Riera
El tram fi nal té màgia. Sota l'auspi-
ci de les llums ornamentals, mol-
ta gent que ja ha vist els Reis va 

a trobar-los altre cop al Centre. 
Inevitablement el trànsit s'alenteix 
i quan ja es puja la Riera l'ambient 
ja és d'apogeu. És important saber 
que bo i que els Reis es queden a 
l'Ajuntament, la resta de Cavalcada 
segueix pujant tota la Riera fi ns a 
la Plaça d'Espanya.

6. Discursos i el conte
La Cavalcada ja no hi és, però els 
Reis són protagonistes. Davant 
de l'Ajuntament s'aplega tothom 
que vol sentir les paraules dels 
grans protagonistes. Se'ls donen 
obsequis, hi ha espectacles i la 
música de la Banda i, acabats els 
parlaments –que sempre es fan 
esperar– encara baixen els tres 
monarques fi ns a la Plaça de Santa 
Anna, a peu, per llegir el conte. Un 
moment ideal perquè els més pe-
tits puguin saludar-los en persona.
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25 anys del naixement de Cetemmsa
La fundació es va constituir l'any 1991 i va ser una peça clau en la constitució del Centre 
Tecnològic de Catalunya i avui forma part d'Eurecat

Innovació: Redacció

    El centre tecnològic Eurecat 
ha commemorat aquest mes 
de desembre el 25è aniversari 
de la fundació de Cetemmsa, el 
centre d'innovació de Mataró i el 
Maresme nascut l'any 1991 i que 
el 2015 es va convertir en un dels 
embrions del Centre Tecnològic 
de Catalunya. L'efemèride dels 
25 anys es va celebrar en el marc 
de l'acte de Nadal d'Eurecat, que 
enguany ha tingut lloc a l'edifi ci 
Tecnocamus i que va comptar 
amb la presència del vicepresident 
d'Eurecat, Jaume Ferrús, i de bona 
part dels gairebé 600 treballadors 
del centre.

Compromís amb el territori
En paraules del president d'Eu-
recat, Xavier Torra, "segueix més 
viu que mai" el compromís amb 
Mataró i El Maresme, on el centre 
treballa perquè les empreses, tant 
locals com internacionals, puguin 
"disposar d'un soci estratègic en 
innovació que beu d'anys de la 

feina ben feta que va deixar l'he-
rència de Cetemmsa".

De fet, el camí marcat per 
Cetemmsa és molt present a 
Eurecat, que des de la seva seu 
a Mataró desenvolupa projectes 

innovadors, especialment en el 
camp dels tèxtils intel·ligents i fun-
cionals que permeten millorar la 
competitivitat de les empreses i 

oferir formació d'alta especialit-
zació en aquest àmbit.

Projectes al TCM
Entre els projectes impulsats 
enguany per Eurecat a Mataró 
destaca el teixit intel·ligent 
Texilum, per regular l'efi ciència 
tèrmica dels edifi cis, i els 
banyadors hidrocròmics que va 
lluir aquest estiu l'equip ucraïnès 
de natació sincronitzada als Jocs 
Olímpics de Rio. A banda, el centre 
de Mataró també ha creat una 
samarreta intel·ligent per detectar 
i pal·liar l'estrès dels treballadors 
i una motxilla amb fi bres fl exibles 
que marcar la trajectòria de 
ciclistes i motoristes.

25

Nascut el 1991, 
Cetemmsa va ser un 
centre pioner i ara 
s'integra a Eurecat

Un moment de la celebració de l'aniversari que va organitzar Eurecat  Cedida 

CulturaCiutat núm. 1.753 del 5 al 12 de gener de 2017
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L'Espai Gatassa

El tomicus està atacant els pins de la comarca

Arxiu 

 Arxiu 

 Al llarg d'aquestes festes de 
Nadal i durant el mes de gener, 
l'Ajuntament de Mataró ha de-
cidit avançar la campanya con-
tra l'escarabat Tomicus a la fi nca 
municipal del Parc Forestal que 
afecta bona part de les pinedes 
del Maresme. Aquestes feines es 
preveien realitzar durant el 2017 
però s'han avançat per combatre 
la plaga més d'hora.

Es demana respecte
Des del consistori es demana que 
totes les persones que hi vulguin 
accedir respectin la senyalització 
i les recomanacions de seguretat. 
Els treballs per combatre aquesta 
plaga obligaran a tancar diferents 
accessos a zones del Parc Forestal 
on s'estigui treballant, així com a 
la zona d'aparcament. Serà aquest 
espai, que normalment s'utilitza 
com a aparcament, el que en que-
darà més afectat, ja que s'utilitzarà 
per emmagatzemar, de manera 
provisional, els arbres tallats.

Totes les estelles dels arbres 
que s'hauran de tallar s'acabaran 

Durant el mes de gener es restringirà l'accés i ús de les 
zones on es faci l'actuació de prevenció

El Parc Forestal millorarà per 
lluitar contra el Tomicus

 Just després de Reis tornen 
les classes. El canvi de festes de 
Nadal a la rutina estudiantil és 
especialment brusc en el cas de 
les universitats que, en molts ca-
sos, afronten un dels dos períodes 
d'exàmens semestrals. És per això 
que l'Ajuntament habilita fi ns a set 
sales d'estudi suplementàries del 
9 de gener al 10 de febrer del 2017 
al Centre de Formació Permanent 
Tres Roques i als Centres Cívics de 
Cerdanyola, Molins, Rocafonda, 
Cabot i Barba, Espai Gatassa i Pla 
d’en Boet. Aquest darrer, el Centre 
Cívic Pla d’en Boet disposa d’una 
sala d’estudi permanent.

Els horaris a tots els centres cí-
vics serà, de dilluns a divendres 
de 9 h a 21.30 h, mentre que al 
Centre de Formació Permanent 
Tres Roques serà, de dilluns a di-
vendres de 9 h a 14 h i de 17 h a 
21 h, i els dissabtes de 10 h a 13 h. 
Al 'Espai Gatassa l’horari serà de 9 
h a 13 h i de 15 h a 21.30 h.   | Red

L'Ajuntament habilita els 
espais en equipaments

Set sales d'estudi 
per als exàmens 
semestrals

transformant en biomassa. Abans 
d'aquest ús però, es traslladaran a 
Can Portell Nou, gràcies a la cessió 
temporal i gratuïta que fa la fi nca 
propietat de l'empresa Volumètric 
SA. Serà allà on l'estella es podrà 
assecar per procedir a l'ús de la 
biomassa.

Lluita constant
Les pinedes de la comarca són 
les més afectades per la plaga de 
l'escarabat Tomicus. La sequera 
establerta durant els últims anys 
al Maresme les ha fet més vulnera-
bles, propiciant així que el Tomicus 
s'hi hagi establert i s'escampi de 
tronc en troc perforant-lo i debi-
litant-lo fi ns a matar-lo. 

Des de l'Ajuntament es porten 
a terme els treballs de lluita cons-
tant contra aquesta plaga des del 
Servei d'Espais Públics i des de la 
Unitat de Gestió Agrícola i Forestal. 
Des d'Espais Públics ja s'ha actu-
at en diferents espais de la ciutat 
i s'han tallat i retirat diferents ar-
bres. L'actuació ha tingut un cost 
aproximat de 10.000 euros. | Red
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colònies treballs jocs pati sortides

LLAR D’INFANTS
Guarderia

PREUS ECONÒMICS PER A TOTES LES FAMÍLIES
PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

Dissabtes 18 i 25 de FEBRER
de 10 a 13h

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

Tots el dies de MARÇ
de 18 a 20h

JORNADES DE PORTES OBERTES

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!

LLAR D’INFANTS
Guarderia 2017/2018

Des 
de 

1980

més d
e

37 an
ys

Des 
de 

Des 
de 

Centre autoritzat

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)
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La justícia europea obliga els bancs a  
retornar íntegrament les clàusules sòl
La sentència del Tribunal de Luxemburg costarà a les entitats financeres almenys 
5.000 milions d’euros

Clàusules sòl: Redacció

 El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obliga 
els bancs espanyols a retornar íntegrament tots els 
diners de les clàusules sòl cobrats de més, des de 
l’inici del préstec, i no només a partir del 9 de maig 
del 2013. Els jutges de Luxemburg han fet pública 
una sentència que contradiu la recomanació de 
l’advocat general del Tribunal i la justícia espanyo-
la de limitar en el temps la devolució dels diners 
als consumidors per protegir l’estabilitat del sis-
tema financer. Aquest revés judicial pot costar als 
bancs de l’Estat entre 5.000 i 7.000 milions d’euros. 
Aquestes clàusules irregulars, en la lletra petita dels 
contractes, obligaven els hipotecats a seguir pagant 

uns interessos mínims, tot i que els tipus haguessin 
caigut fins al 0% o en negatiu.
“La jurisprudència espanyola que limita en el temps 
els efectes de la declaració de nul·litat de les clàusules 
sòl dels préstecs hipotecaris a Espanya és incompa-
tible amb la legislació comunitària”, adverteixen els 
jutges de Luxemburg. Aquesta “limitació”, afegeix la 
seva sentència, “fa que la protecció dels consumi-
dors sigui incompleta i insuficient” i, per tant, “no 
és un mitjà adequat i eficaç per aturar l’ús de les 
clàusules abusives”. 

El Tribunal dóna la raó a la Comissió Europea, que 
havia alertat que permetre que els bancs es quedin 
amb els diners cobrats entre el 2009 i el 2013 "serà un 

www.totmataro.cat
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incentiu econòmic clar i evident" perquè continuïn 
imposant als seus clients aquestes clàusules abusives.

La justícia europea replica l’espanyola que “la de-
claració judicial del caràcter abusiu d’una clàusula 
ha de tenir com a conseqüència el restabliment de 
la situació en què es trobaria el consumidor si no 
hagués existit aquesta clàusula”. I és que encara 
que el Tribunal Suprem espanyol va declarar abu-
sives la majoria d’aquestes clàusules, en va limitar 

la compensació: només es tornarien els diners co-
brats a partir del 9 de maig del 2013. Finalment, 
però, els jutges de Luxemburg obliguen a retornar 
els diners també amb efectes retroactius, des del 
2009. Finalment, els jutges rebutgen l’opinió del seu 
advocat general, Paolo Mengozzi, que el 13 de juliol 
havia assegurat que "la limitació en el temps dels 
efectes de la nul·litat de les clàusules sòl incloses en 
els contractes de préstec immobiliari a Espanya és 
compatible" amb la legislació comunitària. 

www.totmataro.cat
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Punt d'informació públic a Mataró
Les consultes es poden fer a l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones  
Consumidores (OMIC) de l'Ajuntament

Clàusules Sòl: Redacció

 Amb milers d'afectats interessats en com recupe-
rar part dels seus diners, l’Ajuntament de Mataró, 
a través de l’Oficina Municipal d’Informació a les 
Persones Consumidores de l’Ajuntament de Mataró 
(OMIC), informa del procediment a seguir perquè 
les persones afectades per les clàusules sòl dels 
préstecs hipotecaris puguin reclamar judicialment.
 
Així, a la pàgina web de l’Ajuntament es pot trobar 
un document que explica extensament què són les 
clàusules terra, si aquestes són declarades clàusules 
abusives, des de quan es poden reclamar els diners 
pagats de més, com es poden reclamar els diners i 
les diferents casuístiques existents, així com es pot 
sol·licitar assessorament i a qui.
 
Les persones afectades poden adreçar-se, davant 
qualsevol dubte, a les oficines de l’OMIC (avin-
guda de Josep Puig i Cadafalch, 101), de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h i dilluns i dimecres també de 
16.30 a 18.30 h.

Què és una clàusula sòl?
És una condició hipotecària que estableix un mínim 
a pagar en les quotes de la hipoteca encara que els 
interessos que s’han acordat amb el banc, general-
ment l’euríbor, estiguin per sota.

En moltes escriptures del préstec no apareixen 
expressament les paraules ‘clàusula sòl’, de manera 
que molts usuaris desconeixen que se’ls està aplicant. 
Cal revisar l’apartat de ‘Interessos’ del contracte.

Com sé si tinc una clàusula sòl en la meva 
hipoteca?
Si segueixes pagant el mateix mes a mes en la quota 
fins i tot quan et toca revisió semestral o anual, és 
probable que tingui una clàusula sòl. Una hipoteca 
subscrita a interès variable ha de reflectir la baixada 
actual de l’euríbor, l’índex de referència per a la ma-
joria de les hipoteques espanyoles, que actualment 
es troba en mínims històrics. Es recomana acudir a 
professionals i advocats especialitzats, per denun-
ciar els fets i iniciar el procés legal.

Clàusules sòl

Especial Sol 3.indd   1 3/1/17   16:05



Clàusules sòl:  
recupera els teus diners  
sense despeses inicials
Clàusules Sòl: Spa & Aguilar Advocats

 Spa & Aguilar Advocats és un despatx que va ser 
creat amb la finalitat de defensar els drets i inte-
ressos de persones físiques i empreses de diversa 
índole, especialment en Dret Bancari i Dret dels 
Consumidors. Els integrants d'aquest Despatx són 
Enrique Spa i Rafael Aguilar, que aporten la seva 
llarga experiència professional en aquestes bran-
ques del Dret, aconseguint una alta efectivitat en 
les reclamacions contra Entitats Bancàries, tant per 
via amistosa com per via judicial.

L'experiència de Spa & Aguilar Advocats en recla-
macions per clàusules abusives en préstecs i crè-
dits hipotecaris (IRPH, Clàusules Sòl, Interessos de 
Demora), ha estat molt eficient i positiva, obtenint 
importants resultats beneficiosos per als seus clients.
En relació amb les reclamacions derivades de les 
clàusules sòl, no solament s'ha aconseguit que es 
declari la nul·litat de les mateixes, sinó també la 
devolució pels bancs de les quantitats pagades de 
més per part dels consumidors.

Ara, amb la recent sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de la Unió Europea de 21-12-16, s'obre 
el camí per poder aconseguir aquesta devolució, no 
només des de maig/2013 com havia dictaminat el 
Tribunal Suprem, sinó des de la signatura de l'es-
criptura de la hipoteca.

La sentència citada afecta, no solament a les hi-
poteques que s'estan pagant en l'actualitat, sinó 
també a les cancel·lades i /o novades.
En la pràctica aquesta sentència suposa l'elimina-
ció de la clàusula sòl i la devolució de 10.000 euros 
aproximadament de mitjana, per cada préstec hi-
potecari, més interessos, de les quantitats cobrades 
indegudament.

Spa & Aguilar Advocats estudiarà detalladament el 
seu cas, li calcularà les quantitats que pot recuperar 
i el nou import de la seva quota mensual, i realitzarà 
la corresponent reclamació a la seva entitat bancària 
per fer valer els seus drets i recuperar tot el cobrat 
indegudament pel banc.

Primera consulta i càlcul de l'import a retornar 
gratuït. Només cobrem si vostè cobra! 

Publireportatge
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Clàusules sòl

Una molt bona notícia pels afectats
AICEC-ADICAE celebra que “s’ha fet justícia” amb la sentència i lamenta que la  
justícia i els governs a Espanya “només reaccionen a cop de sentència europea”

Clàusules Sol: Redacció

  El coordinador general d’AICEC-ADICAE, Àlex 
Daudén, celebra la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea sobre les clàusules sòl de les hi-
poteques considerades abusives i ha valorat que “s’ha 
fet justícia”. En una roda de premsa en saber-se la 
sentència va lamentar que “la justícia a Espanya no-
més reacciona a cop de sentència europea”. Daudén 
assenyala que la sentència posa fi a un “abús” i ha 
afirmat que “tard o d’hora s’hauran de retornar les 
quantitats que han cobrat de forma indeguda”.

Des d’Aicec-Adicae s’ha fet una crida als afectats 
per les clàusules sòl a acudir l’organització per tal 
de reclamar als bancs els imports pagats de més en 
aquestes hipoteques afectades per la sentència euro-
pea. Tanmateix, l’associació d’usuaris ha demanat a 
la banca que actuï d’ofici per aplicar aquesta sentèn-
cia i no judicialitzi més aquest procediment. Malgrat 
tot, Daudén ha afirmat que “la banca ho judicialitza 
tot pel que fa a la relació amb els consumidors i si 
aquesta és la via, allà ens trobarà” i ha recordat que 
l’associació de consumidors ha aconseguit diverses 
victòries als tribunals sobre aquesta qüestió.

Crítiques al govern
L’associació d’usuaris de la banca ha criticat el paper 
de la justícia i dels governs espanyols, que “han estat 

durant tot el procés judicial a Europa al costat de la 
banca i no al costat dels ciutadans”, que ha afectat 
uns quatre milions de famílies al conjunt de l’Estat, 
unes 800.000 a Catalunya. Daudén ha recordat als 
afectats que encara no han reclamat “que tenen una 
jurisprudència a favor i que l’Aicec-Adicae estarà al 
seu costat”. En aquests moments hi ha 20.000 perso-
nes a l’associació en procediments judicials i 5.000 
que estan a l’espera, ha assenyalat el representant 
de l’entitat.

En primer lloc, l’associació recomana als consu-
midors que es dirigeixin al seu banc i demanin la 
cessió de vigència de la clàusula sòl. Posteriorment, 
cal calcular els diners pagats de més per l’aplicació 
de la clàusula i reclamar-los, a més de l’interès per-
tinent per a aquesta quantitat. Si no hi ha solució 
per aquesta via, cal anar a una associació de consu-
midors i iniciar una demanda agrupada, ha explicat 
Daudén, que ha xifrat en més del 95% les clàusules 
sòl de les hipoteques signades en els darrers anys 
que no superen el control de transparència dictat 
pel Tribunal Suprem.
Pel que fa als consumidors que ja han arribat a un 
acord amb els seus bancs i que ara considerin que 
és insuficient veient la sentència de Luxemburg, el 
vicepresident d’AICEC-ADICAE, Jordi Tarruella, ha 
indicat que el dret de la UE diu que els consumidors 
mereixen la “protecció màxima” i per tant podria 
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ser que els signants d’un acord amb les entitats 
financeres podrien revisar la situació, En el cas de 
cancel·lacions i execucions hipotecàries, Tarruella 
ha explicat que caldria mirar cas per cas, ja que hi 
haurà consumidors que no han pogut fer front a la 
hipoteca a causa de l’existència de clàusules sòl i 
podrien reclamar. El representant de l’associació 
també ha afirmat que no hi haurà problema en el 
cas dels clients que estiguin lligats a un contracte 
d’una entitat bancària que hagi estat absorbida per 
una altra, ja que en aquests processos de fusió es 
traspassen els actius i els passius.

Mundó demana un procediment extrajudicial
El conseller de Justícia, Carles Mundó, per la seva 
banda, ha demanat al govern espanyol i al Banc 

d'Espanya que estableixin un procediment "extra-
judicial" perquè els afectats per les clàusules sòl de 
les hipoteques puguin cobrar els diners que han 
pagat de més als bancs sense haver de reclamar in-
dividualment als jutjats, que es podrien veure "col-
lapsats" pels centenars de milers de demandes que 
es preveuen, com va passar amb les participacions 
preferents. Per a Mundó, la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea és "transcendent" i "fixa 
criteri jurídic", cosa que obliga tots els tribunals a 
aplicar-la. Per això, "no té sentit abocar els clients a 
reclamar als tribunals, perquè es crearà un viacrucis 
de temps i diners i col·lapses als jutjats, com amb les 
preferents". "Reclamem al govern espanyol i al Banc 
d'Espanya que dictin una normativa per recuperar 
automàticament els diners", ha dit al Parlament.

núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous 

12 de gener

21h // 
Casal Nova Aliança (c. 
Bonaire, 25. Mataró) //
Preu: 9€. // 
Temporada Músiques 
Tranquil·les.

PEDRO JAVIER GONZÀLEZ,
FLAMENC JAZZ DE NIVELL 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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.

Concert de valsos i danses 
Dissabte 14 gener / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.
Concert de l'Orquestra Simfònica 
Sant Cugat, amb un programa origi-
nal i la col·laboració de Josep Fadó.

Johnny Pappa's
Dissabte 14 gener / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada + cd: 5€. Taquilla + 
cd: 7€.
Concert únic de retrobament, per 
celebrar els 20 anys de l'edició 
del seu 1r CD "& the seminarists". 

TEATRE I DANSA //

'Els Pastorets' de Mataró
Dies 6, 7 i 8 gener / Diumenges 17 
h 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 de Premià de Mar
Dies 7 i 8 gener / 18h / Patronat 
Social Premianenc (C. Reverend 
Parareda, 26. Premià de Mar) / 
Entrada: 10€.
'L’Estel de Natzaret' de Ramon 
Pàmies i Mn. Miquel Ferrer.

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 
8 anys: 5-8€.  
Representació a càrrec de la Cia. El 
Ternal Teatre de Vilassar de Dalt.

Guia cultural

El primer dijous de mes al Casal 
l'Aliança. És la nova cita del 

Músiques Tranquil·les que trans-
cendeix del propi concepte de con-
cert i proposa a la gent poder fer 
la copa, picar, menjar i fer la ter-
túlia abans i després del concert. 
Hi ha una garantia de qua-
litat per obrir la nova 
etapa: Pedro Javier 
Gonzàlez a la guitarra, 
amb Roger Blàvia a la 
percussió i Toni Terré al 
baix. Un trio de fl amenc 
jazz d'altíssim voltatge.
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Els Pastorets de La Tropa
Dies 7 i 8 gener / 19.30h / Ateneu 
Vilassanès (c. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar) / Preu: 8€.
“L’adveniment de l’Infant Jesús”, 
de Josep M. Folch i Torres. A càrrec 
de la companyia La Tropa Teatre.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dijous 5 gener / 17.30h: Taller 
especial Reis d'Orient.
Dimecres 11 gener / 17.30h: Art 
Time 'Miró i el blau', taller d'acti-
vitats plàstiques.

