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ARA VA DE BO? 
L'Ajuntament reclama convertir el Tomàs Viñas i

 l'Àngela Bransuela en instituts-escola públics
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

169.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRO: Vivienda 100m2 
perfectamente ubicado junto acceso ciudad. 
Espacios amplios  y vistas despejadas. Amplio 
salón comedor 26m2. Balcón/ Terracita ideal/
veranos. Cocina equipada y amplia Galería. 4 
dorm. Baño + aseo. Suelos parquet Parking 
moto(de coche opc) + trasteo incluido. 

112.300€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfec-
tamente emplazado en la zona más activa de 
la zona. Piso 1/2 altura con ascensor reformado 
reciente de forma impecable. Bien orientado y 
soleado. Salón comedor 20m2. Balcón, cocina 
equipada. Galería anexa. 3 dorm. (1 como despa-
cho /vestidor). Excelente oportunidad!!

229.000€

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

56.000€

¡REALMENTE ASEQUIBLE!
Ref. 11838 JUNTO RONDAS / ESCORXA-
DOR: Piso 1/2 altura perfectamente emplaza-
do junto avda prpal. y bien comunicado. Esta-
do original sin actualizaciones recientes pero 
con buena distribución y exterioridad. 3 dor., 
Salón comedor, cocina óptimo estado conser-
vación. Galería anexa. Atención al precio!!!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12616
JTO. ROCABLANCA

111.500€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

72.000€

¡BUENA RENTABILIDAD!
Ref. 12648 JTO. PZA. JOAN XXIII: Apro-
piado inversores!! Alto en edifi cio con ascen-
sor. Vivienda es totalmente exterior en esqui-
na y una superfi cie de 68m2 sin pasillos. 3 
dormitorios. Salón comedor amplio. Balcón 
esquinero. Cocina actualizada. Galería anexa. 
Baño. Asegúrese una buena rentabilidad.

T

328.000€

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente opor-
tunidad!! Frente Parc Central. Magnífica vivienda 
127m2 con terraza a nivel de 30m2. Formidables 
vistas, impecable estado. Exterior y muy bien dis-
tribuido sobre 4 dormitorios. Salón comedor de 
30 m2. Gran cocina office. Galería anexa. 2 Baños 
completos (uno tipo suitte).Acabados alta calidad. 
Parking + trastero incluido en el precio.

T

130.000€

¡MUY ESPECIAL!
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial fren-
te al mar. Piso alto y exterior sobre espacios 
abiertos. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
con ”llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal vera-
nos. Cocina equipada. Baño completo. Disfru-
ta de un entorno agradable con zonas comu-
nes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

T 139.500€

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

T

73.000€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: Segundo 
piso de altura asequible y totalmente refor-
mado. Sea propietario y pague menos que un 
alquiler.  Presenta una distribución muy acer-
tada sobre 70m2. 3 dormitorios ( act 2).Salón 
comedor ampliado. Cocina totalmente actua-
lizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet!!

T

169.000€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12623 SEMI CENTRO: Vivienda 100m2 
perfectamente ubicado junto acceso ciudad. 
Espacios amplios  y vistas despejadas. Amplio 
salón comedor 26m2. Balcón/ Terracita ideal/
veranos. Cocina equipada y amplia Galería. 4 
dorm. Baño + aseo. Suelos parquet Parking 
moto(de coche opc) + trasteo incluido. 

T

112.300€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfec-
tamente emplazado en la zona más activa de 
la zona. Piso 1/2 altura con ascensor reformado 
reciente de forma impecable. Bien orientado y 
soleado. Salón comedor 20m2. Balcón, cocina 
equipada. Galería anexa. 3 dorm. (1 como despa-
cho /vestidor). Excelente oportunidad!!

T

295.000€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12463 CAMÍ SERRA/VISTA ALEGRE:  
Magnífi ca casa unifamiliar varias plantas, 330m2. 
Impecable. Garaje 50 m2 + jardín 60m2. Salón co-
medor 38m2, bonitas vistas. Gran cocina–offi ce. 4 
dor. (3 dob) + Estudio sup. 40m2 con terraza/sola-
rium 20m2. 2 baños (1 suitte)+aseo. Calefacción. 
Ac/Ac. Armarios emp. De las mejores ocasiones. 