Dijous 12 gener / 17.30h: 'Com 
amagar un lleó a l'escola', de Helen 
Stephens.
Divendres 13 gener / 17.30h: 
L'Hora del Conte: 'Onga Bonga', de 
Carol Thompson amb il·lustracions 
de Frieda Wishinsky.

'Coneixes la lluna d’Els 
Pastorets?'
Diumenge 8 gener / 12h / Can 
Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Històries i anècdotes relacionades 
amb Els Pastorets i manualitats 
per aprendre a fer la lluna.

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 7 gener / 18h / Nau Gaudí 
(c. Cooperativa, 47. Mataró).
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques de 
la Nau Gaudí.

'Mascotes'
Diumenge 8 gener / 12h / Teatre 
La Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Preu: 4€.
Projecció de cinema en català.

'Em feu un lloc?'
Dimarts 10 gener / 18h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
L'Hora del conte d'hivern.

CIRC DE NADAL /

'Els Galindos'
Dissabte 7 gener 18 i 20h, diu-
menge 8 gener 12 i 18h / Pati de la 
Residència Sant Josep (Muralla de 
Sant Josep, 13. Mataró) / Preu: 8€.     
Espectacle "Encara no ho sé, Lola", 
circ amb acrobàcies, hula-hoop, per-
xa xinesa, trapezi i pallassos.

MÚSICA /

Pedro Cornago + Israel Garrido
Dissabte 7 de gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Reinterpreten alguns estàndards 
del jazz i els donen el seu toc per-
sonal amb moments d’impovisació.
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XERRADES /

'Passejada per l'art. Una apro-
ximació als gèneres pictòrics'
Dimarts 10 gener / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades amb Mercè Riera, 
historiadora de l'art. 1a sessió: 'El 
retrat, entre l'aparença i l'ànima'. 

TITELLES /

La Blancaneu. Festival Grimm
Diumenge 8 gener / 12h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Teatre Buffo presenta un es-
pectacle de titelles tribut als 
Germans Grimm. Espectacle 
recomanat partir de 4 anys. 

Véns a la tertúlia?
Dimarts 10 gener / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Tertúlia literària sobre 'Oona & 
Salinger', de Frédéric Beigbeder.

Véns a la tertúlia?
Dimecres 11 gener / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià. Amb l'obra 
'Dolce per se' de Dacia Maraini.

Un món de llibres?
Dimecres 11 gener / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària 'Sempre hem vis-
cut al castell', de Shirley Jackson.

Cinefòrum de Viladona 
Dimecres 11 gener / 18h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar)
Projecció "La teoría del todo" de 
James Marsh, amb tertúlia fi nal.

Talking About...
Dijous 12 gener / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès 'Hateship, 
friendship, courtship, loveship, mar-
riage: stories', d’Alice Munro.

'La indústria de la moda a 
Catalunya'
Divendres 13 gener / 19.30h / Can 
Marfà Gènere de Punt. Museu de 
Mataró / Entrada lliure.
Taula rodona amb dissenyadors/es 
catalanes de generacions diverses.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 7 gener / 12h / Vil·la 
romana Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys. Mataró) / Entrada lliure.
Visita guiada.

VARIS /

Portes Obertes local del Grup 
Ferroviari Mataró
Dissabte 7 gener / De 17 a 20h 
/Local del Grup Ferroviari (Rda. 
Barceló, 71 B. Mataró)

FESTES I FIRES //

El patge reial visita el Mercat 
Dijous 5 gener / D'11 a 13h / Mercat 
Municipal Plaça de Cuba (Mataró)
Recollida de cartes a càrrec del 
patge dels Reis Mags d'Orient. 

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. 

El viatge i altres contes del món
Dimecres 11 gener / 18h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró).
Contes solidaris, acompanyats de 
música i titelles a partir de 4 anys.

Buc de contes
Dijous 15 desembre / 17:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
Narració del conte 'Au, bona nit!' 
de Jory John i Benji Davies.

Ludoteca de 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. 

XERRADES I LLIBRES /

Tertúlia de novel·la
Dilluns 9 gener / 19h / Biblioteca 
Fidel Fita (C. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Tertúlia amb la novel·la "Algú", 
d'Alice McDermott. 

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 10 gener / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)
Tertúlia literària en italià. Amb l'obra 
'Dolce per se' de Dacia Maraini.
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Cavalcada de Reis a Llavaneres
Dijous 5 gener / 18.30h / Sant 
Andreu de Llavaneres
Cavalcada pels carrers 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 i Carpa de Nadal
Fins al 8 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. Activitats a la 
Carpa de Nadal: Dia 5, d'11 a 14 i 
de 17 a 20h, concurs de dibuix. 
Cada tarda de 18 a 20h, Pintacares. 

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.

Fira de Brocanters
Diumenge 8 gener / De 10 a 14h / 
A la Riera, davant del CC Calisay 
(Arenys de Mar)
Associació Col·leccionisme Nou i 
Vell (Crisàlide).

Festa Major d'Hivern 2017
Del 13 al 15 gener / Argentona
Divendres 13: De 17 a 20.30h a la Pl. 
Nova, Amics d’en Crusó, experiència 
lúdica. 22h a Can Doro, Garrivern 
(Ferran Exceso, The Cabrians, Pirat's 
Sound Sistema, Dj Plan B). 
Dies 14 i 15: Fireta d’Hivern d'atrac-
cions. Fira d’Artesania i d’Alimen-
tació. I un munt d'activitats per a 
tots els públics: Cercavila, Teatre 
de carrer, 9a Mostra de Bestiari de 
Foc, Concert i ball de Festa Major, 
Nit de Festa, plantada de gegants, 
Tradicionals Tres Tombs, Dinar po-
pular, espectacles, Piromusical, etc.  

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

TRADICIONS /

Gran Cavalcada i Nit de Reis 
a Argentona
Dijous 5 gener / 18h / Argentona
Tradicional cavalcada dels Reis Mags 
d'Orient. Ruta: c. Sant Sebastià, c. 
Gran, Pl. Nova, c. Jacint Verdaguer, 
Av. Montserrat, Ctra Vilassar, Av. 
Puig i Cadafalch i Pl Nova.

PISTA DE GEL /

Pista de gel Circuit Kinder
Fins al 8 gener / De 10 a 22h 
/ Espai fi ral del Parc Central 
(Mataró)
Aprofi teu els últims dies per pa-
tinar amb la família o amics, a 
la gran pista de gel coberta de 
600 m2!
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'La sardana, tradició o esport'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: dilluns 9 de gener 
a les 19h.
Mostra fotogràfi ca de Marc Rovira.

'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.

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

'Diorames i pessebre de 
Montserrat'
Local Associació Pessebristes 
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró) 
/ Fins al 8 de gener.
Associació Pessebristes de Mataró.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 15 gener: 
• Sant Lluc 1946-2016. 70 aniversari.
Fins al 8 gener:
• "Detalles Constructivos" de Inazio 
Abrao (mestre fuster i escultor).

'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.  

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

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.

'El modernisme'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). Fins al 14 de 
gener.
Arquitectura, la literatura, la pintu-
ra i la música a fi nal del segle XIX.

'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. 

Col·lecció Bassat. Art Con-
temporani 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. 

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'.

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

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.

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.

'L'ànima de la fusta'
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Fins al 22 de 
gener. 
Escultures d’Evelí Adam.

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

L'univers dels Fòssils
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) 
/ Fins al 19 de febrer.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

VISITA //

'Qui sóc vull contar-vos…'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 19 de 
març. Visita comentada: dissabte 
7 de gener a les 18h. 
Visita guiada a l'exposició dedica-
da als 100 anys de 'Els Pastorets 
de Mataró' de la Sala Cabanyes.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

'Posem-nos a l'hora. Les raons 
per a una reforma horària a 
Catalunya'
Dimecres 11 gener / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Salvador Cardús (sociòleg, 
escriptor i professor UAB).

'Colesterol'
Dimarts 17 gener / 17h / Casal 
Municipal de la Gent Gran de l'Ha-
vana (camí Ral, 163. Mataró)
Conferència a càrrec d'Encarna Oña, 
infermera del CAP de Cerdanyola. 
14è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

CASALS //

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. 

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Sopar-ball, dissabte 14 de gener. • 
Ball: diumenges i festius de 17 a 20h. 
• Caminades: dimarts matí, a les 8h 
(inici 10 de gener). • Melé de petanca 
(inici 10 de gener). • Cursos i tallers 
(inici 9 de gener): Puntes de coixí, 
country, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i powerpo-
int. Nous cursos: Modisteria (dilluns 
de 16-19h) i Art Floral (dimarts de 
15.30-18.30h). 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Assemblea general de socis: 
dimecres 18 de gener a les 17h. 
• 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 tar-
da). • El nostre grup de Play-Back 
"Orquidia" busca col·laboradors.

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

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Definició de salut

Hem vist que sense cervell l'Ésser 
Humà no pot viure; o sense instru-
ment musical o cordes vocals no hi 
ha música ni cant, però ni cervell 
ni piano són la vida o la música. 
Cuidar el cervell, sí; però és tot? 
No. Hem de prendre consciència 
de la totalitat de l'Ésser Humà: 
CONSCIÈNCIA INTEGRAL.

Qualsevulla definició de salut 
que no abraci la totalitat o totes 
les dimensions de l'Ésser Humà, 
és una definició però incomple-
ta. Ni només el cervell, ni només 
el cos, ni només les emocions, ni 
només els pensaments, ni només 
la interioritat. L'Ésser Humà no es 
redueix només a una dimensió.

Hi ha moltes definicions de salut. 
Exposo la que em satisfà més. La 
del Congrés de Metges i biòlegs de 
llengua catalana de Perpinyà l'any 
1976: SALUT ÉS UNA MANERA DE 
VIURE AUTÒNOMA, SOLIDÀRIA 
I JOIOSA. És una forma de viure 
dinàmica i evolutiva. Té capaci-
tat madurativa i d'adaptar-se a 
l'entorn. No és únicament un es-
tat de ben-estar estàtic sinó que 
encamina també dinàmicament 
cap al ben-ésser.

No només la salut corporal o la 
vida biològica és el valor fonamen-
tal. Què fan tantes vides vegetatives 
mantingudes per màquines? Què 
fan tantes persones medicalitzades 
únicament en psicofàrmacs? Què 
fan tantes persones, alienades amb 
creences que les anul·len? Què fan 
tantes persones en un món espiri-
tual sense valorar el punt humà? 
Per tant res de salut física/men-
tal/espiritual per separat. L'Ésser 
Humà és una Totalitat.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

 EL TOT 1753.indd   2 2/1/17   18:53



Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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Un moment de la concentració

Els Bombers, en acció

Gomar i RomeroDaniel Ferrer Cedida 

 Anna Aluart 

 Un centenar de persones es van 
concentrar dimarts 28 de desem-
bre a la tarda davant l'Ajuntament 
per reclamar la llibertat del regidor 
de la CUP de Vic Joan Coma, detin-
gut i portat a declarar davant l’Au-
diència Nacional a Madrid acusat 
de sedició.

Durant la manifestació es va lle-
gir un manifest a favor de la seva 
llibertat i es van corejar consig-
nes a favor de la independència, 
a més a més de carregar contra la 
justícia espanyola. 

El jutge de l’Audiència Nacional 
Ismael Moreno va decretar 

 Un incendi va cremar parcial-
ment dimecres passat a la mati-
nada un pis a Mataró. L'incendi 
es va declarar a dos quarts de cinc 
de la matinada en un pis situat al 
carrer Pau Casals, número 19, i les 

L'independentisme avisa que es mobilitzarà contra qual-
sevol atac de l'Estat

l'endemà dimecres llibertat amb 
càrrecs per al regidor de la CUP 
de Vic després que Coma declarés 
prop d’una hora per un presump-
te delicte d’incitació a la sedició. 
A més, el magistrat li ha retirat el 
passaport i li va recordar la seva 
obligació de comparèixer cada 
vegada que el citi la justícia. La 
investigació es basa en les decla-
racions de Coma que va cridar a 
la desobediència en el marc d’un 
plenari de l’ajuntament que de-
batia una moció de suport a la 
declaració del 9-N del Parlament 
de Catalunya. | Red

Un centenar de persones per la 
llibertat de Joan Coma

Un incendi al carrer Pau Casals 
obliga a desallotjar 23 veïns

   El dia 14 de gener els militants 
del PSC del Maresme estan convo-
cats a les urnes per escollir entre 
dues candidatures a la Primera 
Secretaria. Alícia Romero i Xesco 
Gomar han superat el llindar 
d'avals que estipulen els estatuts 
del partit i competeixen fi ns al dia 
abans de la votació per convèncer 
els membres del partit. Cap dels 
dos candidats ha tingut problemes 
per superar els 140 avals que es 
requerien, per la qual cosa l'au-
toritat electoral els va confi rmar 
com a candidats.

Més avals de Romero
En espera de la conclusió del pro-
cés de primàries, de moment és la 
diputada al Parlament la que ha 
sumat més avals. Segons el partit, 
Alícia Romero ha sumat un total 
de 197 avals mentre que l'actual 
Primer Secretari del PSC a Mataró, 
Xesco Gomar, s'ha quedat en 151.

Els dos candidats que concor-
ren en aquest procés de primàri-
es van començar la seva carrera 
política a les Joventuts Socialistes 
de Mataró, però des de llavors les 
seves trajectòries han pres camins 
diferents. Romero va ser regido-
ra i és diputada i Gomar Primer 
Secretari del PSC de Mataró.  | Red.

Tots dos aconsegueixen els 
avals necessaris

Alícia Romero i Xesco 
Gomar, la pugna pel 
PSC al Maresme

fl ames van afectar el rebedor i el 
menjador del pis 4t, 1a. El fum 
també va afectar tot l'habitatge 
i l'escala. L'incendi va obligar a 
desallotjar 23 veïns de l'edifi ci, 
que van poder tornar a casa. | Red. 
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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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La visita dels regidors al primer nadó de l'any

Les botigues poden obrir en deu dies festius

Els primers banyistesMarga Cruz Cedida 

 Anna Aluart 

 El primer nadó del 2017 a 
Catalunya va néixer a l'Hospital 
de Santa Caterina de Salt, tant sols 
quan passava un segon de la mit-
janit. El primer de Mataró, però, 
es va fer esperar fi ns a les vuit del 
matí, fet que feia pensar als pares 
que no en seria el primer.

En Jan Solà Palma va néixer a 
les vuit i 22 minuts del dia 1 de 
gener d'aquest 2017 a l'Hospital 
de Mataró. Va pesar quatre quilos 
amb 220 grams. 

Visita institucional
El dilluns 2 al matí, al costat de la 

 Mataró tindrà fi ns a deu dies 
festius d'obertura comercial auto-
ritzada. Vuit d'ells són els mateixos 
que a la resta de Catalunya, estipu-
lats per la Generalitat: el diumenge 
8 de gener i el diumenge 2 de juliol; 

Va néixer a les vuit del matí del dia 1 a l'Hospital i el dia 
2 va rebre la visita de Fernàndez i Martínez

seva germana gran i els seus pa-
res, en Jan va rebre la visita i feli-
citació del primer tinent d'alcalde 
de la ciutat, Joaquim Fernández, 
i la regidora de Benestar Social, 
Convivència i Política Social d'Ha-
bitatge, Isabel Martínez.  És tradi-
ció fer aquesta visita de la mateixa 
manera que el Conseller Comín va 
felicitar el primer català del 2017.

Cal remuntar-se al 2011 per tro-
bar el darrer antecedent que el pri-
mer mataroní també fos el primer 
nadó a Catalunya, la Jasmine. En 
Jan Solà, això és segur, serà dels 
grans de la classe. | Red

En Jan, més de quatre quilos, 
el primer mataroní del 2017 

2017 tindrà deu festius amb 
obertura comercial

 És una tradició compartida amb 
altres municipis costaners que a 
Mataró congrega cada cop més 
gent. Amb tota puntualitat, fi ns 
a 350 persones es van concentrar 
a la platja del Varador a les dotze 
del migdia del dia 1 per fer la pri-
mera banyada de l'any. L'activitat, 
organitzada pel Centre Natació 
Mataró, va tornar a estar marcada 
per la pluralitat entre els banyis-
tes. Des dels que havien dormit 
ben poques hores a esportistes 
del mateix club.

L'aigua, a onze graus
L'aigua de mar esperava els pri-
mers mataronins a llençar-s'hi a 11 
graus de temperatura. Òbviament 
els crits i xisclets van ser la banda 
sonora del primer contacte amb 
l'aigua. La palista Gàlia Dvorak va 
obrir la tradició i va desfermar les 
corredisses cap a l'aigua. Segons 
el club la nedadora més vetera-
na que es va atrevir amb l'aigua 
freda va ser la Rosa Roca amb 82 
anys i la més jove Itziar Campos, 
de només dos anys. Com marca 
la tradició, hi va haver xocolatada 
i melindros pels banyistes un cop 
sortien de l'aigua. El President del 
CNM i el regidor d'esports van 
presidir l'acte. | Red.

Organitzada per CN 
Mataró, a les 12 h del dia 1

350 valents a la 
primera banyada de 
l'any

el Dia de Tots Sants, el Dia de la 
Constitució i de la Immaculada 
Concepció i els diumenges 10, 17 i 
24 de desembre. Mataró hi afegeix 
Sant Jordi, que cau en diumenge, 
i el 3 de desembre. | Red. 
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La Generalitat ampliarà els horaris comercials
El Govern aprova la nova Llei de comerç, serveis i fires, que vol simplificar i millorar la 
norma autonòmica vigent

Innovació: Redacció

 El Govern ha aprovat aquest 
dimarts el Projecte de Llei de 
Comerç, Serveis i Fires, que 
actualitza la normativa catalana de 
comerç. Entre les novetats, destaca 
l'ampliació dels horaris comercials, 
que passen a poder obrir 75 hores 
setmanals, tres més que en la llei 
anterior. La nova norma deixa en 
mans del comerciant els períodes 
de rebaixes, malgrat que continua 
recomanant fer-les a l'hivern i a 
l'estiu. Per primer cop, la nova llei 
també inclou la possibilitat que els 
comerços dedicats a la venda de 
productes d’alimentació puguin 
instal·lar una àrea de degustació de 
màxim un 33% de la seva superfície, 
fi xa quatre supòsits per declarar un 
municipi com a turístic a efectes 
d’horaris comercials i prohibeix 
oferir i vendre productes o serveis 
a domicili o per telèfon si no hi ha 
autorització expressa. 

Millorar la regulació
La nova norma vol millorar la 

regulació normativa ja existent 
en matèria de comerç, mitjançant 
l’actualització, sistematització i 
clarifi cació de conceptes. En ma-
tèria d’horaris comercials, la llei 

estableix com a norma general 
l’obertura de 75 hores setmanals, 
de dilluns a dissabte, tres hores 
més que en l’anterior llei catala-
na d’horaris. 

Com a excepció al règim gene-
ral, per als municipis de menys 
de 5.000 habitants, es contempla 
llibertat d’horaris per als establi-
ments comercials de menys de 
150 metres quadrats de superfície, 
que no pertanyin a grans cadenes 

de distribució, sigui quina sigui 
l’activitat comercial. 

Els municipis turístics
Així mateix, una altra novetat fa re-
ferència a la concreció del concep-
te de municipi turístic. En aquest 
sentit, es marquen quatre supòsits 
concrets als que es pot acollir un 
municipi per ser declarat turístic a 
efectes d’horaris comercials: que el 
municipi disposi d’un bé declarat 
Patrimoni de la Humanitat o im-
moble d’interès cultural, integrat 
en el patrimoni històric-artístic 
que generi una afl uència anual 
acreditada de visitants; que aculli 
algun gran esdeveniment esportiu 
o cultural d’àmbit nacional o inter-
nacional; que disposi d’una àrea 
comercial que generi una afl uència 
acreditada de visitants de fora de 
Catalunya; o d’una zona portuària 
en la qual operin creuers turís-
tics amb mínim 400 mil viatgers 
a l’any acreditats. D’altra banda, 
passa de 8 a 4 anys la revisió de la 
declaració de municipi turístic.

33

La llei estipula que 
els establiments 
d'alimentació puguin 
tenir fins a un 33 per 
cent de superfície per a 
degustació

Les botigues ampliaran fins a 75 les hores que podran obrir amb la nova llei  Cedida 
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Volen prohibir la venda a domicili
El Projecte de Llei de Comerç també contempla vetar la venda per telèfon sense 
autorització, amb sancions per qui ho infligeixi

Innovació: Redacció

  La llei de comerç catalana que 
el Govern ha aprovat inicialment 
contempla per primera vegada un 
fenomen com la venda o oferiment 
de productes a domicili. La norma 
introdueix la prohibició d’oferir 
i vendre productes o serveis 
mitjançant visites a domicili, 
trucades o missatges de telèfon 
si no han estat prèviament 
sol·licitats o acceptats pels titulars. 
En aquests casos, cal acreditar 
documentalment una acceptació 
prèvia.

Per contra, les bustiades es po-
dran realitzar sempre i quan els 
particulars no hagin manifestat 
la seva oposició a rebre’n. Cada 
tramesa haurà d’informar dels mit-
jans per oposar-se a seguir-les re-
bent. També és novetat la creació 
un cens que permeti conèixer la 
realitat del comerç i dels serveis 
així com les principals magnituds 
que els afectin.

Segons el conseller d'Empre-
sa i Coneixement, Jordi Baiget, la 

mesura parteix dels "excessos" 
en algunes pràctiques de ven-
da comercial, que ha qualifi cat 
d'"agressives". El conseller ha 
precisat que, quan s'aprovi de-

fi nitivament la llei, s'adreçaran 
a les empreses amb pràctiques 
comercials d'aquest tipus per in-
formar-los sobre la nova legislació. 
"Si s'acredita que no compleixen la 
llei, se'ls incoaran expedients san-
cionadors a través de la Inspecció 
de Treball", ha avançat. 

Rebaixes recomanades
La norma vol posar ordre al tema 
de les èpoques de descomptes i 

deixa en mans del comerciant el 
moment de fer rebaixes, malgrat 
que continua recomanant realitzar 
les campanyes de descomptes 
a l'hivern i l'estiu i manté la 
regulació sobre les condicions. 
Així, els productes rebaixats han de 
ser estocs propis, han d’haver estat 
posats a la venda amb anterioritat 
al mateix establiment, no poden 
ser productes defectuosos o 
deteriorats (saldos), ni poden 
haver estat fabricats expressament 
per vendre en rebaixes.

Preguntat per un possible nou 
recurs al TC o per un xoc amb la 
normativa estatal -que limita a 
90 les hores setmanals d'obertura 
comercial-, el conseller ha recor-
dat que les competències en ma-
tèria comercial són "exclusives" 
del Govern, que ha impulsat la 
norma "pensant en el comerç i en 
els consumidors". Amb tot, ha as-
segurat que amb la Llei de comerç 
es farà la "prova del cotó" davant 
la voluntat de diàleg manifestada 
pel govern espanyol.

90

La Generalitat espera 
que la Llei no xoqui amb 
la normativa estatal que 
apuja fins a les 90 hores 
els horaris d'obertura 
dels establiments

La nova norma també liberalitza les rebaixes, tot i que recomana fer les clàssiques  Cedida 
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2017
1) Que no calgui sortir de Mataró per trobar feina.

2) Ofertes de treball de qualitat i retribució digna.

3) Que per fi  a Cerdanyola i al Palau arribin els equipaments que ne-
cessiten.

4) Després de tants milions invertits al Rengle, PUMSA deixi d'actuar 
com si fos un administrador de fi nques particular, i prioritzi l'arribada 
de noves empreses d'alt valor tecnològic reforçant el prestigi del nostre 
Tecnocampus.

5) D'una vegada i per totes el Port i el Front Marítim esdevinguin el ve-
ritable centre d'atracció i dinamització socio-econòmica que necessita 
la Ciutat.

6) Que aquest any desapareguin per sempre més els barracons de les 
escoles dels nostres fi lls.

7) Que poguem gaudir de l'Espai Públic de forma oberta, integradora i 
segura, renovant-lo, replantant l'arbrat mort i mantenint-lo net.

8) Que les zones d'oci del nostre jovent siguin més segures, regnant el 
civisme i que ja no calgui amagar i avergonyir-nos del seu progressiu 
deteriorament.

Dotze mes� 
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9) Que las comunicaciones del Ayuntamiento sean bilingües como ya lo son 
los impuestos, las multas y la propaganda electoral.

10) Que la Cultura de Mataró sea realmente la que se hace en la Ciudad y 
que no se pretenda que sea monolingüe teniendo en cuenta que el castellano 
es la lengua materna de más de la mitad de la población.

11) Que els Parc Infantils siguin atractius, amb mobiliari adaptat pels nens 
amb capacitats especials.

12) Que recuperem el dinamisme comercial al Centre de la Ciutat i als Barris, 
i que obrir un petit negoci a Mataró deixi de ser la manera més ràpida de di-
lapidar els estalvis.

Juan Carlos Ferrando, Víctor Paramés y María José González regidores del 
grupo municipal de Ciudadanos les desean un feliz año

2017

Dotze desitj� 
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Daniel Ferrer 

La cancel·lació de la Festa al Cel 
i l'aprovació de pressupostos marquen 
‘el primer any’ de Bote  
2016 ha estat l'any en què el socialista ha assumit definitivament l'alcaldia 

Opinió: Joan Salicrú

  Després d’uns mesos del 2015 
de caràcter purament institucio-
nal, el 2016 ha estat l’any en què 
David Bote ha assumit defi nitiva-
ment l’alcaldia de Mataró, políti-
cament parlant. Cap altre fet com 
la cancel·lació de la Festa al Cel,  
anunciada el mes de juliol, exem-
plifi ca aquesta presa del timó de la 
ciutat per part del jove socialista 
que ara farà tres anys es va pro-
posar ser alcalde de la seva ciutat.

Repassem els fets. Mesos abans 
de l’anunci, Bote i la part socia-
lista del govern va dibuixar una 
camisa de força -un parany- al 
voltant de la continuïtat del fes-
tival aeri: se n’acceptava la seva 
continuïtat, en contra del criteri 
inicial expressat durant la cam-
panya electoral, però només en 

el cas que s’aconseguissin 300.000 
euros de fi nançament privat per a 
sufragar-ne les despeses. De bell 
antuvi, els socialistes sabien que 
això era quasi impossible perquè 
Mataró Parc, que l’any anterior 
havia aportat cent mil euros de 

patrocini a l’acte, ja els havia dei-
xat clar que no repetiria l’opera-
ció. Així, el termini es va acomplir 
i els 300.000 euros no van arribar 
a aconseguir-se, com els socia-
listes havien previst, entre altres 
coses gràcies a la mala elecció de 
l’empresa que havia d’aixecar els 
fons necessaris (va haver de ser  la 

pròpia regidora Guillén qui acon-
seguís quasi cent mil euros). I, 
tal com s’havia previst en el guió 
previ, Bote va donar un cop de 
puny sobre la taula i va liquidar 
la Festa al Cel, la iniciativa més 
agosarada del govern de CiU en 
l’anterior mandat, argumentant 
estrictes motius econòmics, tot i 
ser una decisió clarament política.

Això, amb el temps s’ha vist 
clar, va ser una decisió amb con-
seqüències i no exempta de risc. 
Així, consta que el grup municipal 
de CiU va arribar a plantejar-se 
seriosament la seva sortida del 
govern. I en segon lloc perquè el 
tancament de la Festa al Cel  va 
provocar una tempesta dins l’ex-
tinta CDC, en ple procés de refun-
dació, i va encendre les brases del 
sector menys favorable al pacte 
de govern, el de l’exalcalde Joan 
Mora, nucleat al voltant del Club 
Demòcrata, que va decidir llançar 
una operació de prendre el control 

"Bote va fer un cop de 
puny sobre la taula i la 
liquidar la iniciativa més 
agosarada del govern de 
CiU"

www.lariera48.cat

LA RIERA 48

Tot 6,7 opinio 2p salicru 1753.indd   2 3/1/17   16:28



sobre la secció local perquè va tro-
bar massa displicent l’actitud del 
seu antic aliat Joaquim Fernàndez 
en la resolució de l’afer. Per a Mora, 
la Festa al Cel era, junt amb l’ac-
tuació respecte de les preferents 
de Laietana, la nineta dels ulls 
del seu mandat. En pocs mesos 
hem tingut la visualització d’això: 
Alfons Canela, 40 anys, persona 
propera a Mora i a Jordi Surinyach, 
ha estat escollit primer president 
del PDECat en oberta competició 
amb el representant de Joaquim 
Fernàndez, Xavier Penela, amb 
l’encàrrec de collar fort el PSC a 
l’interior del govern.

L’episodi Festa al Cel deixa clar 
que el govern bipartit actual tocarà 
a la seva fi  amb el mandat: a can 
PDECAT tenen clar que a la pro-
pera volen recuperar l’alcaldia i 
a can PSC de cara al 2019 aspiren 
a recuperar el frame d’esquerres 
amb un pacte amb la tranquil·la 
Esquerra Republicana de Francesc 
Teixidó i qui sap si amb la suma 
d’ICV i Volem, amb revival tripar-
tit inclòs. En aquest sentit, el dis-
cret paper dels republicans, que 
no han buscat establir-se com a 
soci preferent del govern per a 
mantenir la imatge de canvi que 
les urnes molt probablement els 
atorgaran el 2019, és especialment 
signifi catiu.

A banda de la cancel·lació de la 
Festa al Cel, tornant al balanç del 
2016, l’altre gran trumfo de l’al-
calde Bote –curosament auxiliat 
pel regidor d’Hisenda Jerez- ha 
estat l’aprovació de, no un, sinó 
dos pressupostos municipals, cosa 
que en l’anterior mandat semblava 
pràcticament impossible. I fer-ho a 
partir d’un esquema de geometria 
variable, repartint joc entre dife-
rents partits, perquè l’aprovació 
dels comptes  tant del 2016 com 
–sembla-  del 2017 s’haurà fet 

partint del suport –explícit o im-
plícit- de formacions tan dispars 
com PP, Ciutadans i Esquerra 
Republicana. Que, per exemple, 
en els comptes del 2017 coincidei-

xen en una puja moderada de l’IBI 
de manera que les arques munici-
pals comptin amb un punt més de 
recursos –  originant així un fort 
paquet d’inversions per primer 
cop en cinc anys, de 17 milions 
d’euros– però cuidant-se de no 
molestar les classes mitjanes a les 
quals aquests tres partits aspiren 
a representar.

Acomiadem el 2016. Bote ja no 
és aquell alcalde pràcticament per 
carambola, al qual li ha “caigut del 
cel” ser l’alcalde, sinó que ara co-
mença a manar ell. Molt en solitari, 
poc aconsellat, sense un relat clar 
a l’espera que el pla Mataró 2022 
ajudi a defi nir-lo, encara molt a 
remolc de l’agenda institucional… 
però comença a ser ell l’alcalde. 

“Estem treballant”, responen al 
primer pis de La Riera 48, quan es 
demana una valoració de l’any 
2016 en termes de govern. En efec-
te, l’ampliació del parc tecnològic 
Tecnocampus amb tota una nova 
zona cap a Llevant que signifi carà 
omplir de contingut l’anomenat 
Districte Tecnocampus o la pos-
sible reobertura de les obres de 
la congelada en el temps Ronda 
Barceló, són dos dels possibles te-
mes que permeten albirar que fi ns 

i tot més enllà de Bote la ciutat ha 
entrat en un nou període de la seva 
governació, havent aconseguit les 
arques municipals sortir de l'UCI 
on estaven des del 2011 i malgrat 
que les xifres d’atur segueixen sent 
espantoses, de l’ordre de deu mil 
persones. Defi nir un nou horitzó 
de política de promoció econò-
mica, cancel·lada la Festa al Cel, 
és, de fet, absolutament priorita-
ri. Perquè Bote ha de demostrar 
que, a banda de deixar de fer, és 
capaç de crear noves iniciatives 
que portin el seu segell.

Una ciutat, també cal fer-ho no-
tar amb contundència, que segueix 
sense abordar la qüestió de la im-
migració i les situacions de con-
fl icte que genera, com enguany 
s’ha demostrat amb la sorollosa 
polèmica sobre un arròs amb porc 
al barri de Rocafonda, amb un go-
vern pràcticament desaparegut, 
incapaç de fer de mitjancer en-
tre postures antagòniques. I a la 
qual li costa liderar ni que sigui la 
zona central de la comarca, com 
tímidament ha volgut demostrar 
Bote amb l’afer de l’Hospital de 
Mataró, aliant-se amb set altres 
municipis de la comarca.

El Corte Inglés, diu? Doncs “ni 
está ni se les espera”, per dir-ho a 
la manera del 23-F. Alguns entesos 
en la política local especulen amb 
la idea que, relativament aviat, el 
popular centre comercial es desfaci 
dels terrenys de Can Fàbregas i els 
vengui a algun promotor immobi-
liari, disposat a construir en una 
zona tan llaminera com aquesta 
a l’Eixample de la ciutat. Veurem 
si el 2017 depara alguna novetat 
en aquest sentit. De moment, és 
signifi catiu que Can Fàbregas i El 
Corte Inglés sigui un dels grans hits 
del canal satíric local Cansalada 
Viada, que en treu punta a cada 
moment, confi rmant la comicitat 
de tot plegat. 

"Alguns entesos 
especulen amb la 
possibilitat que aviat el 
Corte Inglés es 
desfaci dels terrenys de 
Can Fàbregas i els 
vengui a algun promotor 
immobiliairi"
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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. 
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Opinió Cugat Comas
Periodista El Tot Mataró

És gairebé tan tradicional com en-
nuegar-se amb l'onzè gra de raïm 
o frenar una copa massa tard la nit 
de Cap d'Any. Fem bons propòsits 
d'Any Nou que no ens proposem 
de fer fins que hagin passat com a 
mínim els Reis. En esport també el 
traspàs d'un any a l'altre s'acom-
panya del balanç per la collita 
passada i les expectatives per la 
que hagi de venir. Fa anys i panys 
que en dues setmanes seguides el 
Tot Esport ens parla primer dels 
equips i després de les individua-
litats. És un exercici necessari per 
valorar l'estat de salut del nostre 
esport que, com altres de les vir-
tuts de casa nostra, mentalment 
tendim a empetitir. I és de ser 
capgrossos.

Si ampliem el zoom, a nivell 
personal, hi ha tres esdeveniments 
que a mesos vista em tenen el 
cor robat. L'un és compartit per 
handbol i bàsquet, amb l'expec-
tativa de veure com si els formats 
competitius de la màxima compe-
tició europea ens deparen partits 

espectaculars setmana a setma-
na, la cosa encara pot anar a més 
quan sigui l'hora de les garrofes. El 
segon, el Mundial d'atletisme, amb 
l'adéu anunciat d'un Usain Bolt 
del que podrem dir als néts que 
vam ser-ne coetanis. El tercer és 
molt particular: la gira dels British 
and Irish Lions, l'equip dels millors 
rugbiers de les Illes Britàniques 
que sols juga cada quatre anys i 
que s'atrevirà a col·lisionar amb els 
All Blacks. Gotes de saliva ovalada!

En clau local hi ha molt per dir. 
Seguir gaudint de com es fa grossa 
la bola de neu del waterpolo nostre 
i esperar a veure si els èxits ens tor-
nen a somriure. Veure fins on pot 
anar el Joventut femení i com segur 
que remuntarà posicions el mascu-
lí. Seguir notant l'escalf del bàsquet 
al Boet i esperar que purgui d'un 
cop la mala ratxa de l'Esportiva. 
Aficionar-se de nou a l'hoquei, on 
el caldo de cultiu és bo. I tants al-
tres equips. I en Ramos, la Raquel, 
la Clàudia o aquest petitó blaugra-
na que ja ens esvera. Tenim teca! 

2017 de salivera
Comencem un any ple d'aŀ licients en el nostre esport

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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el Esporttot
Martí Casas
Hoquei Patins Club Patí VicEl Personatge

El mataroní es va proclamar 
campió de la Intercontinental 
amb el CP Vic

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió d'Honor Mas.
QUADIS CNM - WP NAVARRA
Dissabte 7 | 12:45 h | Complex Joan Serra CNM

FUTBOL SALA 3a Divisió
FUTSAL ALIANÇA - MONTCADA
Dissabte 7 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - UD CIRERA
Diumenge 8 | 16:30 h | Municipal Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA- DISTRICTE 030
Dissabte 7 | 18 h | Mpal. Camí del Mig
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - VILASSAR B
Dissabte 7 | 18 h | Mpal. Pla d'en Boet
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - LA SALUT
Diumenge 8 | 12.15 h | Mpal. La Llàntia

HANDBOL Campionat d'Espanya 
Juvenil Seleccions Autonòmiques
PARTITS 5È I 6È LLOC CAMPIO-
NAT D'ESPANYA (FEM I MAS)
Dissabte 7 | 10.45 h i 12.30 h | Pav. T. M. Roca
FINAL COPA D'ESPANYA
Dissabte 7 | 10.45 h | Pavelló Teresa M. Roca

         FORA
WATERPOLO Divisió d'Honor Fem.
ZARAGOZA - LA SIRENA CNM
Dissabte 7 | 18 h | Pisc. Parque Bomberos

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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A part dels set olímpics, hem 
tingut molts èxits en cam-
pionats a nivell mundial i 
europeu

Aquesta setmana fem el resum de 
l'any dels èxits individuals dels es-
portistes mataronins. Si la setmana 
passada ja vam destacar que durant 
el 2016 els equips de la ciutat ha-
vien assolit una gran quantitat de 
fi tes i títols, en l'apartat individu-
al també s'han sumat grans èxits 
però, per sobre de tot destaca la 
presència de set esportistes ma-
taronins als Jocs Olímpics de Río 
2016, el gran esdeveniment espor-
tiu de l'any. 

A l'atletisme, la Raquel González 
va fi rmar un altre gran any on va 
repetir títol estatal, a més a més de 

2016: L'any en què els nostres esportistes 
Olímpics són els grans protagonistes

poder participar en els Jocs Olímpics 
junt amb el veteraníssim Chuso 
García Bragado del CA Laietània.

Però no s'caben aquí els èxits. 
Als participants als JJOO hi hem 
de sumar a la Ru Tarragó, la Marta 
Bach i la Laura López de la Sirena 
CNM com a integrants de la selec-
ció espanyola de waterpolo, sense 
poder repetir la medalla de London 
2012. La Gàlia Dvorak, la genial pa-
lista mataronina també va aconse-
guir arribar a la cita de Río.

I per descomptat l'Albert Ramos. 
El tennista mataroní es va gua-
nyar la presència al Brasil gràcies 
a un grandíssim 2016, on suma uns 
quarts a Roland Garros i el títol 
de Bastad en un any on ha acabat 
classifi cat el 26è a l'ATP, la seva 

millor classifi cació històrica.
Malgrat tot, no només han arribat 

èxits als Jocs Olímpics. Martí Casas, 
del CP Vic, ha tancat l'any endu-
ent-se la Copa Intercontinental; 
Marta Torrejón es consolida com 
una peça important dins el FC 
Barcelona, un equip on el jovenís-
sim Carles Aleñà ja ha debutat i 
marcat en partit ofi cial al primer 
equip; Mario González, campió del 
món en armes històriques; sense 
oblidar-nos de la Clàudia Luna, cam-
piona del món sub-23 de triatló; la 
Berta Ferreras, amb doble meda-
lla de bronze en sincronitzada als 
europeus; Laia Flores, campiona 
d'europa sub-20 de bàsquet o l'Alba 
Bonamusa, subcampiona del món 
amb la selecció espanyola júnior.