T

190.000€

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

T

229.000€

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

T

56.000€

¡REALMENTE ASEQUIBLE!
Ref. 11838 JUNTO RONDAS / ESCORXA-
DOR: Piso 1/2 altura perfectamente emplaza-
do junto avda prpal. y bien comunicado. Esta-
do original sin actualizaciones recientes pero 
con buena distribución y exterioridad. 3 dor., 
Salón comedor, cocina óptimo estado conser-
vación. Galería anexa. Atención al precio!!!!!

T

215.000€

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

T

Ref. 12616
JTO. ROCABLANCA
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  L'alta participació torna a ser la tò-
nica que marca l'elecció popular del 
'Mataroní de l'Any'. Els primers dies 
després de fer-se públics els candi-
dats van estar marcats per l'alt índex 
de sufragis en les tres vies obertes. 
Dissabte passat, van ser desenes les 
persones que van votar a la taula ha-
bilitada al Portal de Barcelona i els 
vots rebuts a través de Facebook i la 
web mataronidelany.cat són continus.

La votació entre els deu can-
didats segueix fi ns al 31 de gener. 
Les opcions de  passar a la fi nal de 
Bonca, Dubé, Escalas, García, Gené, 
Gonzàlez, Merino, Patuel, Puyané i 
Santos passen pels vots regulars dia 
a dia dels seus conciutadans.

Alta participació en els primers
dies de 'Mataroní de l'Any'

L’ENQUESTA

Estàs a favor de 
l'ampliació de Mataró 
Parc?

44,9% Sí.
40,5% No.
14,6%  Depèn del projecte.

AUDIÈNCIA PRÈVIA

LA PREGUNTA

Estàs a favor de crear 
instituts-escola?

CÓMO COMO FESTIVAL

El tenor mataroní Josep Fadó va triomfar amb el concert de valsos al 
costat de l'Orquestra de Sant Cugat

APLAUDIT: És positiu tot el que 
fomenti la participació ciutadana 
i cal donar un marge de confi ança 
a aquest mecanisme previ al Ple.

CASTIGAT: Destrempa que una 
altra vegada una aposta iniciada 
a casa faci les maletes i se'n vagi 
a Barcelona.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1755.indd   1 18/1/17   18:41
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UN DRAMA QUOTIDIÀ
Els desnonaments es multipliquen i la ciutadania hi 
comença a respondre
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 Foto antiga Les portades

 El tramvia entre Mataró i 
Argentona va connectar aquests 
dos municipis entre el 1928 i el 
1965 i va facilitar, entre altres coses, 
la mobilitat dels argentonins cap 
a la indústria mataronina. 

A la fotografi a cedida per José 
Miguel García Rubio, s'hi pot veu-
re el tramvia creuant l'Avinguda 
Josep Puig i Cadafalch en direcció 
a Argentona, a principis dels anys 

El tramvia cap a Argentona

seixanta. "Era una ruta molt habi-
tual per a molta gent", recorda. De 
fet, ell va viure a Argentona durant 
vuit anys, fi ns que es va traslladar 
a viure a Mataró. 

La imatge també mostra, a 
l'esquerra, el terreny de la fàbri-
ca Colomer de gènere de punt i el 
col·legi dels Salesians. I al fons, s'hi 
aprecia també el barri de Peramàs, 
en ple creixement. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1755.indd   1 18/1/17   12:52
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Daniel FerrerEl regidor d'Educació de Mataró, Miquel Àngel Vadell

Mataró reclama instituts-escola a 
Rocafonda i Cerdanyola pel curs vinent  
L'Ajuntament pressiona per convertir el Tomàs Viñas i l'Àngela Bransuela per absorbir 
les noves places d'ESO i desestimar els barracons i les extensions