Carles Aleñà s'estrena al primer equip del Barça. | FCBTarragó, una de les tres sirenes del CNM a Río. | ARXIU

Albert Ramos va arribar als quarts de Roland Garros. | ARXIURàquel González campiona estatal de marxa. | CEDIDA
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Sara Dorda, campiona júnior. | ARXIU

L'atleta tanca un any fantàs-
tic on s'ha proclamat campi-
ona d'Espanya i ha fet millor 
marca mundial en 5 km

L'atletisme mataroní ha viscut un 
gran any aquest 2016 i, principal-
ment gràcies a la marxadora del 

FC Barcelona, Raquel González. 
González, que s'ha proclamat cam-
piona estatal, a més a més d'acon-
seguir la millor marca mundial de 
l'any als 5 km marxa. La fi ta més 
important, però, és la disputa dels 
Jocs de Río, juntament amb Chuso 

Raquel González, la gran protagonista del 2016, 
ha estat als JJOO junt amb Chuso García Bragado

García Bragado disputant els seus últims Jocs Olímpics. | ARXIU

ATLETISME 

1413.- Marc Roig (CAL) millor atleta 
català a l'estatal de Mitja Marató 
on acabà setè. Clàudia Luna (CNM) 
1a i Enrique Luque (Ríos Running) 
2n a La Sansi 2016.
1415.- Raquel Gonzàlez (FCB) sub-
campiona de Catalunya de Marxa 
en ruta. Sergi Adalid (LL) guanya-
dor dels 600 m a la Copa d'Espa-
nya Cadet
1416.- Hannah Ruiz (CAL) i Marc 
Fernàndez (LL) subcampions de 
Catalunya Cadets de Cros.
1417.- Camp. Catalunya juvenils 
p.c.: Martina Ballesteros (CAL) 
2a en 200 m i 3a en 60 m; Alba 
Rodríguez (CAL) 2a en perxa; Maria 
Diébana Badji (CAL) 3a en triple; 
Bernat Tarragó (CAL) 3r en per-
xa. Campionats Espanya de Cros: 
Hannah Ruiz i Marina Martínez 2n 
lloc per equips amb Catalunya. Iván 
Tirado (CAL) campió català de disc 
d'hivern per 14a vegada.
1418.- Raquel Gonzàlez (FCB) sub-
campiona d'Espanya de marxa en 
ruta. Camp. Catalunya Cadet p.c.: 
Mariona Gaspar (CAL) or en per-
xa; Marina Martínez (CAL) or en 
1000 m; Aina Rabadán (CAL) 2a 
en perxa i Rosa M. Buscà (CAL) 3a 
en triple; Sergi Adalid (LL) or en 
600 m. Camp. Catalunya Júnior 
P.c.: Ayoube Sighiouri (CAL) 2n 
en 1500 m.
1419.- Dos grans rècords de Bea 

Indurain als Estats Units. Camp. 
Espanya Juvenil p.c.: Martina 
Ballesteros (CAL) 3a en 200 m.
1420.- El laietanenc Marc Roig mi-
llor català a la Marató de Barcelona. 
Camp. Espanya cadet p.c.: Mariona 
Gaspar (CAL) or en perxa. Camp. 
Catalunya Infantil p.c.: Carla Vilà 
(CAL) or en perxa
1421.- Camp. Espanya Júnior pc.: 
Sara Dorda (AA Catalunya) or en 
400 m
1428.- Raquel Gonzàlez desena al 
Campionat del Món de marxa per 
equips es guanya la plaça per als 
Jocs de Rio.
1432.- Camp. Catalunya Juvenils: 
Martina Ballesteros (CAL) cam-
piona en 100 m i 3a en 200 m; 
Emma Palà (CAL) 2a en javelina; 
Maria Diebana Badji (CAL) 3a en 
triple; Alba Rodríguez (CAL) 3a en 
perxa; Juan Sànchez (LL) 3r en ja-
velina. Camp. Catalunya Júniors: 
Anna Costa (CAL) 2a en 5000 m; 
Arnau Monsech (LL) 3r en 800 m.
1433.- Camp. Catalunya Infantil: 
Carla Vilà (CAL) campiona en perxa. 
Campionats Catalunya Benjamins: 
GA Lluïsos 1r per equips, Marina 
Polo (LL) 1a en alçada, Eloi Antón 
(LL) 1r en 1 km marxa i Guillem 
Serra (CAL) 1r en 1000 m.
1434.- Raquel Gonzàlez (AA 
Catalunya) fa la millor marca mun-
dial de l'any en 5 km marxa gua-
nyant el Campionat d'Espanya d'au-
tonomies. Mariona Gaspar (CAL) 1a 
en perxa al Campionat d'Espanya 

cadet d'autonomies.
1435.- Campionats Espanya juve-
nils: Martina Ballesteros (CAL) 3a 
en 200 m. Camp. Catalunya Cadet: 
Hannah Ruiz (CAL) 1a en 1 500 m 
obstacles, Mariona Gaspar (CAL) 
1a en perxa, Aina Rabadán (CAL) 
2a en perxa i 3a en alçada, Rosa 
M. Buscà (CAL) 2a en triple, Sergi 
Adalid (LL) 3r en 300 m tanques.
1436.- Camp. Catalunya Absoluts: 
Raquel Gonzàlez (FCB) campio-
na en 5 km marxa i Bilal Nouali 
(AA Catalunya) 1r en javelina; Iván 
Tirado (CAL) 3r en disc.
1437.- Raquel Gonzàlez (FCB) 
rècord d'Espanya de 3 km mar-
xa al míting Ciutat de Mataró. 
Camp. d'Espanya cadet: Mariona 

Gaspar (CAL) campiona en perxa, 
Aina Rabadán (CAL) 2a en perxa, 
Hannah Ruiz (CAL) 3a en 1 500 
m obstacles, amb nou rècord ca-
talà, Sergi Adalid (LL) 3r en 300 
m tanques.
1439.- Chuso García Bragado 
participa en els seus setens Jocs 
Olímpics acabant en 20a posi-
ció; Raquel Gonzàlez debuta als 
Jocs acabant en 20è lloc. Raquel 
Gonzàlez (FCB) campiona d'Espa-
nya absoluta amb la millor marca 
mundial de l'any en 10 km marxa.
1451.- Enrique Luque (Ríos 
Running) guanyador sènior al Cros 
Ciutat de Mataró; Marc Fernàndez 
(LL) guanyador en cadets.

García Bragado, que marca un rè-
cord disputant set JJOO. 

A més a més, les categories base 
també funcionen, on hem de sumar 
dos títols estatals més, aquest cop 
per a Sara Dorda (júnior) i Mariona 
Gaspar (cadet).

Ráquel González durant la disputa dels JJOO. | ARXIU

el Esporttot RESUM DE L'ANY
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El bàsquet femení no 
deixa de portar èxits

BÀSQUET

1415.- Rosó Buch, la jugadora ma-
taronina guanya la Copa de la 
Reina amb el CB Conquero
1431.- Esther Murat jugadora júni-
or de la UEM disputa el Campionat 
d'Espanya de 3x3
1432.- Charly Giralt nou entrena-
dor del Mataró Feimat

1435.- Esther Murat (UE Mataró) 
bronze a l'estatal júnior de 3x3 
amb Catalunya.
1439.- Laia Flores (South Florida 
University) campiona d'Europa 
sub-20 amb Espanya
1453.- Medalles a l'Special 
Olympics per Ferran Gironès, 
Edgar Barceló i Dani de la Mano 
del Fedamar Boet

Rosó Buch, campiona de la Copa de la Reina. | ARXIU Ramos celebrant el títol a Bastad. | ARXIU

TENNIS

1412.- Albert Ramos supera per 
primera vegada la primera elimi-
natòria a l'Open d'Austràlia
1420.- Albert Ramos arriba a la 
tercera ronda al Màsters 1000 
d'Indian Wells
1422.- Albert Ramos cau a la se-
gona ronda de Miami
1423.- Pol Sànchez semifi nalista 
del Campionat de Catalunya Cadet
1426.- Ramos cau a la segona 
ronda del Godó
1427.- Albert Ramos cau a quarts 
de fi nal a Istanbul
1430.- Ramos ja és a la tercera 
ronda de Roland Garros després 
d'eliminar els argentins Zeballos 
i Trungelliti.
1431.- Ramos viu un gran somni 
a Roland Garros. Supera Sock i 
Raonic. 
1432.- Ramos cau a quarts de fi nal 
de Roland Garros davant Wawrinka 
que era el vigent campió.

1436.- Gran actuació de Ramos a 
Wimbledon arribant a la tercera 
ronda on cau davant Gasquet.
1438.- Albert Ramos aconsegueix 
el seu primer títol ATP a Bastad 
guanyant Verdasco a la fi nal i a 
David Ferrer a semifi nals.
1439.- Ramos cau a la prime-
ra ronda dels Jocs de Rio, da-
vant Nishikori que acabaria sent 
bronze.
1439.- Pol Sànchez (CTM) guanya 
un torneig a Eslovàquia
1441.- Ramos cau a 2a ronda a 
l'Open USA 
1442.- Ramos campió de 
Catalunya absolut
1445.- Ramos perd la fi nal del 
Torneig de Chengdu a la Xina
1449.- Ramos puja al lloc 26è del 
rànquing ATP
1451.- Ramos cau a la 2a ronda 
del Màsters 1000 de París
1456.- Albert Ramos campió 
d'Espanya absolut; el cadet Pol 
Sànchez entra al quadre fi nal.

Gàlia Dvorak va 
participar a Rio 2016

TENNIS TAULA

1419.- Gàlia Dvorak 21è lloc al 
Mundial per equips amb Espanya
1425.- Gàlia Dvorak tot i no superar 
el Preolímpic encara pot anar a Rio.
1435.- Gàlia Dvorak subcampiona 
d'Espanya individual i en dobles 
fent parella amb Paula Bueno.  
Xavier Peral i Yordi Jason Ramos 
bronze en dobles als estatals 

sub-23.
1439.- Gàlia Dvorak perd en prime-
ra ronda als Jocs de Rio.
1448.- Gàlia Dvorak arriba a set-
zens de fi nal de l'Europeu
1452.- Gàlia Dvorak disputa la Lliga 
Europea amb Espanya

La Gàlia disputant els Jocs Olímpics de Rio. | ARXIU

2016, el millor any per 
a Albert Ramos

El tennista mataroní va arribar a quarts de 
final de Roland Garros i va participar en els 
Jocs Olímpics de Rio

Aquest 2016, sense cap mena de dubte, ha estat l'any 
més exitós esportivament per al tennista mataroní 
Albert Ramos Viñolas. Si el 2015 vam destacar la 
victòria que va aconseguir davant Roger Federer, 
aquest any es fa difícil remarcar un fi ta per sobre 
de les altres. Segurament, l'èxit que més atenció va 
aconseguir va ser l'accés a quarts de fi nal de Roland 
Garros, el mític Grand Slam parisenc.

Però, a l'èxit a França, també hi hem de sumar la 
classifi cació per als Jocs Olímpics de Río de Janeiro 
2016, la seva primera victòria en un torneig de l'ATP 
a Bastad i acabant l'any el 26è de l'ATP, entre altres.

El bàsquet femení mataroní segueix aportant èxits 
com el títol de Copa de la Reina de Rosó Buch amb 
el Conquero, o l'Europeu sub-20 de Laia Flores.
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Guillem Pujol i Roger Rabassa 
també sumen èxits en aigües 
obertes

Si el 2016 ha tingut un nom que 
ressaltés per sobre els altres a la 
piscina mataronina és el de Berta 
Cantó. La nedadora del Centre 
Natació Mataró ha pujat al podi 
en repetides ocasions als diversos 
campions estatals realitzats durant 
l'any en la modalitat de braça, la 
seva especialitat. Els èxits per als 
esportistes del CNM no s'acaba-
ven aquí i Roger Rabassa i Guillem 
Pujol També sumaven títols en els 
estatals d'aigües obertes.

Berta Ferreras suma 2 bronzes
En sincronitzada, Berta Ferreras ha 

Berta Cantó i Berta Ferreras, protagonistes d'aquest 2016. | ARXIU

NATACIÓ

1411.- Hèctor Ruiz primer, Martí 
Penedès i Maria Rosiñol segons al 
Campionat de Catalunya de fons.
1416.- Martí Penedès subcampió 
d'Espanya de llarga distància i 
Guillem Pujol subcampió en júnior.
1422.- Berta Cantó al podi en els 
estatals Open: 2a en 100 i 50 braça 
i 3a en 200 m braça
1425.- Tres nedadors del CN 
Mataró travessen l'estret de 
Bonifacio

1426.- Berta Cantó guanyadora al 
Trofeu Sant Jordi
1432.- Berta Cantó fi nalista a 
Mònaco en el Circuit Mare Nostrum
1434.- Campionats d'Espanya d'Ai-
gües Obertes: Roger Rabassa cam-
pió en 5 km contrarellotge i 2n en 
10 km, Adrián González 3r en 10 
km, Guillem Pujol campió júnior 
en 10 km, l'equip del CN Mataró 
campió per equips.
1439.- Campionats d'Espanya 
Absoluts: Berta Cantó (CNM) 2n 
en 200 m braça i 3a en 50 m i 

100 m braça; Fernando Morillas 
4t en 50 m  braça. Guillem Pujol 
(CNM) 4t lloc al Mundial júnior 
d'aigües obertes en relleus mix-
tes 4x1,25 km.
1442.- Guillem Pujol bronze a 
l'Europeu júnior en el relleu mixt 
4x1,25 km.
1456.- Berta Cantó puja tres ve-
gades al podi del Campionat d'Es-
panya d'hivern en piscina curta en 
les tres proves de braça

NATACIÓ 
SINCRONITZADA

1420.- Berta Ferreras (Kallípolis) 
dos ors a l'estatal absolut en solo 
i duet; Estel Ferreras (Granollers) 
plata júnior en combo i Lídia Vigara 
(Granollers) bronze júnior en duet.
1429.- Berta Ferreras guanya dos 
bronzes a l'Europeu en duet mixt, 
en rutina lliure i tècnica.
1439.- Lídia Vigara (CN Granollers) 
bronze als Campionats d'Europa jú-
niors i 5è lloc als Mundials júniors.

tingut un gran any on destaquen 
els 2 bronzes a l'Europeu de Kazan.

TAEKWONDO

1430.- Gran actuació del CD 
Tonbal al Campionat de Catalunya
1431.- Hwarang 21 podis en els 
Campionats de Catalunya
1433.- Bon paper dels clubs mata-
ronins als Campionats d'Espanya 

de Taekwondo en modalitat 
Poomsae

ESCACS

1454.- Bernat Fàbregas en 2n lloc 
de l'Obert del Maresme d'Escacs

TIR

1441.- Mario Gonzàlez campió del 
món de tir d'armes històriques en 
Kuchenreuter júnior.
1458.- Mario Gonzàlez revalida el 
títol de campió d'Espanya juvenil 
de velocitat

PESCA SUBMARINA

1447.- Irene Mestre campiona 
d'Espanya de fotosub
1452.- Xavier Blanco rep la meda-
lla de bronze al Mérito Deportivo

Gran any per al 
taekwondo mataroní

Berta Cantó, en braça, i Berta Ferreras, en sin-
cronitzada, fan podis importants aquest 2016

Gonzàlez campió del món 
en armes històriques

el Esporttot RESUM DE L'ANY
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fes-te’n soci A www.lAietAniA.cAt

#SomLaietània

Vine a conèixer l’oferta  
per a nous socis  

del C.A. Laietània  
abans del 31 de gener

(DONCS JA VEUS QUE NO)

Pensaves  que tots  els gimnasos  eren iguals?

Pensaves  que tots  els gimnasos  eren iguals?



NUEVA COLECCIÓN
DE RADIADORES

Radiador toallero
blanco desde:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

45,45€/ud.
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COLUMNAS DE DUCHA Grifería inteligente

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

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

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

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

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

Mod.  
KALA

Mod. 
TENDER

Mod. 
PROJECT

Mod. 
PREMIER

AHORA: AHORA: AHORA: AHORA:

ANTES: 
523.70 €/ud

ANTES: 
459.20€/ud

ANTES: 
238.70€/ud

ANTES:  
557.30 €/ud

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

Botón de seguridad 38ºBotón de seguridad 38º

136 €
SIN LÍMITE
DE UNIDADES

Sólo 3cm de alto
Plato pietra desde

GARANTÍA 
5 AÑOS

120x70
120x80

100x70
100x80

170x70
170x80

160x70
160x80

140x70
140x80

Antracita Cemento Beige blanco

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

Rejilla acero inoxidable INCLUIDA
Válvula incluida
Medidas disponibles en stock:

2P GRESS ARGENTONA 1753.indd   3 2/1/17   17:56



Un gran any de Torrejón 
i el debut d'Aleñà

FUTBOL

1416.- Carles Aleñà va convo-
cat amb el primer equip del FC 
Barcelona
1423.- Marta Torrejón a punt de 
classifi car-se per a les semifi nals 
de la Champions amb el Barça
1433.- Alberto Encinas nou entre-
nador del CE Mataró
1439.- Carles Aleñà debuta amb 
el primer equip del Barça en un 

amistós de la pretemporada
1446.- Marta Torrrejón fa un gol 
en la victòria del Barça a Minsk
1448.- Carles Aleñà disputa com a 
titular amb el Barça la Supercopa 
de Catalunya
1454.- Carles Aleñà debuta amb el 
primer equip del Barça a la Copa 
i fa el gol de l'empat al camp de 
l'Hèrcules. Marta Torrejón als 
quarts de fi nal de la Champions 
League

La mataronina peça important per al FC Barcelona. | ARXIU Eduardo Calle amb el FC Barcelona. | ARXIU

HANDBOL

1411.- Dues medalles als estatals 
amb Catalunya: Gerard Pallarès 
(FCB) or en infantils i Eduardo Calle 
(FCB) plata en cadets.
1425.- Óscar Mainar i Eduardo Calle 
campions de Catalunya amb el FC 
Barcelona
1432.- Eduardo Calle campió d'Es-
panya cadet amb el FC Barcelona
1435.- Josep Nonell rep la medalla 

de bronze al mèrit esportiu de 
la RFEBM. Eduardo Calle (FCB) 
juga amb la selecció espanyola 
promesa.
1436.- Gerard Pallarès i Albert 
Guirado (FCB) campions d'Espa-
nya infantils amb el FC Barcelona
1456.- Eduardo Calle s'imposa al 
Torneig d'Avilés amb la selecció 
d'Espanya promesa de la que és 
capità

Nicolàs Marrón, campió d'Espanya. | ARXIU

L'esport base mataroní 
no para de sumar títols

i Ester Ribera que no podran ser 
a Rio
1441.- Amaranta i Ribera campio-
nes de Catalunya a Mataró

FUTBOL  SALA
1415.- Hongria, amb Sito Rivera de 
seleccionador, cau aviat a l'Euro-
peu. Marta Collado subcampiona 
d'Espanya sub-17 amb Catalunya
1417.- Anna Munné (Futsal) i Cèlia 
Catà (Gironella) juguen amb 
Catalunya sub-21
1430.- Nicolàs Marrón (Futsal) 
campió d'Espanya infantil amb 
Catalunya
1447.- Cèlia Catà (Gironella) cam-
piona de la Copa Catalunya
1455.- Sergio Vivas (CFS Ciutat 
de Mataró) campió de Catalunya 
cadet amb el Maresme
1456.- Sis jugadors de Futsal 
campions de Catalunya amb el 
Maresme

HOQUEI PATINS
1410.- Èrika Arellano i Carla 
Fontdeglòria van jugar amb la 
selecció catalana
1436.- Carla Fondeglòria i Ona 
Castellví campiones d'Espanya 

sub-18 amb Catalunya
1455.- Martí Casas (Vic) anota qua-
tre gols per trencar la imbatibilitat 
del Barça

HOCKEY HERBA
1421.- Inés Fanlo i Marta Dorda 
(Iluro HC) campiones d'Espanya 
cadets amb Catalunya

PATINATGE
1425.- Tres podis al Campionat de 
Barcelona cadet (Pol López 2n, 
Sandra Núñez 3a) i juvenil (Axel 
Lobato 2n)
1429.- Sandra Núñez 2a i Pol López 
3r al Campionat de Catalunya 
cadet.
1435.- Sandra Núñez 3a al 
Campionat d'Espanya Cadet
1440.- Sandra Núñez 5a a l'Eu-
ropeu Cadet
1443.- Sara Ortiz subcampiona de 
Catalunya aleví
1450.- Jordi Anfruns, en infantils, 
i Pol Torres, en cadets, segons a 
la Copa d'Europa

CICLISME

1431.- Irune Sànchez (ECM) campio-
na catalana infantil en principiants
1433.- Raúl Hernàndez guanya la 
tercera etapa de la Transpyr Road
1442.- Raúl Doctore setè lloc a la 
Cursa Extrema del desert d'Ata-
cama a Xile

BILLAR
1415.- Jordi Garriga bronze al 
Campionat d'Espanya de Billar a 
la banda

1427.- Jordi Garriga campió de 
Catalunya a tres bandes de Divisió 
d'Honor i Pau Benítez 3r lloc.
1434.- Jordi Garriga campió estatal 
de billar amb Catalunya.
1445.- Jordi Garriga 3r al campio-
nat català a tres bandes

VOLEI PLATJA
1430.- Amaranta Fernàndez i Ester 
Ribera ratllen a un alt nivell al World 
Tour de Cincinatti
1435.- S'acaba el somni d'Amaranta 

Calle, la gran promesa 
de l'handbol mataroní

el Esporttot RESUM DE L'ANY
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Clàudia Luna campio-
na del món sub-23

Un nou gran any per a 
les Sirenes del CNM

WATERPOLO

1411.- Tres sirenes disputen l'Eu-
ropeu de Belgrad
1413.- Bach, López i Tarragó es 
queden sense medalla a l'Europeu 
on Espanya acaba en quart lloc
1421.- Pol Daura i Jan Ruiz 
campions d'Espanya infantils 
amb Catalunya. Ernest Gol era 
l'entrenador.
1422.- Bach, López i Tarragó 
es classifi quen al Preolímpic 

d'Holanda per als Jocs de Rio 2016.
1433.- Les "tres sirenes", Bach, 
López i Tarragó es pengen la plata 
a la Lliga Mundial
1439.- Bach, López i Tarragó, amb 
Espanya, acaben en cinquè lloc. 
Roser Tarragó màxima golejado-
ra de la selecció i 2a dels Jocs.
1443.- Alba Bonamusa obté la plata 
a l'Europeu júnior (sub-19)
1456.- Alba Bonamusa subcampi-
ona del món sub-18

Als Jocs Olímpics de Ru Tarragó, Marta Bach i 
Laura López s'hi suma l'èxit de Bonamusa

Les waterpolistes de La Sirena CNM que van amb 
la selecció espnayola, Marta Bach, Roser Tarragó i 
Laura López han tancat un gran any on han quedat 
cinquenes als Jocs Olímpics, plata a la Lliga Mundial 
i quartes a l'Europeu. L'esport base també segueix 
aportant èxits, i ara n'és el torn de l'Alba Bonamusa 
subcampiona del món sub-18 i d'Europa sub-19.

La comitiva mataronina que viatjaria als Jocs de Río. | ARXIU

TRIATLÓ

1411.- Guille Cortijo (CNM) primer 
en júniors a la Duatló Ciutat de 
Mataró
1414.- Clàudia Luna (CNM) gua-
nya la Duatló Ciutat de Granollers
1420.- Leonor Font (CNM) bron-
ze a l'estatal de duatló de llarga 
distància
1428.- Santi Abad (CNM) guanya 
el circuit Català de Duatló 2016
1429.- Clàudia Luna 12a al 
Campionat d'Espanya d'aquatló

1431.- Clàudia Luna s'imposa en la 
Triatló Ciutat de Mataró.
José Luís Cano subcampió de 
Catalunya de llarga distància
1432.- Clàudia Luna campiona 
del món sub-23 de duatló i 13a 
absoluta
1435.- Sis triatletes participen a 
l'Ironman de Klagenfurt i Lluís 
Vila acaba 35è.
1441.- Àlex Cortijo (CNM) campió 
d'Espanya 20-24 anys.
Gemma Badia, com a guia, cam-
piona d'Espanya de paratriatló.

www.eltotesport.com |  P. 8RESUM DE L'ANY
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ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS 
                

ATLETISME
1418.- Se celebra la 3a Mataró Run 
Festival organitzada per Junts per 
l'Esport
1431.- Gran èxit de la Perxa Urbana 
de Mataró
1434.- El GA Lluïsos organitza els 
Campionats d'Espanya juvenils
1437.- Se celebra el 21è Míting 
Ciutat de Mataró 
1441.- Per la diada arriba la 22a 
Cursa Popular 11 de setembre
1451.- Se celebra el 47è Cros Ciutat 
de Mataró, que guanyen Yassine 
Ezzaydouny i Míriam Ortiz, i el 
Campionat de Catalunya de re-
lleus 4x2000 m, que guanya l'AA 
Catalunya.
1454.- Es disputa la 19a edició de 
la Mitja Marató Ciutat de Mataró, 
amb victòries de Mourad El Banouri 
i Meritxell Soler

BÀSQUET
1434.- L'equip femení de la UEM 
s'enfronta a la Southern New 
Hampshire University
1436.- La UE Mataró reconeguda 
com a entitat amb més equips fe-
derats del 2016 per la Federació 
Catalana
1450.- El Fedamar Boet partici-
pa a la lliga per a discapacitats 

intel·lectuals
1455.- El Canoe s'emporta el 
Torneig Internacional Cadet 
Masculí de la UE Mataró  

BILLAR
1413.- CB Mataró organitza el 
Campionat d'Espanya de Jocs 
de Sèrie
1427.- Mataró acull la fi nal del 
Campionat de Catalunya a tres 
bandes 

CICLISME
1419.- EC Mataró organitza la 1a pro-
va de la Lliga Catalana de Ciclisme 
al Velòdrom
1421.- La segona etapa de la Volta 
a Catalunya surt d'un Camí de la 
Geganta ple 
1427.- El Campionat de Catalunya 
de BMX es disputa a Mataró                                             

FUTBOL
1432.- Èxit de participació al 1r 
Memorial Albert Gibert
1440.- S'inaugura la nova grade-
ria del Municipal del Centenari i 
el CE Mataró guanya el Trofeu 
Iluro al Rubí
1445.- Ens deixa Valentín 
Fernàndez que era president ho-
norífi c de La Llàntia
1455.- Levante i Cornellà campions 
del Torneig de Promeses SPALL de 
la UD Cirera                

FUTBOL SALA
1412.- El Futsal organitza la prèvia 

del Campionat d'Espanya Cadet
1423.- Mataró acull el Campionat 
d'Espanya Cadet de seleccions
1435.- Catalunya s'imposa a 
Hongria al Pavelló Teresa M. Roca
1436.- La platja de Varador va 
ser la seu del Campionat de 
Catalunya de futbol platja en 
sènior femení i cadet masculí                             

HANDBOL
1435.- Exhibició de la selecció de 
Qatar, subcampiona del món, al 
pavelló Teresa Maria Roca superant 
per 18-39 el JH Mataró

HOQUEI PATINS
1426.- Mataró acull la fase 
prèvia d'ascens a 1a Estatal                     

HOQUEI HERBA
1427.- Se celebra la fase prèvia 
d'ascens a 1a Estatal Femenina
1428.- Presentació dels actes del 
25è  Aniversari de l'Iluro Hockey 
Club
1444.- L'Iluro HC organitza en 7è 
Torneig Ciutat de Mataró
1451.- La 1a fase de la Copa d'Es-
panya juvenil es disputa a Mataró                                    

NATACIÓ
1416.- Se celebra al CN Mataró el 
Campionat d'Espanya de Llarga 
Distància
1430.- El Centre Natació Mataró 
acull la 2a jornada del Campionat 
d'Espanya d'Apnea

1439.- Èrika Villaécija guanyadora 
del 25è Trofeu Ciutat de Mataró 

POLIESPORTIU
1424.- Nova llum: la triatleta 
Clàudia Luna proclamada millor 
esportista de Mataró del 2015 a 
la Nit de l'Esport 2016.
1437.- La ciutat de Mataró desitja 
sort als seus olímpics.
1438.- Les Santes Esportives vi-
uen el cap de setmana més actiu 

TRIATLÓ
1411.- Exitosa 18a Duatló de 
Muntanya Ciutat de Mataró
1431.- 16a edició de la triatló Ciutat 
de Mataró amb èxit organitzatiu i 
de participació 
1443.- Es disputa la 2a Aquatló 
Ciutat de Mataró

VOLEIBOL
1428.- Se celebra al Pavelló Euskadi 
el Campionat de Catalunya Cadet.
1441.- La platja del Varador acull 
els Campionats de Catalunya de 
vòlei platja

WATERPOLO
1415.- Quarts de fi nal de l'Eurolliga 
femenina al Sorrall
1425.- El Sorrall acull la fase fi nal 
de la Copa LEN
1447.- La Supercopa Estatal feme-
nina es juga al complex Joan Serra
1453.- Es presenta la nova aventura 
europea de La Sirena CN Mataró

El Teresa Maria Roca i l'Euse-
bi Millán es preparen per a la 
disputa de diversos partits de 
la competició d'handbol base

Aquest dissabte 7 de gener es dis-
putaran varis partits del Campionat 
d'Espanya de seleccions autonòmi-
ques, del que la capital del Maresme 
n'és una de les seus, als pavellons 
Maria Teresa Roca i Eusebi Millán.

2016: Mataró rep per 3r any consecutiu la Volta a 
Catalunya i acull altres proves d'alt nivell

Concretament s'hi veuran partits 
de categoria juvenil, tant femení 
com masculí, i cadet. Uns enfron-
taments que serviran per deter-
minar l'ordre de posicions fi nals, 
entre 5è i 8è, de cadascuna de les 
categories anteriors.

Al Teresa Maria Roca també s'hi 
disputarà la fi nal i el tercer i quart 
lloc de la Copa d'Espanya juvenil 
masculina, la competició que aple-
ga les seleccions de menys nivell.

Mataró, una de les seus del Camp. d'Es-
panya de seleccions autonòmiques

el Esporttot RESUM DE L'ANY
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El primer derbi mataroní de 
la temporada s'ha fet esperar 
fins al primer partit del 2017

Aquest diumenge a les 16.30 ho-
res torna el futbol de 2a Catalana 
amb un gran derbi al Municipal del 
Centenari entre CE Mataró i UD 
Cirera que, tot i la rivalitat entre 
els dos equips, serà només el cin-
què partit ofi cial entre ells  en la 
seva història al terreny de joc de 
l’equip groc-i-negre.

Els quatre resultats anteriors 
han estat aquests:

90-91 1a Regional   CE Mataró - UD Cirera 0-2
91-92 1a Regional   CE Mataró – UD Cirera 0-2
13-14 2a Catalana   CE Mataró – UD Cirera 0-3
14-15 2a Catalana   CE Mataró – UD Cirera 4-1

Com es pot veure, el balanç és 
clarament favorable a l’equip ci-
rerenc que en les tres primeres 
visites no va encaixar cap gol i es 
va emportar tres triomfs. Això va 
canviar fa dues temporades, la de 
l’ascens del Mataró a 1a Catalana, 
en un partit que va acabar amb 
golejada local, una mica afavori-
da pel fet que el seu rival va jugar 
molt tota la segona part del partit 
amb 10 jugadors.

Aquesta va ser la tercera victòria 
consecutiva de l’equip groc-i-negre 
davant el Cirera, ja que també havi-
en guanyat al Municipal del Cirera 
a la primera volta (1-2) i a la segona 

Gran derbi mataroní a la 2a 
Catalana

volta de la temporada anterior (0-1).
La jornada completa (que és la 

16a i penúltima de la primera vol-
ta) la conformen aquests partits:

17a jornada (8 gener)
Llefià- Fundació Grama 
Lloreda- Badia-
Guineueta- Carmelo
Canyelles- Martinenc B
PREMIÀ DE MAR- Esp.Can Pi
SANT POL- LLAVANERES
Sarrià- Sant Adrià
CE MATARÓ- UD CIRERA
Europa B- Besos BV
Classificació: Fundació Grama 33, CE 
MATARÓ 31; Guineueta 29; Llefià 27; Besós 
BV 26; Sant Adrià 25;  Sarrià 24; SANT POL 
23; LLAVANERES 22; Europa B 21; PREMIÀ 19; 
CIRERA, Lloreda, Canyelles 16;  Martinenc B, 
Badia 14; Esp Can Pi 13; Carmelo 7.

El juvenil del CE Mataró rep el 
Nàstic B
L‘equip juvenil del CE Mataró que 

juga a la Lliga Nacional rep el dis-
sabte a les 17.30 hores el Nàstic 
de Tarragona B, equip amb el qual 
està empatat a 17 punts en l’onze-
na plaça.

El partit de la jornada a 3a 
Catalana es juga al Camí del Mig
A 3a Catalana també es juga la 
penúltima jornada de la 1a volta 
i entre els partits d’aquesta 16a 
jornada destaca el que es juga al 
Camí del Mig el dissabte dia 7 a les 
18 hores entre la UD Mataronesa 
(4t classifi cat amb 30 punts) i el 
Districte 030 CE, que és fi lial del 
Sant Andreu i que és el líder amb 
32 punts, a l’espera del que faci 
el Young Talents de Badalona (2n 
amb 31) en un partit que té ajornat.

El dissabte, també a les 18 ho-
res, el Pla d’en Boet (16è amb 12 
punts) juga contra el Vilassar de 
Mar B (3r amb 30 punts) un partit 
important per intentar sortir de la 
zona de descens.

El diumenge a les 12.15 l’AD La 
Llàntia (5è amb 29 punts) rep La 
Salut de Badalona (13è amb 15 
punts) buscant un triomf per man-
tenir-se viu en la lluita per l’ascens.

I l’únic equip mataroní que juga 
fora de casa és el Molinos (9è amb 
26 punts) que visita el Cabrils (15è 
amb 12 punts) també el diumenge a 
les 12.15 hores, també a la recerca 
de tres punts vitals si vol mante-
nir les seves aspiracions de lluitar 
a la part alta en aquesta primera 
jornada dels 2017.

L'últim derbi entre els 2 equips. | ARXIU

El CV Mataró torna 
a la competició

L'equip femení del Club Volei 
Mataró torna a competir el dis-
sabte 7 de gener,  quan rebrà la 
visita del Caldes, un rival teòrica-
ment assequible per un equip amb 
aspiracions d’ascens.

El masculí visitarà el dissabte la 
pista de l'Arenys en el derbi mares-
menc, un conjunt superior.

El Futsal Aliança Mataró busca 
consolidar-se a la part alta

El conjunt mataroní torna de 
les vacances de Nadal amb la 
intenció de no deixar escapar 
els 3 punts de casa

El Club Esportiu Futsal Aliança 
Mataró torna a competir aquest 
dissabte 7 de gener a les 18.00 
quan rebrà la visita del Montcada  
al Teresa Maria Roca, un rival que 

ocupa la part baixa de la taula 
classifi catòria en el que sembla 
una bona ocasió per continuar a 
les posicions capdavanteres de la 
categoria. D'aquesta manera, s'in-
tentarà recuperar de l'empat que 
va concedir en la passada jornada 
i que li va costar el segon lloc de 
la classifi cació.

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU
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Després de l'aturada nada-
lenca, els conjunts del Quadis 
i La Sirena volen començar 
l'any amb victòries

Aquest dissabte torna la competi-
ció a la màxima categoria del wa-
terpolo estatal, tant en categoria 
masculina com en la femenina, amb 
dos partits molt assequibles per 
als dos equips del Centre Natació 
Mataró que estan lluitant a la part 
alta de la taula. 

El WP Navarro, un rival clàssic. | ARXIU

El Quadis rep el Navarra
El Quadis juga a casa el dissabte a 
les 12.45 hores per tancar la prime-
ra volta del campionat que decideix 
els vuit equips que participaran 
a la Copa del Rei, una cosa que 
l’equip de Beto Fernàndez, situat 
a la quarta posició de la taula, ja 
té solucionada. 

Però el partit té el seu interès, 
tant pel que fa a l’equip local que vol 
mantenir-se en la lluita a la part alta 
(el Sabadell que és 3r, quatre punts 
per sobre, rep el Barceloneta), com 
per al visitant, el WP Navarra, que 
pot entrar a la Copa, ja que està 
en vuitè lloc i té el Mediterrani al 
darrere dos punts per sota.

L’equip navarrès ha visitat 12 
vegades Mataró a la màxima ca-
tegoria, les quatre primeres com a 
Larraina i les vuit últimes com a WP 
Navarra, i només va poder treure 
un empat la temporada 2011-12. La 
resta han estat 11 victòries locals, 

Futbol Sala| El Futsal Mataró 
i l’Ass.  Jug. Barça Futbol Sala 
coŀ laboren amb la Creu Roja 
El passat 29 de desembre el CE 
Futsal Aliança Mataró va orga-
nitzar una partit solidari per 
col·laborar amb la campanya 
de la Creu Roja de recollida de 
joguines 16/17. El matx disputat 
al Pavelló Teresa Maria Roca va 
enfrontar als veterans del C.E. 
Futsal Mataró amb l’Associació 
de Jugadors Barça Futbol Sala 

que es van emportar el partit 
per 1-2.

Tir | Mario Gonzàlez revalida 
el títol estatal juvenil de pis-
tola de velocitat
El mes passat Mario González 
va revalidar el títol de Campió 
d’Espanya de Joves Promeses 
en la cita que es va celebrar a 
Granada. El representant del Tir 
Esportiu Mataró va participar en  
pistola de velocitat, categoria ju-
venil, i allà es va imposar de ma-
nera ajustada amb una marca de 
551 punts, superant per un punt 
a Juan José Ventura.

Bàdminton | Glòria Latorre 
s'alça amb tres títols al 
Màster Sénior de Toledo
 El cap de setmana de l'11 i 12 
de desembre es va celebrar el 

Màster Sénior de Bàdminton a la 
ciutat de Toledo, darrera cita na-
cional d'aquest any per la juga-
dora mataronina Gloria Latorre, 
del Club de Badminton Collado 
Villalba. Latorre, dins d'una gran 
competitivitat a la competició 
es va poder alçar amb els tres 
triomfs de les diferents moda-
litats en les que pot participar: 
individual femení, dobles femení 
i dobles mixtos, tancant un gran 
any 2017.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

Torna la Divisió d'Honor
la darrera la temporada passada 
per 12-7.

La Sirena es desplaça a Saragossa
Per la seva part l’equip de La Sirena, 
visita el dissabte a les 18 hores la 
piscina de l’EWP Zaragoza, que és 
el cuer de la competició amb 1 sol 
punt. L’equip de Florin Bonca, de 
moment està en tercer lloc, ja que 
té un partit ajornat a la piscina del 
Dos Hermanas, i el Sabadell està 6 
punts per sobre i el CN Sant Andreu 
un punt més amunt. Per tant no 
sembla que el partit hagi de donar 
massa  problemes a “les sirenes”.

És una piscina de bon record, 
ja que allà l’equip del CN Mataró 
El Tot, tot i perdre-hi, va assolir la 
temporada 2004-05 l’ascens a la 
Divisió d’Honor. Dues temporades 
després van pujar les aragoneses i 
l’equip del CN Mataró l’ha visitat en 
10 ocasions,  perdent-hi la primera 
vegada (temporada 2006-07) per 
11-9 i guanyant-hi les altres nou, 
primer amb temptejos ajustats i 
després més amplis fi ns a arribar 
al 5-21 de la temporada passada.

el Esporttot WATERPOLO
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Gastronomia

Els cítrics
Ja fa dies que trobem als nostres 
mercats taronges i mandarines de 
temporada. Són fruites, de la famí-
lia dels cítrics, que ens poden ser 
de gran ajuda ara que comencen els 
refredats, tot i que el fred encara no 
ha fet acte de presència.

A nivell gustatiu els cítrics es ca-
racteritzen per la dolçor, però amb 
contrapunt àcid, que els fa molt 
agradables.

Nutricionalment parlant, els cí-
trics, com és àmpliament conegut, 
són rics en vitamina C i antioxidants, 
uns components que combaten 
els radicals lliures que afecten 
l'envelliment, però que també són 
uns grans protectors del sistema 
immunològic.

En aquest sentit, la vitamina C 

ajuda a la resistència davant els re-
fredats i també ajuda en estats de 
convalescència.

Cal tenir en compte que la vita-
mina C s'oxida amb molta rapidesa, 
per la qual cosa si ens fem un suc de 
taronja, cal consumir-lo al moment, 
si volem tenir el 100% d'aquesta 
vitamina.

Es considera que la quantitat 
diària de vitamina C que necessita 
el nostre organisme se situa en els 
60 mg, una xifra que obtenim amb 
el consum d'una taronja o un parell 
de mandarines. Cal precisar que la 
vitamina C no s'emmagatzema en el 
nostre organisme, per la qual cosa 
cal una ingesta diària d'aliments 
que en continguin.

També cal destacar dels cítrics 
la presència de provitamina A o ca-

rotè, una 
substància 
que també 
posseeix 
propietats 
a n t i o x i -
dants i que 
contribueix 
en la bona marxa de la salut visual.

L'àcid fòlic també hi és present 
en els cítrics, a més de minerals, es-
pecialment potassi, calci i magnesi.

Per tot plegat, els cítrics, família 
a la qual també pertanyen la llimona 
i el pomelo, són molt recomanables 
de consumir, ja que no tan sols te-
nen un gust molt agradable, sinó 
que també van molt bé per a la 
nostra salut. 

TOT - AMIC
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231                    · Golfes: divendres i dissabtes

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

De-Mentes Criminales  12:20  15:50  20:45  22:50  01:00  

Monster Trucks  12:15  16:00  18:15  20:30  

Silencio  12:00  16:00  18:45  22:00  00:00  

Mine 22:45  01:00  

Comanchería 12:10  17:00  19:20  22:45  01:00   

Vuelta a casa de mi madre 12:15  16:00  18:10  22:30 

Canta 12:15  15:50  17:00  18:10  20:30          

 [dv.-dg.+dc.] 19:20         [dv.-ds.] 21:40

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

Belleza oculta 20:20  22:50  01:00         [dl.-dj.] 16:00 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Al tancament de l’edició no disposavem                 
de la programació.

 

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

Cinesa Mataró Parc
· Matinals: dissabtes i festius

Assassin's Creed 12:10  16:30  19:00  21:30  00:00

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:00  18:00  19:10  22:00  00:50

Hasta el último hombre [dg.-dj.] 21:40 

Vaiana 12:10  15:50  18:00

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

La llegada 00:40

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

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

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

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

  Què passa quan ajuntem un fi lm 
d'animació, un concurs "reality" 
de talents musicals, els singles més 
coneguts de l'univers musical i 
animals que agafen el paper de 
persones? Doncs que queda un 
títol com ¡Canta!, ple d'humor, 
empatia i entreteniment durant 
l'hora i 45 minuts que dura.

Això sí, no busquem uns perso-
natges extremadament complexes 
perquè no els trobarem. Cada pro-
tagonista deixa molt clar quina és 
la seva problemàtica i, dins dels 

"La voz" més animal

'¡Canta!' de Cristophe Lourdelet i Garth Jennings

alts i baixos al llarg de tota la pel-
lícula, sabem molt bé què ha de 
passar per trobar el seu fi nal feliç.

Probablement aquest sigui el 
problema principal del fi lm, que 
és previsible. Quan comença el 
fi lm ja sabem com acabarà, no 
podia ser d'altra manera. 

Ara, malgrat aquesta previsibi-
litat, sabent al 100% com acabarà, 
es fa molt difícil veure el fi nal de 
la història i no tenir ganes de di-
buixar un gran somriure i esclafi r 
en un llarg aplaudiment mentre 
veiem els protagonistes arribar al 
seu clímax.

 

El cartell de la pel·lícula '¡Canta!'

Pregunta de la setmana
Igual que a 'Silencio', en quin 
altre film té el rol de mentor 
Liam Nesson?

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

Resposta del núm. 1751
‘Shame’

Guanyadors:
Ramon Roselló Valldeperas .

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. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017

SILENCIO

Segona meitat del segle XVII. Dos je-
suïtes portuguesos viatgen al Japó a la 
recerca d'un missioner que, després de 
ser perseguit i torturat, ha renunciat a la 
seva fe. Ells mateixos viuran la violència 
amb què són rebuts els cristians. 
Direcció: Martin Scorsese
Intèrprets: Andrew Garfield, Adam Dri-
ver, Liam Neeson, Ciarán Hinds
159min

MONSTER TRUCK

Mirant d'escapar de la vida al poble en el 
qual es troba atrapat des que va néixer, 
en Tripp construeix un Monster Truck a 
partir de peces i restes de cotxes. Durant 
unes obres, a més, coneixerà una criatu-
ra amant de la velocitat...
Direcció: Chris Wedge
Intèrprets: Lucas Till, Jane Levy, Amy 
Ryan, Rob Lowe
104min

DE-MENTES CRIMINALES

Un home se sent atrapat a la seva vida. 
Condueix un vehicle blindat transportant 
milions de dòlars i li encanta treballar 
amb la seva companya, que un bon dia 
li trastocarà els plans quan planeja un 
robatori de 17 milions de dòlars.
Direcció: Jared Hess
Intèrprets: Zach Galifianakis, Owen Wil-
son, Kristen Wiig, Jason Sudeikis
94min

MIMOSAS

Un ancià moribund mor mentre anava 
a Sijilmasa, on volia ser enterrat al 
costat dels seus. Els viatgers es neguen 
a seguir i dos buscavides s'ofereixen a 
portar el seu cos. L'esposa del Sheikh 
dubta: coneixen veritablement el camí?
Direcció: Oliver Laxe
Intèrprets: Ahmed Hammoud, Shakib 
Ben Omar, Said Aagli, Ikram Anzouli
96min

SOLO EL FIN DEL MUNDO

Després de dotze anys d'absència, un 
jove escriptor torna al seu poble natal 
per anunciar a la seva família que aviat 
morirà. Viu llavors un retrobament amb 
el seu entorn familiar, ple de discussions 
i rancors.
Direcció: Xavier Dolan
Intèrprets: Léa Seydoux, Nathalie Baye, 
Gaspard Ulliel, Vincent Cassel
95min

CONTRATIEMPO

Adrian Doria, un jove empresari, desper-
ta un dia al costat del cadàver de la seva 
amant. Acusat d'assassinat, decideix 
contractar els serveis de Virgínia Good-
man, la millor preparadora de testimonis 
del país. 
Direcció: Oriol Paulo
Intèrprets: Mario Casas, Bárbara Lennie, 
José Coronado, Ana Wagener
104min
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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)

Et trobes escalfant motors i ja et 

manca menys per assolir el que vols. 