Educació: Cugat Comas

 A un mes de les jornades de por-
tes obertes als centres escolars, 
l'Ajuntament de Mataró mou fi txa i 
reclama al Departament la creació 
de dos instituts-escola ja pel curs 
vinent per evitar així més mòduls 
prefabricats, els temuts barracons, 
a la ciutat. No és una reivindicació 
nova, ja que Mataró ha reclamat 
aquesta opció almenys des de fa 
un lustre per absorbir la neces-
sitat de places de secundària i la 
davallada de noves inscripcions 
a P3 però sí que és nou plantejar 
–segons el regidor Vadell amb el 
suport de les comunitats educati-
ves– la conversió del Tomás Viñas 
i l'Àngela Bransuela en aquest ti-
pus de centre, fi ns ara inexistent 
a l'oferta pública de la ciutat però 
que sí que es troba en altres muni-
cipis. Des de la regidoria expliquen 
que mesos enrere la proposta va 
agradar a Serveis Territorials però 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2-3-4 ciutat 1755.indd   2 18/1/17   9:42



L'Àngela Bransuela, a Rocafonda, és un dels centres que podrien ser institut-escola Daniel Ferrer 

La roda de premsa de Miquel 
Àngel Vadell es pot considerar com 
un posicionament previ a la reunió 
amb el Director General de Centres 
Públics de la Generalitat, prevista 
per ahir dijous. Serà llavors quan 
se sabrà del cert si el Departament 
es fa seva la proposta de convertir 
els dos centres citats en els pri-
mers instituts-escola públics de 
la ciutat. 

El regidor recorda que "aquest 
curs hem tingut mòduls prefabri-
cats per la manca de planifi cació i 
ara ens tornem a trobar que no sa-
bem què se'ns proposa". Vadell ha 
recordat que l'Ajuntament rebutja 
els barracons, les extensions –uti-
litzar espais de primària i infantil 
d'altres centres per a alumnes de 
secundària i la desaparició de cap 
escola per passar a ser institut.

La pilota en educació la passa, 
doncs, l'Ajuntament al Depar-
tament d'Ensenyament.

La proposta de convertir 
el Tomàs Viñas i l'Àngela 
Bransuela  en instituts-
escola recull que comptin 
amb una línia d'infantil i 
dues línies d'ESO i 
permetria, segons el 
govern mataroní, no fer 
ús dels barracons ja 
existents i absorbir el re-
punt de places de 
secundària que hi haurà 
els pròxims cursos. 

que la posició del Departament 
ha variat en les darreres trobades.

Planificar a llarg termini
La planifi cació escolar 2017-2022 
que l'Ajuntament posa sobre la 
taula contempla la reducció de 
ràtios fi ns als 20 alumnes per clas-
se, la construcció d'un nou ins-
titut de secundària a Rocafonda 
al solar de la ronda de Rafael 
Estrany i les noves instal·lacions 
del Joan Coromines i el Germanes 
Bertomeu. Respecte del Centre 
Integral de Formació Professional, 
s'hi aposta, tot i que encara no està 
defi nit el projecte.

La intenció de Mataró és, en 
paraules del propi Vadell, "que 
d'una vegada puguem planifi car 
el nostre mapa escolar i a mitjà i 
llarg termini i no d'any en any".

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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Ciutat

Un primer pas per a dues unions d'escoles?
Les parts veuen amb bons ulls que Tomàs Viñas, Peramàs i Montserrat per una banda i 
Vista Alegre, Rocafonda i Bransuela per l'altra acabin confluint

Educació: Cugat Comas

  L'aposta pels instituts-escola va 
més enllà de la proposta presenta-
da. Pel regidor d'educació "l'aposta 
pels instituts-escola ens permetria 

donar continuïtat als projectes 
educatius i d'aquesta manera 
la pública oferirà quelcom que 
fi ns ara només pot oferir la con-
certada". Vadell, a més, justifi ca 
l'aposta a Cerdanyola i Rocafonda 

"perquè són dos barris que tenen 
projectes molt interessants però 
on l'impacte demogràfi c es nota 
més negativament en places de 
P3". Els números que contempla 
el document mataroní és que per 

El Josep Montserrat podria confluir a mig termini amb el Tomàs Viñas i Peramàs Daniel Ferrer 

REFORMA CUINA
COMPLETA
REFORMA
DE BANY

PREUS IVA NO INCLÒS

Via Europa 125, Mataró ·  T 937 588 400
centrasa@cocinas.com

info@vadeducha.com

3.995€

2.995€

des de

des de

SERVEI EXPRESS
CANVIEM LA SEVA BANYERA

PER PLAT DE DUTXA

OFERTES
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núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017

la baixa natalitat baixin les places 
en un 15 per cent a Rocafonda i un 
19 per cent a Cerdanyola.