Estrès i nerviosisme que et poden fer 

reaccionar de manera massa impul-

siva. Compta fins a deu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Dies de molta activitat, pot ser que et 

manqui temps per complir amb tot. 

Si véns d'un període més passiu, ara 

tindràs l'empenta que et mancava. 

Estàs obligat a innovar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Procura que els assumptes laborals no 

t'afectin més del normal. Si no estàs 

conforme amb algunes obligacions, 

fes-ho saber. Possible canvi d'hàbits 

per a aquest any.

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

Acaba un període de grans diàlegs 

interiors i aviat entraràs en una etapa 

més comunicativa. El passat et bus-

carà i tornaràs a saber de persones, 

ja gairebé oblidades.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Augment de la sensibilitat. Pot ser 

que t'interessis per algú del passat, 

per saber on és i com està. Estàs 

fent una mica el gandul. Quan abans 

comencis, abans acabaràs.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Tot arribarà, és un moment d'espera 

per a alguns objectius. Aprofita per 

estudiar amb profunditat, per parlar 

del que et costa, per canviar en tu 

allò que no t'agrada.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si tens diferències amb els germans 

o amb la família en general, t'aniria 

bé trobar la manera de manifestar-ho 

dolçament. Si no ho fas, podries pe-

nedir-te del teu mal geni.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Tens imaginació de sobres per cercar 

la manera d'obtenir ingressos extra. 

De ben segur que si connectes amb 

els teus particulars talents, trobaràs 

algun tresor nou.

Bessons (21/5 al 21/6)

Frenada en sec. Pares el teu ritme 

habitual per quedar-te pensant en 

com organitzar-te millor. Ara no vols 

córrer, prefereixes mirar el que passa, 

ja prendràs decisions.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Els fills poden ser un motiu d'atenció. 

Bé perquè en vols tenir o perquè has 

d'assolir una nova etapa dels que ja 

tens. Et tocarà intervenir entre fami-

liars en conflicte.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

En aquest moment és millor practicar 

la contenció. Estàs una mica accelerat 

i no tot pot sortir com vols. Accepta-

ho i aprofita la gran inspiració que 

vius per escriure.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Desplegues el teu encant i els altres 

veuen la teva llum. Sempre és bon 

moment pels afectes però ara tens 

via lliure a la seva expressió. Et plan-

teges augmentar la família.

www.facebook.com/dhannaastro

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

HORÒSCOP 1753.indd   1 3/1/17   12:36



Cultura

Alineació d'estrelles al Monumental
La potent Big Band Jazz Maresme convida The Hanfris Quartet i el seu estil 
barbershop  al concert de Nadal, aquest diumenge

Música: Redacció

  L'última de les tradicions culturals nadalenques de 
Mataró es fa passat el dia de Reis. Aquest diumenge 
arriba una cita que per a molts ja és 
ineludible i que suposa començar l'any 
amb una formació plenament arrelada 
que té la virtut de reinventar-se d'un 
any a l'altre i buscar sempre la sinto-
nia amb algun cantant o intèrpret per 
comparèixer al Monumental amb tota 
la càrrega a punt. Òbviament estem 
parlant de la Big Band Jazz Maresme 
i del seu concert d'Any Nou pel qual 
aquest any han preparat el que és una 
pulsió mataronina amb tota regla, ja 
que compartiran escenari amb The 
Hanfris Quartet. 

Estem parlant d'una combinació fi ns ara inèdita a 
casa nostra entre big band jazzística i quartet mas-
culí de barbershop. Alineació d'estrelles al Teatre 
Monumental, 24 hores després de presentar el ma-
teix concert especial a Palamós.

La posada en escena promet ser imponent. "An 
evening with Big Band Jazz Maresme & The Hanfris 
Quartet" resa amb altisonància anglesa el cartell es-
pecial fet. El so de big band, poderós i convincent, 

que ja fa deu anys que té grup amb 
denominació d'origen de casa nos-
tra de fi t a fi t amb la proposta sem-
pre sorprenent dels Hanfris, un grup 
que ja ha corregut món i que amb 
reconeixements i una sòlida trajectò-
ria també s'ha demostrat que tenen 
gran polivalència, col·laborant amb 
iniciatives culturals de primer nivell 
com Shaking Shakespeare, una altra 
proposta d'alt voltatge i molt premi-
ada amb ADN 100 per cent mataroní.

Al concert de diumenge, la Big Band 
i The Hanfris Quartet compartiran algunes cançons 
i en faran per separat d'altres. Amb aires de gran xou 
nord-americà i un repertori variat amb alguna pica-
da d'ull nadalenca, arriba una cita que ja no és cap 
secret a veus i té els números per omplir la platea 
del Monumental.

El Barbershop és un estil 
de cançons polifòniques a 
cappella, que van ser molt 
populars als Estats Units 
durant els anys 1940 i es 
cantava precisament a les 
barberies

Les entrades valen 
14 euros anticipades 
i 18 euros a taquilla

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

ROBER
SOLIDARI

DILLUNS, DIMARTS i DIMECRES
TARDES DE 16 A 19H

DIJOUS MATINS DE 10 A 13H

C. MENDEZ NUÑEZ, 64, 1er PIS, MATARÓ

núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017

Sèniors

Societat en transició

Ens trobem en una societat en 
transició en què un retorn al pas-
sat ja no és possible. Els actuals 
models de producció, basats en les 
lleis competitives del mercat, d'un 
sistema econòmic, en el que la pela 
és la pela, comencen a ser qüestio-
nats. Les seves conseqüències ne-
gatives són clarament visibles, en el 
creixent augment de la desigualtat 
social, de rics cada vegada més rics 
i pobres cada vegada més pobres. 
Davant de l'actual desmuntatge 
de l'estat del benestar i la xacra de 
l'atur estructural crònic, que afecta 
principalment a la joventut i a per-
sones aturades majors de 40 anys, 
que difícilment tornaran a trobar 
feina estable, hi ha persones de 
totes les edats, que ingènuament 
creuen arribat el moment de fer 
quelcom, per començar a redre-
çar aquesta societat socialment 
desencisada, caracteritzada pel 
seu negatiu tantsemenfotisme de 
passar de tot.

Des del Moviment Sènior, que 
defensa una societat per a totes 
les edats, centrada en les perso-
nes i no els diners, estimem que 
la creació imprescindible d'una 
nova societat, que no existeix, es 
podria endegar apostant per re-
pensar els municipis, com el lloc 
més viable i factible, on és possible 
que un grup, inicialment reduït 
de persones socialment compro-
meses, capaces de superar la seva 
drogodependència social, estiguin 
disposades, traient-se la bena dels 
ulls, a percebre una nova realitat 
social emergent, ja existent, que 
permeti, segurament a poc a poc, 
començar a caminar cap a nous 
indrets més adequats i favorables.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Bones previsions pel sector de la joguina
Les previsions de vendes eren superiors al 6 per cent d'increment en aquesta 
campanya de Nadal i Reis, que culmina avui mateix

Economia: Redacció

 Els fabricants de joguines enca-
raven amb gran optimisme la cam-
panya de Nadal i Reis que culmina 

avui amb les compres de darrera 
hora. La bona marxa del consum 
en el mercat espanyol al llarg de 
l’any, ha propulsat la dinàmica 
positiva que continuarà en les 

dues darreres setmanes de l’any 
i la primera setmana del 2017, on 
es concentren el 70% de les vendes 
del sector. El president de l'Asso-
ciació Espanyola de Fabricants 

AMB EMPENTA
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L’AEFJ estima, se-
gons dades fetes públiques el 2015 per l’Ofi cina d’Harmonització 
Interior de la Unió Europea, que el cost de la falsifi cació de pro-
ductes i la competència deslleial al sector provoca un 16,6% menys 
de facturació. Així mateix, segons que exposa Pastor, amb aquestes 
dades s’impedeix la creació d’un 13,7% de llocs de treball. En la 
seva opinió, una major simplifi cació i facilitat a l’hora de complir 
directives europees allunyarien la competència deslleial al sector.

Les falsificacions afecten 
facturació i ocupació

de Joguines (AEFJ), José Antonio 
Pastor assegura que el consum de 
joguines al mercat estatal està pre-
sentant un creixement acumulat 
d’un 8% fi ns al mes de novembre. 
Tot i la gran concentració del con-
sum de joguines en les darreres 
setmanes de l’any, Pastor assenyala 
que és difícil trencar aquesta ten-
dència i preveu que un augment 
de vendes d’entre un 5 i un 6% 
“podria ser fi ns i tot una previsió 
conservadora”. Per categories, els 
fabricants pronostiquen que les 
nines, els vehicles, els jocs de taula 
i especialització, les manualitats i 
els col·leccionables estaran entre 
les preferències dels consumidors. 
Les llicències provinents de perso-
natges cinematogràfi cs marcaran 
els gustos dels nens.

En relació a les exportacions, 
estan evolucionant de manera po-
sitiva en tots els mercats, tot i que 
marcat per la situació concreta de 
cada estat. Pastor remarca que el 
70% de les exportacions de jogui-
nes són a països de la UE.

núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017
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El 70 per cent, del País Valencià i Catalunya
Les previsions de vendes eren superiors al 6 per cent d'increment en aquesta 
campanya de Nadal i Reis, que culmina avui mateix

Economia: Redacció

   El sector de la joguina concentra 
la seva producció principalment 
al País Valencià, a la coneguda 

com ‘Vall de la Joguina’, a la sub-
comarca de la Foia de Castalla (a 
l’Alcoià) en poblacions com Ibi, 
Onil i Castalla. Tan sols aquí es 
concentra el 42% de les empreses 

de l’Estat, un 42,35% dels treba-
lladors i un 40,5% de la factura-
ció. Catalunya és el segon mercat 
de la joguina a l’estat espanyol, 
amb un 28% d'empreses, un 30% 

AMB EMPENTA
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Pastor ha valorat 
de manera molt 
positiva la cam-

panya impulsada per la Generalitat Valenciana contra els estere-
otips sexistes de les joguines, indicant que posa el focus sobre els 
comportaments i no sobre els objectes. “Si canviem l’objecte, el 
comportament no tindria valor”, ha defensat, tot assenyalant que 
l’AEFJ concentra els seus esforços en la publicitat sobre la joguina 
a través del Codi deontològic d’autoregulació de la publicitat in-
fantil del 1993. El president ha explicat que a través de la publicitat 
el sector promou en la mesura que li és possible “valors socialment 
acceptats per la majoria, sense deixar de ser empreses, perquè no 
som un ministeri ni hem de fer campanyes educatives”. Amb tot, 
Pastor ha dit que els fabricants busquen impulsar les vendes amb 
un missatge addicional “perquè la joguina és el que provoca és 
joc, que és un tret i una necessitat del nen, i no seria conseqüent 
anar amb una publicitat i un altre tipus de valors si el que estem 
és lluitant pel paper educatiu i desenvolupador i pel dret al joc”.

“La joguina no és sexista 
sinó els comportaments”

dels treballadors i un 37,5% de la 
facturació.

L'AEFJ agrupa un total de 194 
empreses, entre les quals es troben 
Famosa, Moltó, Falomir, Bizak, 
Lego, Borràs o les fi lials de Mattel, 
Hasbro o Playmobil, entre altres. 
Més de 4.000 persones treballen 

de manera directa i unes 20.000 de 
manera indirecta, creant produc-
tes, no incloent en aquest col·lectiu 
empreses del subsector auxiliar de 
la joguina (que o bé participen en 
la fabricació de components o en 
la realització d'algunes fases del 
procés), una ocupació que, segons 
l'AEFJ, duplica aquesta xifra. 

Les microempreses 
suposen el 46 per cent 
del sector mentre les 
pimes en representen el 
52 per cent 
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COMPRA VENDA 

VENDO LIMPIACRISTALES 
ELÉCTRICO. A estrenar. 35€. 
668.682.340 WhatsApp 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN A chica. 
698.348.871 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 

TREBALL

SE PRECISA MUJER de la limpi-
eza de Lunes a Viernes de 9.30h 
a 2.00h, en Sant Andreu de llava-
neras (Urbanización Rocaferrera). 
Imprescindible vehículo propio. Con 
experiencia. Sueldo: 500 Euros al 
mes. Enviar Currículum Vitae por 
WhatsApp al 625.732.185. 
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, cuidado personas mayores. 
631.973.079

TREBALL

¡COMIENZA EL AÑO 2017 con traba-
jo! Ofrecemos contrato indefi nido 
y formación a cargo de la empre-
sa para todos los puestos, llama al 
658.598.048 para entrevista perso-
nal y veremos en que departamento 
puedes encajar.
EMPRESA ÁMBITO NACIONAL. 
Precisa incorporar a personas pa-
ra la zona de Mataró. 619.220.947 
Sra. Filbà 
EMPRESA LÍDER EN Mataró, necesi-
ta trabajadoras desde 18 años a 45 
años para trabajo de teleoperadora, 
formación a cargo de la empresa y 
contrato indefi nido. 630.593.341 
Sra. González.
AUXILIAR ADMVA, ATENCIÓ al cli-
ent, recepció. Dona de 49 anys. 
Experiència. Disponibilitat imme-
diata. Català i Castellà. Amabilitat, 
empatia. 652.716.155 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños. Responsable. Experiencia. 
Referencias. 648.514.358 /631.111.313 
ME OFREZCO PARA limpieza de ca-
sas. 632.132.954 
SE BUSCA MUJER interina pa-
ra cuidar 2 personas mayores. 
605.976.556

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, casaments, aniversaris, etc. 
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 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals al millor preu. 
677.592.739
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics

 EL TOT 1753.indd   6 3/1/17   17:26



  

PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp 
REMIENDOS CARPINTERÍA. Servicio 
muy rápido. 676.505.062

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
SEPARADA DISCRETA 30 AÑOS. 
Limpia, particular. 603.341.763

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

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

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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L'Oca omple i fa ballar tot Santa Anna
Les més de sis hores de música tornen a sumar una gran afluència, de generacions molt 
diverses en l'alternativa popular per celebrar Cap d'Any

Festes: Cugat Comas

  Molta gent, molta música i un 
no parar de ballar. Mataró va en-
cetar el 2017 en la intimitat de ce-
lebracions entre amics i familiars 
però ja a partir de dos quarts d'una 
van ser centenars i centenars els 
que van escollir l'Oca per celebrar 
Cap d'Any. Es fa molt difícil de 
quantifi car quanta gent va arri-
bar a passar per la Plaça de Santa 
Anna, però la pràctica totalitat de 
la zona habilitada, tant dins com 
fora de la carpa, van estar plenes 
durant bona part de la nit, que se'n 
va anar fi ns a les set en punt del 
matí. El públic, com en les ante-
riors edicions, era variat, sobretot 
generacionalment. De les famílies 
i adolescents que dominaven en 
la primera hora a la secció més 
ganàpia i tronera que buscava lloc 
sota la carpa a quarts de set, quan 
ja havien tancat la barra i el fred 
–amb la plaça buida– ja feia més 
la punyeta. La fórmula funciona 
i no es van registrar incidències 
destacables.

Diuen que a la tercera és la bona, 
però la celebració de l'Oca a la 

Plaça de Santa Anna ja va ser un 
èxit el primer any. L'entesa entre 
entitat i Ajuntament valida una 
opció que permet començar l'any 
amb un regust quasi de Santes, 
entre la quantitat i varietat de la 
gent i sobretot el moment sagrat 
en què sona El Bequetero. 

Ambient de Santes
Era la sisena Oca en set anys i es 
pot dir que fi ns i tot ja s'han con-
solidat quasi els espais de la pla-
ça per a cada tram generacional, 
talment com si del Parc per Festa 
Major estiguéssim parlant. Un des-
plegament de seguretat i Creu Roja 
vetllava pel bon funcionament de 
la festa i els sanitaris habilitats 
eren quasi més sol·licitats que la 
mateixa barra. La part negativa de 
la festa, difícil de controlar, és que 
es va poder veure força "botellón".

Música de tots els temps sen-
se altra premissa que fer ballar el 
personal era la premissa tant dels 
Cris&Petes com de Dj AMAB. La 
selecció va anar des de clàssics a 
les cançons més característiques 
del 2016 o els últims anys a les 
pistes de ball. També alguna altra, 

de collita més personal, que ar-
rancava riallades i incomprensió. 
Cap d'Any també ha de tenir tocs 
surrealistes. Sota la carpa només 
es podia fer que ballar i ja a fora 
hi havia una zona més mixta, ar-
ticulada al voltant d'una barra on 
una quarantena de voluntaris –en 
una nit com aquesta– no van parar 
de servir copes. I entre els mata-
ronins, que es coneixen, cada cop 
més gent vinguda de fora i és que 
l'Oca ja té anomenada. Un Cap 
d'Any com el de Mataró, cada cop 
a menys llocs.

L'Oca dels petits debuta
Sis hores abans que tothom digu-
és bon any amb la boca plena de 
raïm, l'Oca estrenava la versió es-
pecial pels més petits. Desenes de 
famílies van acostar-se a la carpa 
per escoltar un veterà del gènere 
com Pep Duran, explicar contes 
a la canalla. També es podia fer i 
pintar un retallable de l'Oca, per-
sonatge que rere la festa cada vega-
da és més estimat. La intenció de 
l'organització és potenciar encara 
més el vessant pels més menuts 
de la festa de cara als anys vinents.

Cedida 
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Resum fotogràfic de la festa de cap d'any popular de l'OCA
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Arribada dels missatgers reials al Port de Mataró.

Imatges

Anna
Aluart
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La protagonista del dia Anna Aluart 

Vehicularà les activitats de l'any per la seva tasca com a 
gestor cultural i coneixement de l'obra del de Caldes

Manuel Guerrero, comissari de 
l'Any Palau i Fabre 

   En les últimes hores del 2016, 
diumenge 31, van arribar per 
mar dalt del llaüt Sant Ramon, 
els Missatgers Reials dels Reis 
d'Orient. La principal novetat de 
l'acte, que va omplir l'esplanada 
del Port, va ser que per primera 
vegada Ses Majestats han volgut 
que fos una missatgera reial 
l'encarregada d'anticipar la 
gran jornada del 5 de gener. La 
missatgera del Rei Melcior va ser 
l'encarregada de dirigir-se als 
centenars d'ulls plens d'il·lusió 
dels nens i nenes que esperaven 
la comitiva, que es va fer esperar.

En el seu discurs, traduït en 
directe al llenguatge de signes, 
l'emissària va dir que “és el primer 
cop que us arriba una missatgera 
reial per aquestes contrades” afe-
gint que “ha estat tot un honor 
que ses Majestats em triessin a 
mi per venir fi ns aquí i compar-
tir aquests dies, entre vosaltres”. 
En el discurs també va destacar 
que Mataró és una ciutat acolli-
dora i va convidar tots els infants 
i les seves famílies a participar a 
la Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis d’Orient. | Redacció

El Port s'omple de nens 
esperant els emissaris

Els Reis Mags envien 
per primera vegada 
una missatgera

100

El 2017 es compleixen 
100 anys del naixement 
de Josep Palau i Fabre

Aquest 2017 se celebra el centenari del naixement de Palau i Fabre

dramaturg i crític d’art. És con-
siderat un dels maresmencs més 
importants en l'àmbit cultural del 
segle XX juntament amb Espriu, 
Puig i Cadafalch o Domènech i 
muntaner. Palau va jugar un paper 
important en la represa de la litera-
tura catalana de postguerra com a 

creador i editor de 
la revista Poesia.

Palau i Fabre 
també va fomen-
tar activitats de 
resistència cultu-
ral i va participar 
en la reorganitza-
ció dels Estudis 

Universitaris Catalans. L’escriptor 
va recollir l’obra poètica a Poemes 
de l'alquimista, i les proses sobre 
art i literatura, a Quaderns de l'Al-
quimista, i és conegut internacio-
nalment per la tasca de recerca i 
estudi de l’obra de Pablo Picasso 
a qui li ha dedicat més d’una vin-
tena d’obres. | Redacció

  Manuel Guerrero serà el comis-
sari de l’Any Palau, amb motiu del 
centenari del naixement del poeta 
Josep Palau i Fabre. Guerrero ha 
estat escollir per la seva tasca com 
a assagista, crític artístic i literari, 
gestor cultural i comissari d’expo-
sicions, i a més a més és bon co-
neixedor de l’obra 
de Palau i Fabre.

En el marc de la 
commemoració, 
està previst un 
programa d’ex-
posicions, confe-
rències, concerts, 
projectes editori-
als i acadèmics per a la divulgació 
de la vida i l’obra de Josep Palau i 
Fabre en tots els seus vessants. La 
concreció del programa es presen-
tarà en els  mesos vinents.