Els instituts-escola del Tomàs 
Viñas i l'Àngela Bransuela podrien 
ser una opció pont cap a un plan-
tejament compartit fa setmanes 
entre Departament i Ajuntament 
i que passaria per la unió de cen-
tres escolars en aquests dos barris. 

Descartat el 2017
Aquesta opció, descartada pel 
curs vinent, implicaria la in-
tegració en un mateix ens dels 
centres de Tomàs Viñas, Josep 
Montserrat i Peramàs a Cerdanyola 
i Àngela Bransuela, Vista Alegre i 
Rocafonda. Aquesta opció es con-
templa a mitjà termini i permetria 
la creació de dos instituts-escola 
amb els edifi cis especialitzats en 
trams educatius. 

Els esbossos que contemplaven 
aquesta opció van sorprendre els 
diferents claustres però Vadell ha 
assegurat que "cal treballar amb 
aquest possible horitzó, una cosa 
és el que els directors pensen i 
l’altra les famílies i sabem que 
aquestes veuen amb molt bons 
ulls la integració perquè crearíem 
dos projectes molt potents" a tots 
dos barris de la ciutat.

Ajornat a propers cursos aquesta operació, ara l'Ajuntament 
vol que la Generalitat concreti si accepta o no la creació de 
centres de 3 a 16 anys al Tomás Viñas i l'Àngela Bransuela. El 
document de planificació els situa com la màxima prioritat i 
també contempla que el curs 2020-21 pogués entrar en funcio-
nament un nou institut-escola a Rocafonda, a la zona de la Fibra, 
segurament ampliant a aquest estatus de 3-16 o fins i tot 3-18 
anys el Germanes Bertomeu. Un altre dels aspectes que recull el 
document és augmentar en una línia més l'oferta de l'Angeleta 
Ferrer, l'única escola pública del Centre.

La prioritat

El Departament d'Educació refreda la perspectiva que el curs 
vinent hi hagi, a Mataró, instituts-escola públics. La directora dels 
Serveis Territorials Carmina Pinya va atendre el Tot Mataró per 
assegurar que "construir nous projectes pedagògics vol temps 
i construir plegats, entre comunitat educativa, Ajuntament i 
Departament, les millors condicions per a l'èxit personal dels 
alumnes". D'aquesta manera assegurava que el projecte podria 
aparcar-se de cara al curs vinent. Pinya assegura que "és impor-
tant entendre que cada mestre i cada centre és diferent" i que 
"si entenem els instituts-escola com una oportunitat pedagògica 
que no es pot implementar pel curs vinent, haurem de respondre 
d'alguna altra manera a la demanda de places d'ESO".

El Departament pot ajornar-ho

REFORMA CUINA
COMPLETA
REFORMA
DE BANY

PREUS IVA NO INCLÒS

Via Europa 125, Mataró ·  T 937 588 400
centrasa@cocinas.com

info@vadeducha.com

3.995€

2.995€

des de

des de

SERVEI EXPRESS
CANVIEM LA SEVA BANYERA

PER PLAT DE DUTXA

OFERTES
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El tren passant per Mataró

Una entitat intervenint a la sala de plens de l'Ajuntament

Arxiu 

 Daniel Ferrer 

  El Ple municipal va aprovar 
inicialment la modifi cació del 
Reglament Orgànic Municipal 
(ROM). La principal novetat serà la 
posada en marxa d’una Audiència 
prèvia de mitja hora abans dels 
plens ordinaris perquè els ciuta-
dans i entitats puguin formular 
preguntes i precs a qualsevol mem-
bre de la Corporació. Perquè tin-
guin dret a preguntar s’habilitarà 
una Audiència prèvia, mitja hora 
abans dels plens ordinaris, que 
serà presidida per l’alcalde amb 
l’assistència dels regidors. La for-
mulació dels precs o preguntes 
s’hauran de demanar per Registre 
set dies abans de la data de cele-
bració del Ple. Va ser una propos-
ta d’ERC que va comptar amb els 
vots a favor de Volem, ICV-EUiA i 
el PSC, les abstencions de la CUP 
i la regidora no adscrita i el vot 
contrari de PP, Cs i PxC.