La figura de Palau i Fabre
Josep Palau i Fabre va ser poe-
ta, assagista, narrador, contista, 

arxiu 
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L'Orquestra, en un dels seus concerts

Mataró ha capitalitzat el bressol de la rumba catala-
na, ha potenciat el gospel i el jazz i programa música 
moderna mensualment en espais tant públics com 
privats. No és estrany, doncs, que aquells qui els 
agrada la música clàssica trobin que els manca un 
lloc. De fet, ja no només per escoltar-ne o per veure-
la repetidament programada, sinó directament per 
interpretar-la. Per això, fruit d'aquesta situació, un 
grup de dotze mataronins van decidir, a fi nals del 
2015, engegar el que ja s'ha constituït com a l'Or-
questra de Mataró.

La nova associació musical que funciona com a or-
questra, en aquests moments aplega una cinquantena 
de músics provinents, no només de la comarca del 
Maresme, que tenen gent de tots els municipis que la 
conformen, sinó també de poblacions tan allunyades 
de Mataró com Castelldefels. Un volum de persones 
que no es podien ni imaginar quan el 2 d'octubre del 
2015 feien el seu primer assaig: "Aquell dia érem 
només 12 persones, com una orquestra de cambra, 
però a partir d'allà hem anat creixent contínuament", 
assegura la directora de l'Orquestra Mataró, Clàudia 

F 
ins fa poc més d'un any els músics 
o afi cionats a la música clàssica a la 
ciutat de Mataró havien de marxar 
del municipi per poder-la practicar 

o formar part d'una orquestra clàssica. Ara 
això ja no és així perquè l'Orquestra de Mataró, 
composta per prop d'una cinquantena de músics, 
obre les seves portes a tothom qui ho vulgui.

Al reportatge d'aquesta setmana coneixem qui 
són, què fan i sobretot com s'organitza una 
orquestra com aquesta on l'objectiu principal és 
potenciar la música clàssica entre petits i grans. 

Seguir potenciant  
la música clàssicaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

L'Orquestra de Mataró consolida una cinquantena 
de músics i potencia aquest estil a la ciutat 
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Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
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Gama ASX des de 15.700€.
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PIVE 8
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Repertori en evolució
L'Orquestra de Mataró té un repertori que, en 
aquests moments, està en un procés d'incorporació 
de noves peces. En el seu primer any de rodatge  
van treballar peces de musicals per a orquestra i 
cor, amb temes sencers, recopilacions o 'medleys'. 
Entre aquestes opcions en destaquen el 'Preludi' 
o la 'Farandola' de 'Cançó d'amor i de guerra', el 
'Cor Final' de 'Mar i Cel' o un arranjament d'una 

selecció de temes del musical 'Els Miserables'. 

L'Orquestra també ha treballat amb temes pu-
rament orquestrals de diverses èpoques: com-
positors del segle XX com Edward Grieg, de qui 
estan treballant peces com la 'Suite Peer Gynt' o 
'Gabriel Fauré', peces barroques com el 'Concerto 
Alla Rustica' d'Antoni Vivaldi o algunes de les pol-
ques de Johann Strauss com la 'Marxa Radetzky'.

Dubé.  L'evolució i l'interès per entrar a formar part 
d'aquest conjunt ha estat tan gran que fi ns i tot han 
hagut de canviar d'ubicació. En un principi assaja-
ven a l'Escola de Música Sincronia que els cedia un 
espai, lloc però, que ràpidament se'ls va fer petit. 
"Vam començar a ser tanta gent que ens vam ha-
ver de plantejar marxar d'allà. Finalment ens vam 
traslladar a la Sala Polivalent de Can Fugarolas on 
assagem dues hores cada divendres", explica Dubé. 

La música clàssica

Hi ha qui pensa que la música clàssica forma part de la 
història, l'Orquestra de Mataró però, la considera ben 
viva i creuen que és important mantenir-la així: "En 
general és un tipus de música una mica descuidada 

pel públic en general, però és important no perdre 
aquestes joies dels grans compositors de la nostra 
història", destaca la directora de l'Orquestra.  

Des de l'Orquestra, i amb la voluntat de seguir 
potenciant aquest estil, consideren que a les esco-
les de la ciutat de Mataró la música clàssica s'ha de 
seguir potenciant, sobretot entre els més petits, per-
què després no es trobin amb què els que s'hi volen 
dedicar o tenen l'afi ció per aquest tipus de música 
hagin de marxar a altres poblacions.

"Quan fem concerts ens adonem que re-
alment la música clàssica agrada, la gent co-
neix les cançons i les viu amb nosaltres, això és 
un bon símptoma, però s'ha de seguir insistint", 
explica Dubé en declaracions al Tot Mataró. 

Reportatge
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És important no 
perdre aquestes 
joies dels grans 
compositors de la 
nostra història"

Amb nivell però amateurs

Els músics que formen part d'aquesta orquestra són 
principalment músics amateurs. Tots els components 
però, tot i tenir diferents nivells, són músics consoli-
dats o estudiants. "Nosaltres demanem sempre un 
nivell de final de grau elemental o primer de profes-
sional, és el límit que tenim establert", explica Dubé 
que reconeix que en la majoria d'ocasions els músics 
no saben quin nivell tenen perquè són amateurs. "Si 
no saben el nivell, a principis de cada temporada mi-
rem de fer una petita prova per poder mantenir el 
nivell i fer, alhora, una mica de filtre", explica. 

D'entre els cinquanta músics que en aquests mo-
ments té l'Orquestra hi ha un ventall d'edats molt 
diferents, que va des dels 12 anys fins als 86. Així, 
en aquests moments hi podem trobar tot tipus d'ins-
truments: violins, violes, violoncels i contrabaixos, 
flautes travesseres, oboès, corn anglès, fagot o cla-
rinet, trompa, trompetes, trombó i tubes, pianos i 

una àmplia secció de percussió simfònica: timpanís, 
bombo simfònic, plats simfònics, etcètera.

Cada un dels components paga una quota anual 
per poder tirar endavant tota l'activitat del conjunt 
i, qualsevol benefici que es pugui obtenir dels con-
certs o les activitats es destina íntegrament a l'as-
sociació. "Ningú cobra, el que volem és mantenir 
l'orquestra i poder comprar material, pagar classes 
magistrals, fer algun 'stage' i pagar altres necessi-
tats i despeses que se'ns generin", detalla Dubé. 

Més concerts, més futur

Aquest 2016 passat, per a l'Orquestra de Mataró ha 
estat l'any del debut. El seu primer concert el van fer 
per Les Santes conjuntament amb el Cor Madrigalista. 
Aquell concert els va servir com a punt de partida 
per continuar amb la feina i l'evolució de l'Orques-
tra.  Durant les Festes de Sant Simó van poder tor-
nar a fer-ho al Pati de l'Ermita així com en el concert 
solidari per Càritas del passat 18 de desembre a la 
Parròquia de Sant Josep, fet que els va obrir les por-
tes a protagonitzar el Concert de Nadal a l'Auditori 
de La Roca del Vallès fa escassament quinze dies.

L'objectiu d'aquest 2017 és seguir amb els con-
certs, ja no només com a orquestra en solitari sinó 
també amb col·laboració d'entitats i cors. Perquè el 
què vol l'Orquestra de Mataró és seguir potenciant 
la música clàssica sigui com sigui. 

núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017
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L'obra 'El Padre', amb Héctor Alterio.  Cedida 

En marxa la nova temporada del Monumental
'La desaparició de Wendy', 'El Padre' i 'Infàmia' destaquen en la programació de la 
temporada estable que s'allargarà fins al mes de maig

Teatre: Marta Gómez

   Torna el teatre i la dansa. Torna 
la temporada estable del Teatre 
Monumental, altra vegada, po-
sant grans noms sobre l'escenari. 
La temporada l'encetarà a fi nals 
de gener, el dia 28, un muntatge 
dirigit per Oriol Brogi, 'La desapa-
rició de Wendy', que vol retre ho-
menatge al dramaturg Josep Maria 
Benet i Jornet, precisament autor 
de l'obra. Entre els intèrprets en 
destaquen Joan Anguera, Diana 
Gómez i Mar del Hoyo.

Les obres seguiran amb 'Wasted'  
els dies 10, 11 i 12 de febrer. 
L'espectacle, un dels més con-
siderats de l'última edició de la 
Fira Tàrrega barreja teatre i es-
pectadors en un mateix escenari. 
La següent obra serà 'Rhümia', 
que es representarà a principis 
del mes de març. L'espectacle, 
guanyador del Gran Premi BBVA 
al Millor espectacle de circ 2016, 
arriba a Mataró amb l'objectiu de 
fer riure amb tendresa i emoció.

A fi nals del mes de març arri-
ba una de les obres amb més bo-
nes crítiques: 'El Padre'. L'obra de 
Florin Zeller, dirigida i adaptada 
per José Carlos Plaza és un dels 

textos més delicats on es tracta 
la pèrdua de la realitat a la vellesa 
i la soledat.

Cap a la comèdia ens hi por-
tarà 'L'Hostalera' de Carlo Gol-
doni i Pau Carrió a la direcció. 
L'espectacle es podrà veure el 
dia 8 d'abril i refl exionarà sobre 
el sexe, l'enamorament o l'amor.

La cirereta del pastís d'aquesta 
nova temporada serà 'Infàmia' 
de Pere Riera. Els actors Emma 
Vilarassau i Jordi Bosch protago-
nitzaran els dos actors veterans 
que, conjuntament a dos joves 
aspirants, lluitaran per fer-se un 
lloc en el mateix món del teatre. 

Adhesió a la inclusió social
Amb l'espectacle 'Rhümia' la 
Direcció de Cultura de l'Ajunta-
ment s'adhereix a la xarxa 'Apropa 

Cultura' que uneix a diferents te-
atres, auditoris, festivals i museus 
del país amb les entitats del sector 
social. L'objectiu de la iniciativa 
és fer més accessible la cultura i 
l'oci i potenciar sinergies entre els 
equipaments i les mateixes enti-
tats socials. Així doncs, es pretén 
promoure, així, la transformació 
social a partir de la cultura. 

La Direcció de Cultura de Mataró 
assegura que treballa per defensar 
la comunitat inclusiva, no només 
en l'espectacle 'Rhümia' d'aques-
ta temporada sinó en altres de les 
iniciatives que impulsa. 

Avanç de tardor
L'Ajuntament ha fet públic, con-
juntament amb la presentació de 
la nova programació, alguns dels 
títols  que es podran veure durant 
la temporada de tardor. Així, arri-
baran a Mataró espectacles com 
'Art' de Yasmina Reza i sota la di-
recció de Miquel Gorriz o 'La Treva' 
de Donald Margulies i dirigida per 
Julio Manrique. A 'Art' hi ha actors 
tan coneguts com Pere Arquillué, 
Francesc Orella o Lluís Villanueva 
i a 'La Treva' Clara Segura, David 
Selvas, Ramon Madaula o Mima 
Riera. 
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La temporada estable 
del Teatre Monumental 
dóna el tret de sortida 
amb sis espectacles 
previstos pel 2017.

CiutatCultura núm. 1753 del 5 al 12 de gener de 2017

Tot 16 cultura Temporada estable Monumental.indd   1 3/1/17   9:34



Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.
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L'Inventor d'Il·lusions, un dels espectacles del cicle 'Sortim en família'.  Cedida 

'Sortim en Família' proposa 11 espectacles nous
El nou cicle d'espectacles familiars començar aquest mateix diumenge, dia 8, i 
s'allargarà fins a finals del mes d'abril amb la celebració del Dia Mundial del Circ

Cultura: Marta Gómez

 Nou any i nova programació 
d'espectacles. Aquesta vegada qui 
presenta programació de tempo-
rada és el cicle 'Sortim en Família'. 
La programació de teatre i dansa, 
circ, titelles i concerts adreçada 
al públic familiar que s'inclou en 
aquest cicle, aglutina la professio-
nalitat de la ciutat tant des de l'àm-
bit públic com privat en aquestes 
matèries. El denominador comú 
però, són els infants, i l'objectiu 
és el de transmetre valors i pen-
sament que puguin ajudar-los a 
desenvolupar la seva personali-
tat i prendre consciència del seu 
entorn. 

En marxa aquest diumenge
La Direcció de Cultura ja ha fet 
pública aquesta programació que 
s'inicia aquest mateix diumen-
ge, dia 8 de gener. El tret de sor-
tida el posa l'espectacle de titelles 
"La Blancaneu Festival Grimm", 
de la companyia Teatre Buffo. 
L'espectacle vol fer un homenatge 
als Germans Grimm i al seu reco-
pilatori de contes de tradició oral 
que han arribat fi ns a l'actualitat.

'L'Inventor d'Il·lusions' serà la 

segona proposta, aquesta al Teatre 
Monumental amb el reconegut 
mag Enric Magoo. A fi nals de gener 
serà el torn de 'Tripula' on Farrés 
Brothers i Cia portaran el públic 
de viatge dins un globus aerostà-
tic que no sortirà de Can Gassol. 

Febrer i març atapeïts
La programació continuarà al 
febrer amb l'espectacle de circ i 
teatre 'Acorde' al Casal l'Alian-
ça, l'obra de titelles 'L'Ombra de 
Pinotxo' a càrrec de la companyia 
La Puntual, el teatre i clown 'Tot 
Plegat' al Teatre Monumental i l'es-
pectacle 'Riallades'. Aquest últim 
es farà a la Plaça de Santa Anna i es 
portarà a terme per la companyia 
El Pot Petit, que pretén fer ballar 
als més petits de la ciutat.

El mes de març també destacarà 
per l'activitat infantil programada 

en aquest cicle. El dia 5 hi haurà 
l'obra 'Propers' amb les companyi-
es JAM i Fadunito. El dia 12 serà 
el torn de l''Adrià, un gat sa' de la 
companyia Binixifl at. Espectacle 
que donarà lloc a l'última obra 
del març: 'Akäshia, el viatge de 
la llum' . Aquesta es farà al Teatre 
Monumental i anirà a càrrec de la 
companyia El Cau de l'Unicorn.

Espetec final el 22 d'abril
El cicle 'Sortim en Família' posarà 
punt fi nal el 22 d'abril amb motiu 
del Dia Internacional del Circ. Ho 
farà amb l'espectacle 'Amigoo' de 
la companyia Mumusic Circus, a la 
Plaça de l'Ajuntament. L'espectacle 
de circ, dansa i teatre explica, en 
una mateixa hora, les vides d'un 
home i d'una dona dins un món 
irreal, ple de poesia i complicitat. 
Serà en aquest món especial on el 
deliri i la bogeria esclataran enmig 
de diferents balls i acrobàcies.

Tota la programació gira entorn 
de la col·laboració entre el Grup 
Xarxa Mataró, Circulant, Circ en 
Moviment, AACC Maresme Titelles, 
el Casal Nova Aliança Mataronina 
i la Direcció de Cultura de l'Ajun-
tament de Mataró.
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La temporada estable 
del Teatre Monumental 
dóna el tret de sortida 
amb sis espectacles 
previstos pel 2017.
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L'electe, el primer espectacle que arribarà a La Sala. 

Anna Aluart 

Els Aspencat o la comèdia 'Sota teràpia' són alguns dels títols que es podran veure 
entre el febrer i el maig

Dotze espectacles configuren la nova temporada 
de teatre de La Sala d'Argentona

 Una dotzena d'espectacles con-
fi guren la temporada de teatre de 
La Sala d'Argentona que anirà del 
febrer al maig. 

La temporada comença-
rà amb 'L'electe' l'11 de febrer, 
per continuar el cap de setma-
na següent amb 'Yo, Feuerbach'. 
Seguiran, també 'Chicuelo & 
Marco Mezquida Trio' el 4 de març 
i 'Ragazzo' el 17. 

La varietat dels espectacles pro-
gramats quedarà ben palesa durant 
els mesos de març i abril, quan 
'Rhumia', 'Aspencat' i la comèdia 
'Sota teràpia' passin per l'escenari 
d'Argentona. 

Per últim, el 21 d'abril 'Les Dones 
sàvies' seran a Argentona i tanca-
ran la temporada els 'Brincabros'.
El Teatre La Sala se suma a la 
iniciativa de reforma horària, 

promoguda per l’Ajuntament d’Ar-
gentona, per impulsar uns horaris 
més benefi ciosos per a les entitats, 
les empreses i la ciutadania.

Així, en aquesta nova tempora-
da 2017, avancem mitja hora els 
espectacles dels divendres i els 
dissabtes, començant a les 20.30 h, 
en lloc de les nou. Els espectacles 
programats en diumenge s'inicia-
ran a les sis com era habitual. | Red
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:30 DE TEE A GRENN
17:00 ALL STARS - FEMENÍ
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
22:30 ESPECIAL ADOLESCENTS. 
 CAT + TERÀPIA DE SHOCK
23:30 ESTUDI 3
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 ARA LLEIDA BLANCA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

Dissabte
7:00 L’ENTREVISTA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 CAMINANT x CATALUNYA
10:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
11:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ESTUDI 3
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:30 ESTUDI 3
16:00 CAMINANT x CATALUNYA
17:00 ALL STARS 
 MASCULÍ
20:00 HOQUEI EN JOC
 En directe
22:00 AL DIA CAP DE SETMANA
22:30 CANÇÓ DE NADAL
23:30 ESTUDI 3
0:00 ARA LLEIDA BLANCA
1:00 IMAGINA’T UNA PARET
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA 

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30  L’ENTREVISTA
10:00 RESERVA DE LA BIOSFERA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 RESERVA DE LA BIOSFERA
15:00 ARFA LLEIDA BLANCA
15:45 ESTUDI 3
16:15 L’ENTREVISTA

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA BARCA DE L’ANDREU

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA E N XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CARRETERES
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

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

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 RESERVA BIOSFERA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 LA FÀBRICA
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 GAUDEIX LA FESTA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 ADOLESCENTS.CAT
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 VOLTA I VOLTA
23:00 RESERVA DE LA BISOFERA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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Una imatge d'arxiu de la Festa Major d'Hivern d'Argentona.  El Parc de Nadal. Cedida 

 Un any més, Argentona encade-
narà els dies festius amb l'arribada 
del nou any i les festes nadalen-
ques amb la celebració d'una nova 
Festa Major d'hivern.

A les propostes lúdiques i cultu-
rals per a grans i petits, en què no 
hi faltaran la Trobada de Bestiari o 
la Cercavila de Geganters i Grallers, 
a més del concert i ball de Festa 
Major amb l'orquestra Maravella, 
entre altres, se sumarà de nou la 
Fira d'Artesania i Alimentació que 
s'instal·larà durant tot el cap de 

 El Parc de Nadal, organitzat pel 
Servei d'Esports de l'Ajuntament 
d'Argentona entre el 27 i el 30 de 
desembre va tornar a tenir una 
gran afl uència de nens i joves.

Durant aquests dies i com s'ha 
anat fent a les darreres edicions, 
l'accés al parc era lliure però es de-
manava als visitants una aportació 
d'un quilo d'aliments. Durant els 
quatre dies d'activitat, la quanti-
tat total recollida va ser de 1.591 
quilos, que es destinaran a la Creu 
Roja d'Argentona.| A.C

Del 13 al 15 de gener la festa arriba acompanyada d'una 
Fira d'Artesania, el Garrivern i els Tres Tombs

L'aportació es destinarà a 
Creu Roja Argentona

setmana a la plaça Nova.
L'oferta més musical i adreça-

da al públic jove es concentrarà a 
l'espai de Cal Guardià les nits del 
divendres i dissabte, la primera 
de la mà del Garrivern. Pel que fa 
a diumenge, el tradicional Tres 
Tombs, que gaudeix d'un fort arre-
lament i prestigi al municipi, serà 
un altre dels al·licients d'aquest 
cap de setmana de Festa Major. 
La programació es clourà amb un 
sorprenent piromusical des de la 
plaça de l'Ajuntament. A.C

Argentona es prepara per 
celebrar la Festa Major d'Hivern

El Parc de Nadal recull 
prop de 1.600 quilos 
d'aliments

Cedida 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5442. LLINARS DEL VALLÈS: 
Nau d'obra nova de 400m2, molt ben 
ubicada, amb bons accessos per a 
camions. Totalment diàfana, disposa 
d'altell.

REF.5490. CARDEDEU: Magnífi ca 
nau en venda de 240m2 amb estruc-
tura de formigó, fent cantonada i amb 
un pati de 110m2. Amb façana a la 
carretera principal..

Ref. 5629. MATARÓ: Fantàstic pis 
ubicat en zona centre, a 2 minuts 
de l'estació i la platja. Consta de 
80m2, amb terrassa. Amb moltes 
possibilitats.
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L'opuscle que s'ha editat al municipi Arxiu 

 El Centre d'Estudis Argentonins 
Jaume Clavell (CEA) ha editat un 
opuscle per donar a conèixer la 

El document és d'Alexandre Cirici i se n'han distribuït 
2.700 exemplars pels comerços del poble

particular visió que tenia de l'Ar-
gentona de fi nals del segle XIX 
Alexandre Cirici (1892-1945), que 

Argentona edita un opuscle 
sobre la vida del segle XIX 

va ser compromissari a l'Ateneu 
Barcelona per la secció de lite-
ratura, història i antiguitats. 
L’associació ha editat 2.700 exem-
plars –a través de l'Ajuntament 
d'Argentona–, que han estat dis-
tribuïts entre els diferents comer-
ços adherits a Argentona Es Mou.

L'actual barri de Sant Miquel 
del Cros, l'església parroquial, les 
diferents masies i els vivers són 
alguns dels àmbits de l'Argentona 
d'aquella època que descriu Cirici 
en el seu opuscle. Pel que fa als cos-
tums de l'època, l'autor en destaca 
alguns, com ara la fabricació dels 
boixos de seda per part de les do-
nes del poble, i dedica comentaris 
poc afalagadors cap als habitants 
d'aquells temps, qualifi cant-los 
d'“avars, rondinaires i poc servi-
cials”. | Redacció

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

PRÁCTICAMENTE NUEVO

129.000€

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

D73.500€

ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: 2º piso de altura asequi-
ble y totalmente reformado. Sea propietario y pague menos 
que un alquiler. Distribución muy acertada sobre 70m2. 3 dor-
mitorios (act 2). Salón comedor ampliado. Cocina totalmente 
actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet. 
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Una escena del film 'Laia'. Una imatge de l'auca. .Cedida  Cedida 

 Una de les grans estrenes de 
l'any serà entre els nominats als 
Premis Gaudí. Es tracta del fi lm 
'Laia', amb segell arenyenc tant 
per les seves localitzacions com 
per la direcció de Lluís Danés. 

El fi lm 'Laia' forma part de la 
llista de nominats a la millor pel-
lícula per a televisió de l'any. 

La pel·lícula se situa al poble 
imaginari de Sinera, una localitat 
de pescadors habitada per una sè-
rie de personatges extrems, abo-
cats a les adversitats del destí. Allà, 
hi viu la Laia, una dona marcada 
per una infantesa miserable i in-
feliç que es debat entre l'amor de 
dos homes i s'enfronta a l'odi de 
tot un poble mentre somia amb 
una llibertat que només el mar li 
podrà concedir.

La pel·lícula 'Laia' es va rodar 

El film compta amb segell arenyenc per la direcció de 
Lluís Danés i per les seves localitzacions

‘Laia’, nominada com a millor film 

per televisió dels Premis Gaudí

 L'Ajuntament de Cabrera ha im-
pulsat una iniciativa per combatre 
l'incivisme. És per això que han 
decidit tirar endavant la impres-
sió d'una auca que exposa diver-
ses problemàtiques vinculades a 
l'incivisme, però sempre des d’un 
enfocament positiu i amb un to 
humorístic. 

L’auca presenta així una versió 
gràfi ca de les actuacions que po-
den interferir en la convivència 
ciutadana. S’incideix d’aquesta 
manera en les pintades en espais 
públics, la gestió dels residus do-
mèstics, l’estacionament de vehi-
cles, els excrements dels gossos, 
el soroll fora d’hores, les impru-
dències a la via pública, la convi-
vència a la platja i l’abocament de 
trastos al carrer.

Distribució per tot el poble
La campanya es completarà amb 
la distribució de l’auca entre els 
estudiants de les dues escoles 
de la població, per tal que la in-
formació arribi als més joves i es 
pugui fer una important tasca de 
conscienciació. 

De la mateixa manera tam-
bé serà visible en edificis mu-
nicipals i en els establiments 
comercials que així ho hagin 
sol·licitat. Red.

Es distribuirà entre els 
alumnes de les escoles

L'Ajuntament de Cabrera 

edita una auca per 

fomentar el civisme  

a Arenys de Mar, i compta amb 
un repartiment ple de cares co-
negudes, amb Miranda Gas, Ivan 
Benet, Roger Casamajor, Miquel 
Fernández, Boris Ruiz, Pep Cruz 
o Joan Crosas, entre altres. 

Danés conduirà la gala
Coincideix, a més a més, que el 
director del fi lm, Lluís, Danés, serà 
qui condueixi la gala dels premis 
de l'Acadèmia de Cinema Català. 

Danés ha afi rmat que per a ell 
és tot un honor dirigir la gala dels 
Premis Gaudí, però alhora també 
ha assenyalat que és un risc perquè 
és complicat fer una gala pensada 
per a la televisió de més de dues 
hores. En tot cas, ha destacat que 
la voluntat és implicar la gent del 
món de la cultura, des dels tècnics 
fi ns als actors.

 

Nous treballs contra l’escarabat 

morrut a les palmeres de l'N-II
 L'Ajuntament de Premià i altres 

poblacions del Maresme ja fa set-
manes que estan realitzant diver-
ses actuacions per lluitar contra 
l'escarabat morrut que afecta les 
palmeres de l'N-II. El mètode que 
s’ha utilitzat és l’endoteràpia, que 
consisteix en l’aplicació, a través 

d’injeccions al tronc l’arbre, d’una 
substància activa davant l’escarabat 
però que alhora no suposa cap perill 
per a la salut pública. La plaga va ar-
ribar a la comarca ja fa uns anys i té 
una severa afectació sobre aquests 
arbres, per això aquestes actuacions 
es fan de forma periòdica. 
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Una imatge d'arxiu de les pluges. La part que es vol soterrar. .Cedida  Cedida 

 El Consell d'Administració de 
l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA), presidit pel conseller Josep 
Rull, ha aprovat destinar 700.000 
euros al Consell Comarcal del 
Maresme per reparar els danys 
produïts en les lleres fl uvials com 
a conseqüència dels aiguats del 
passat mes d'octubre. 

Concretament, les destrosses es 
van produir el 12 i 13 d'octubre, 
quan hi va haver un episodi de plu-
ges molt important a Catalunya, 
especialment a la zona litoral i pre-
litoral, amb intensitats de rècord al 
Baix Maresme com les detectades 
a Cabrils, on van caure 84,4 mm 
en tan sols 30 minuts.

El Maresme va quantificar les destrosses de l'episodi de 
pluges del 12 d'octubre en 7,5 milions d'euros 

L'ACA destina 700.000 euros als 

danys dels aiguats al Maresme 

 Amb el propòsit que l’obra sigui 
executada en els propers anys, 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
ha sol·licitat de manera formal a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
que recuperi i actualitzi el projecte 
de soterrament de la rambla dels 
Vinyals i que l’inclogui en el Pla 
de gestió de riscos d’inundació. 
Aquesta petició arriba després que 
l’alcalde, Jordi Mir, tractés la qües-
tió amb el director de l’agència, 
Jordi Agustí.

El projecte de soterrament ja va 
estar a prop de ser executat l’any 
2008, però la sequera registrada 
aquell any, i la greu crisi econò-
mica en què va entrar l’ACA, van 
fer que l’obra no s’arribés a iniciar. 
En aquests moments, i després de 
l’experiència viscuda amb els ai-
guats del passat 12 d’octubre, des 
del consistori es considera priori-
tari reprendre aquesta actuació. La 
rambla dels Vinyals travessa tot el 
nucli del Pla de l’Avellà i es troba 
propera, a uns 20 metres aproxi-
madament, a dos espais especial-
ment sensibles com són l’escola 
pública i el centre cívic.

A més a més de demanar el so-
terrament de la rambla, l’ajunta-
ment cabrerenc també demana 
una solució al pas entre aquesta 
via i la platja. Red.

S'evitaria que s'inundessin 
la rambla i la platja

Cabrera de Mar sol·licita 
el soterrament de la 
rambla dels Vinyals

A través d'un comunicat, el con-
seller Josep Rull ha destacat l'esforç 
del Govern i de l'òrgan de presa de 
decisions de l'ACA per "atendre les 
necessitats del territori més greu-
ment afectat pels aiguats. 

L'ajuda de l'Agència Catalana 
de l'Aigua se suma a les que ja han 
arribat d'altres administracions 
com la Diputació de Barcelona, 
que només dos dies després de 
l'episodi de pluges va anunciar que 
destinaria quatre milions d'euros 
a reparar els danys ocasionats pels 
aiguats. Després d'avaluar tots els 
desperfectes, el Maresme va xifrar 
les incidències en un total de 7, 5 
milions d'euros. 

Adjudicats els projeces guanyadors dels 

pressupostos participatius de Vilassar 

 Vilassar de Mar va adjudicar les 
obres i subministraments neces-
saris per fer realitat els projectes 
més votats dels pressupostos par-
ticipatius 2016 fi ns a esgotar els 
92.000 euros, el 50 per cent del 
capítol d’inversions. 

El projecte amb el títol “El camí 
fàcil per anar a l’escola de l’Àlex”, 
que va ser el més votat, fi nalment 
té un pressupost de 47.889,64 eu-
ros. El segon projecte més votat, 

és el de les millores d’accessibilitat 
a la platja i té un pressupost fi nal 
de 5.486,25 euros. 

Així mateix, la Biblioteca ober-
ta, té un pressupost de 19.067,18 
euros. Del que es tracta és d’adap-
tar l’equipament per poder obrir 
la sala d’actes de la biblioteca de 
manera independent.

També es fi nançarà la coberta de 
la pista de futbol de l'escola Pérez 
Sala i les tanques al Vaixelll Burriac. 
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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 ROCAFONDA

Ref. 2500: Piso 110m2, ascensor y reformado. 
3 h. (2 d.) + 1 vestidor, amplia cocina indep., 
galería, baño y aseo, salón com., balcón. 
Oportunidad…100 % exterior!  98.000€

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€

OCASIÓN DE MERCADO

Ref. 2501: Eixample: Vivienda toda re-
formada, con ascensor. 2 hab., 1 baño, 
cocina independiente, amplio salón co-
medor con balcón. Vistas despejadas, 
exterior y soleado. 130.000€

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€

LISTO PARA ENTRAR A VIVIR

ÁTICO EN LA HAVANA

Ref. 2493: Centro - Havana: En edifi cio 
con ascensor y vistas al mar. 4 hab. (2 
dobles), 2 baños, cocina indep., amplio 
salón comedor con balcón. Posibilidad 
de parking en la misma fi nca.  233.000€

ZONA PERAMÀS

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€

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€

OCASIÓN DE MERCADO

EXCLUSIVA

    

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!

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

www.immo-nova.es
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La missatgera reial del rei Melcior ha visitat Mataró per primer cop.  Anna Aluart 

Missatgers reials,  
màgia a flor de pell 

 Mireia Biel

 La il·lusió, la màgia i els nervis són tres paraules 
que defi neixen a la perfecció el sentiment dels més 
petits i d'alguns que ja no ho són tant. L'arribada, 
cada any,  dels Reis Mags, és tot un esdeveniment.

El passat dissabte dia 31 de desembre, el llaüt 
Sant Ramon va arribar al Port de Mataró amb els 
Missatgers Reials a bord. Centenars de nens i nenes 
i les seves famílies els esperaven, com cada any, per 
començar a viure la setmana més màgica de l’any. 
“És meravellós arribar a una ciutat i que tanta gent 
t’estigui esperant”, explica la missatgera del Rei Blanc, 
Melcior. I més encara si el viatge des de l’Orient és 
llarg: “Hem creuat deserts i muntanyes nevades, 
travessat ciutats i passat moltes hores navegant fi ns 
arribar a Mataró, on avançarem feina perquè els Reis 
Mags puguin repartir els regals als nens i nenes de 
la ciutat la nit del 5 de gener”. 

Però perquè això pugui passar, han distribuït tots 
els missatgers per la ciutat i passen hores recollint i 
ordenant les cartes dels infants “que vénen plenes 
de desitjos”. “És fascinant veure la il·lusió dels nens 
als seus ulls quan et donen la seva carta i et sents 
amb el compromís de fer tot el possible per fer-ho 
realitat”, remarca la missatgera de Melcior. La patrulla 
canina o Lady Bug són estrelles aquest Nadal, tot i 
que “també hi ha qui demana coses menys materials 
com un germanet o una mascota”. 

La missatgera reial ha vingut per primera vegada a 
Mataró. De fet, és el primer cop que els Reis Mags de 
l’Orient envien una dona com a emissària a la ciutat. 
“És tot un privilegi”, explica, que considera que “per 
mi és un honor que m’hagin escollit, però crec que 
ha de servir per explicar a totes les nenes que poden 
somiar en convertir-se en tot allò que elles vulguin”.  
 
A la Cavalcada, amb fanalets

“Demanem tots els nens que portin el seu fana-
let per rebre els Reis de l'Orient", assegura la 
missatgera reial

Mataró fa dies que es prepara per rebre a Ses 
Majestats els Reis Mags de l'Orient. La missatgera 
del Rei Melcior assegura que "per a nosaltres és 
un dels moments esperats de l'any" i per això 
els Reis hi posen tota la seva energia. "Volem 
demanar a tots els nens i nenes que portin el seu 
fanalet per rebre els Reis en la gran Cavalcada 
que s'organitza a Mataró".

APUNTS

Defineix-te: Tranquil·la i molt treballadora

Un desig: Que els nens rebin allò que han demanat

El millor que t'han demanat: Un germanet

Una ciutat: Mataró

Un rei: Tots tres: Melcior, Gaspar i Baltasar

Una carrossa:  La dels Missatgers!

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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80.000�

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

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

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

REF.5120 CIRERA. OPOR-
TUNIDAD. Primer piso 
tipo dúplex con terraza 
de 40m2, 3 habitac. do-
bles, mas estudio con 
cocina offi ce y chime-
nea, baño completo con 
ducha, cocina de roble, 
balcón exterior de 10m2, 
a.a y calefacción. Sólo 1 
vecino. 

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH

80.000�

REF. 4456 Z. PUIG I CADA-

FALCH. Dúplex con pk y 
trastero, terraza de 20m2, 
2 hab., baño completo, 
cocina semiamericana, ca-
lefacción y ascensor..

C.E. en trámite 139.000€

106.000€

189.000€80.000�

C.E. en trámite 129.000€

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

OBRA NUEVA. 2 DÚPLEX. Bajo con  3 hab. cocina offi -
ce, 2 baños y jardín de 60m2, 1º  con 2 terrazas, 3 
habitacions más estudio, 2 baños. NO DUDE EN VER-
LO. LLÁMENOS!

- PRECIO A CONSULTAR -C.E. en trámite

C.E. en trámite

T. 937 965 148
¡LLÁMENOS!

¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO...

80.000�

C.E. en trámite 92.900€

REF. 2461 EIXAMPLE. Piso 
reformado con ascensor, 
cocina offi ce, un baño 
completo ducha, puertas 
de haya, 2  habitaciones 
dobles. OCASIÓN POR 
PRECIO.

80.000�

REF. 6137 MOLINOS. Piso 
de 110m2 reformado más 
estudio independiente de 
35m2, 4 hab. 1 tipo suite, 
2 baños completos, cocina 
offi ce y galería anexa muy 
amplia, pk incluido en el 
precio.

C.E. en trámite 244.900€

66.000€
C.E. en trámite

178.000€
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

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

Pis reformat de 85m², 2 habit.+ 1 despatx, 1 bany compl., cuina office, ampli saló 
menj. 25m², galeria, calefacció, tanc. alumini. Molt assolellat!!!           T150986

Mataró. Cent�e 232.150€

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

Àtic refor., exclusiva, 90m², 3 hab., 1 bany amb hidromassatge, 1 servei, cuina, 
saló menj. 28m², aa/cc, parquet, ascensor, pàrq. opc, Tssa 7m²!!       T151090

Mataró. Cerdanyola 190.890€
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

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

            

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

Cases i pisos de llog�erCases i pisos de llog�er
T110269 Mataró. Rocafonda. Loft de 35m² todo en 
un ambiente, 1 baño completo, salón comedor 
con cocina integrada, aa/cc, ventanas de alumi-
nio, ascensor,. Piso muy luminoso!!!     400€/Mes

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

T109899 Mataró. Cerdanyola. Piso  70 m², 3 habit., 1 
baño con ducha, cocina offi ce, salón comedor, balcón, 
galería, ascensor. Piso muy luminoso!!           575€/Mes

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

T110453 Mataró. Peramàs. 2º piso sin ascensor, refor-
mado de 70m², 2 habit., 1 baño completo con ducha, 
cocina off. lavavajillas integrado, galería, salón come-
dor con balcón cerrado aluminio, aa/cc, cierres alumi-
nio, suelos de parquet. Muy luminoso!!        620€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac.Centre. Pis 100m², 4 habit. 
(2 dobl) 2 banys, cuina offi ce, aa/cc, tanc. fusta, gale-
ria , 2 tsses 15m² i parquing opc. Moblat. Molt assole-
llat !!! Possibilitat llogar per temporada!!!  650€/Mes

T110404 Caldes d’Estrac. Àtic  de 50m², 2 habit.,, 1 bany 
complet + 1 de servei, cuina offi ce totalment equipada 
amb electrodomèstics, lluminós saló menjador, balcó 
15m², terrassa de 50m², aa/cc, terres parquet, pàrquing 
exterior, Disponible a partir de Febrer!!!              650€/Mes

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

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

T102471 Vilassar de Mar. Magnífi c pis reformat, 1ª plan-
ta , 100m², 3 habit, 1 bany complet amb banyera, cuina 
offi ce 20m², ampli i lluminós saló menjador amb fi nestra, 
calefacció, terres de ceràmica, tancaments d’alumini, 
sala polivalent en planta baixa de 100m² amb bany com-
plet amb dutxa, Disponible al gener!!            1.325€/Mes

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

T110358 Arenys de Mar. Primera línea de mar. Mag-
nifi co piso 98 m² equipado y amueblado, 3 habitac., 2 
baños completos, cocina independiente, tiene terraza y 
ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona deporti-
va!!!! 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 
parquet, carp. aluminio, parking, amueblado y muy so-
leado. ¡¡Impresionante zona comunitaria con piscina, 
pistas de tenis y zona infantil!!                  1.600€/Mes 

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

T302907 Mataró. Pla d’en Boet. Restaurante gran su-
perf., 337 m². Amueblado con mucho gusto y licencia 
vigente. Listo para empezar a trabajar!!!  1.900€/Mes

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

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

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

232.150€

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

Loft de 35m² dispone una 
habitación, 1 baño, cocina 
americana, tiene calefacción 
eléctrica, los suelos de gres, 
cierres de aluminio,ascensor 
y parking opcional! Muy so-
ledado!!!                400€/Mes

T110307  Mataró. Rocafonda

Restaurante de gran superfi cie en 
alquiler con 337 m² de superfi cie. 
Amueblado con mucho gusto y li-
cencia vigente. Listo para empezar a 
trabajar!!!!                        1.900€/Mes

T302907   Mataró. Pla d’en Boet 

190.890€

Piso de 55m², de 1 habitación 
con armario empotrado, 1 
baño completo, salón comedor 
con cocina integrada, balcón, 
aa/cc, suelos de parquet. Piso 
muy soleado!!      625€/Mes

T106764    Mataró. Cent�e

Despacho en segunda planta 
de 30 m² - muy céntrico y bien 
situado !!!!            225€/Mes

T302463       Mataró. Cent�e

Piso de 72m², 2 habit., 1 baño 
completo con bañera, cocina 
offi ce equipada con electrodo-
mésticos, salón comedor con 
balcón, aa/cc, suelos parquet, 
cierres de aluminio, ascensor. 
Está totalmente amueblado!!
                              625€/Mes

T103410  Mataró. Peramàs
Piso de 70 m², 3 habitaciones, 
1 baño completo con ducha, 
cocina offi ce, salón comedor 
con salida a balcón, galería, 
ascensor. Piso muy luminoso!
                                  575€/Mes

T109899 Mataró. Cerdanyola

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

T110429    Mataró. Pla d’en Boet 
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

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

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17730
R.15293
R.17738
R.16679
 R.17548
R.18042
R.18044
R.17998
R.17805

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 71m2 - 2 hab.
Pis - 3 habitacions
Pis - 4 hab. - 65m2
Pis - 2 hab. - 55m2
Pis - 65m2 - 3 hab
Pis - 65m2
Planta baixa 
Pis - Reformat - 3 hab.
Pis - 4 habitacions

47.200 € 
57.260 €
65.000 €
66.050 €
66.050 €
72.000 €
79.260 €
82.260 €
89.200 €

10,17%
9,43%
8,30%
7,72%
7,72%
7,92%
7,57%
7,29% 

20,55%

174,46E€/mes 
211,64E€/mes
240,25E/mes
244,13€E/mes 
244,13€E/mes
266,13E€/mes 
292,06E€/mes
304,05E€/mes
107,93E€/mes

400E€/mes 
450E€/mes
450E€/mes
425E€/mes
425E€/mes
475E€/mes
500E€/mes
500E€/mes
500E€/mes

Les vivendes estrella
són 

82.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17998

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

Quota: 381€/mes
i bany amb dutxa. Per entrar a viure!

79.260 €

MATARÓ - Peramàs R 18044

Planta baixa 2 hab (dobl) menjador, pati 
a nivell, bany i cuina. Pis molt acollidor!!

Quota: 304€/mes

250.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Pis totalment reformat, 4 hab (2 dobl)+ 
2 banys. Aparc. cotxe i moto + traster.

Quota: 735€/mes 257.000 €

MATARÓ - Pl. Itàlia R 18016

Pis acabat de reformar íntegrament. De 4 
hab i tambe inclou 2 places de pàrquing!

Quota: 1.331€/mes

hab i tambe inclou 2 places de pàrquing!

/mes

136.000 €

MATARÓ - Eixample R 17999

Pis de 3 hab, menjador, balcó ampli i cui-
na indep.+ galería. Pis per entrar a viure!

Quota: 563€/mes
na indep.+ galería. Pis per entrar a viure!

190.890 €

MATARÓ - Camí Serra R 18017

Pis ampli de 4 hab, cuina office, 2 banys 
complets i balcó exterior. Amb ascensor.

Quota: 705€/mes

138.000 €

MATARÓ - Històric R 41138

Casa a la millor zona de Mataró, 3 hab, un 
bany i terrassa. Totalment reformada!!

Quota: 662€/mes 147.260 €

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 17996

Pis bona distribució, ascensor, 2 banys, 
3 hab i ampli saló menjador. Pis definitiu!!

Quota: 698€/mes
3 hab i ampli saló menjador. Pis definitiu!!

complets i balcó exterior. Amb ascensor.

/mes

2 banys. Aparc. cotxe i moto + traster.



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