 A cada Audiència prèvia es 
podran tractar un màxim de cinc 
precs o preguntes, que hauran de 
ser sobre temes municipals. La res-
posta anirà a càrrec de l’alcalde o 
del regidor a qui s’adreci el prec o 
pregunta, i qualsevol altre regidor 

S’aprova inicialment una modificació del ROM pensada 
per afavorir la participació

Nova audiència per a persones 
i entitats abans del Ple

  Mataró no vol seguir inclosa 
en la zona 3 de les àrees de trans-
port que fi xa l’ATM, l’Autoritat 
del Transport Metropolità. Això 
signifi ca que els títols de trans-
port que utilitzen els mataronins 
per moure’s és de tres zones, amb 
un preu entre un 25 i un 30 per 
cent superiors als dels habitants 
de Cabrera o Vilassar de Mar, que 
s’inclouen en la zona 2. La Junta 
de Portaveus va aprovar la setma-
na passada i per unanimitat, una 
proposta perquè Mataró s’inclogui 
en aquesta nova zona. La propos-
ta era del grup municipal socia-
lista i recollia també la proposta 
de recuperar el tren directe de la 
comarca amb l’aeroport del Prat.

La diferència
Segons les tarifes vigents, un bit-
llet senzill de dues zones costa 3 
euros i, de 3 zones, costa 4 euros. 
En el cas de la T-10, la diferència 
és de més de 7 euros: la de dues 
zones costa 19,60 euros i, la de tres, 
26,75. El text de la moció assegura 
que la integració a la zona 3 “No 
deixa de ser un altre peatge que 
els ciutadans hem de pagar per 
no ser ciutat metropolitana”. | Red

També reclamen recuperar 
el tren directe a l’aeroport

Mataró vol ser a la 
zona tarifària 2 de 
transport públic 

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

podrà intervenir si és al·ludit di-
rectament. Una mateixa persona 
o entitat podrà presentar màxim 
un prec o pregunta per sessió i 3 
per any. Per regidor de Participació 
Ciutadana, Joaquim Fernàndez, la 
mesura és “un avenç en la parti-
cipació, molt important, que els 
ciutadans puguin venir fi ns i tot 
individualment, també a través 
d’entitats, a formular les seves 
preguntes d’una manera pública”. 

Crítiques al ROM
Entre les crítiques al ROM, el por-
taveu de la CUP Juli Cuéllar va la-
mentar que “es mantingui el debat 
i les votacions de les declaracions 
institucionals a porta tancada a la 
junta de portaveus” i José Manuel 
López va vaticinar que l’audièn-
cia “es convertirà en la corretja de 
transmissió i apèndix d’algunes 
entitats vinculades a partits polí-
tics, poca gràcia tindrà”. 

Pel proposant de la mesura, el 
republicà Francesc Teixidó, “és 
cosa nostra que els Plens es trans-
formin en una eina d’informació  
i una eina atractiva per a tots els 
ciutadans”. | Redacció 
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Clàusules sòl i despeses  
formalització hipoteca: 
Recupera els teus diners sense despeses inicials
Clàusules Sòl: Spa & Aguilar Advocats

 Spa & Aguilar Advocats és un despatx creat per 
defensar els drets i interessos de persones físiques 
i empreses, especialment en Dret Bancari i Dret 
dels Consumidors. Els advocats Enrique Spa i Rafael 
Aguilar aporten la seva llarga experiència professional, 
aconseguint una alta efectivitat en les reclamacions 
contra les Entitats Bancàries per clàusules abusives 
en préstecs i crèdits hipotecaris (IRPH, Clàusules 
Sòl, Interessos de Demora), tant per via amistosa 
com per via judicial.

 En relació amb les reclamacions  de les clàusu-
les sòl, s'ha aconseguit que es declari la nul·litat i la 
devolució pels bancs de les quantitats pagades de 
més per part dels consumidors. 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de la 
Unió Europea de 21-12-16, obre el camí per aconse-
guir aquesta devolució, no només des de maig/2013 
com havia dictaminat el Tribunal Suprem, sinó des 
de la signatura de l'escriptura de la hipoteca. 
La sentència citada afecta, no solament a les hipote-
ques 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.

El Despatx Spa & Aguilar Advocats, també està es-
pecialitzat en gestionar la devolució de les despeses 
de formalització de la seva hipoteca. La Sentència 
del Tribunal Suprem de data 23/12/2015 va decretar 
la nul·litat de la clàusula que permet als Bancs im-
putar les despeses de formalització de la hipoteca 
a l’usuari, tot i que la formalització de la hipoteca 
beneficia al Banc.

Es poden reclamar les despeses notarials, regis-
trals, taxació, impostos i gestoria.

 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.

Publireportatge
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Q
ui ha dit que això d'anar a classe sigui cosa 
exclusiva dels menors? En un món com l'ac-
tual, en què el mercat laboral selecciona 

cada dia perfils més formats i especialitzats, les 
acadèmies de formació d'adults s'han convertit en 
una opció irrenunciable en la majoria de casos. És 
per això que, amb la perspectiva d'on volem enca-
minar la nostra trajectòria, tenim un ampli catàleg 
d'opcions per a formar-nos.

AMB GARANTIA

El de Triangle és un dels noms amb garantia i història 
per confiar la nostra formació. Estem parlant d'una 
acadèmia amb trajectòria. Hi podem cursar des del 
reforç acadèmic necessari per als estudis de secun-
dària o universitaris a preparació a l'accés a proves 
com la Selectivitat.  Triangle sempre incorpora, a més, 
nous estudis especialitzats com auxiliars i adminis-
tratius per als diferents camps laborals a més de la 
preparació necessària per a oposicions del sector 
públic en educació, seguretat o cos administratiu.

Triangle és experiència en la formació i polivalència. 
Consulta les diferents opcions per escollir en quina 
branca vols formar-te en aquest 2017 que acabem 
de començar.

La formació en 
adults

El 2017 es convocaran 

oposicions: prepara-

les amb professionals
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E
n la societat actual, saber idiomes és una eina 
molt important en molts sentits: per comuni-
car-nos, per treballar, per viatjar, etc. Dominar 

l’anglès és vital i pensem que mai és massa tard per 
començar i en qualsevol edat podem iniciar-nos en 
aquesta llengua. Per això, val la pena comprovar els  
cursos de diferents nivells que ofereixen les acadè-
mies, per aquells adults que vulguin embarcar-se a 
conèixer aquesta llengua, o pels que ja fa més temps 
que l’estudien i es vulguin continuar formant.

No hem d'oblidar, a més altres idiomes, com fran-
cès, alemany, italià, xinès, etc., pels que vulguin o 

necessitin formar-se en una altra llengua, o pels que 
ja fa temps que estudien anglès i vulguin començar a 
aprendre una llengua nova i diferent. Aprofita l'em-
branzida de 2017 i millora en llengües.

Molta oferta
Comprova en l'àmplia oferta d'acadèmies 
els diferents cursos i metodologies  
i escull l'opció que s'adiu més  
a les teves necessitats

Mai és tard pels idiomes

L'anglès és cada cop més  
un aprenentatge necessari

núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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L
a natació compta cada dia amb més adeptes 
entre els mataronins, que es proposen una vida 
més saludable. Quin són els seus beneficis?

És uN EspoRT GLoBAL:

Es considera un dels pocs exercicis físics que be-
neficien al cos de manera global, és un "tot en un" 
perquè es treballa la força, la resistència i la flexibi-
litat. Ajuda a mantenir saludables el cor, el sistema 
circulatori i els pulmons.

TREBALLA MúscuLs dIfERENTs:

Segons l'estil que nedis, crol, braça, esquena o pa-
pallona, treballaràs uns músculs o uns altres. Amb 
la natació també es treballa la coordinació i l'agilitat. 
Per això es recomana molt tant per a nens i gent 
jove com per a gent gran. També embarassades, 
gent amb artrosis...

IdEAL pER cREMAR cALoRIEs:

Nadar és un dels esports més complets per cremar 
calories i segons els experts, si es practica, en dejú 
al matí, ajuda a cremar calories la resta del dia, sem-
pre i quan ens hidratem bé.

MANTENIR-TE jovE:

Diuen que aquest esport ajuda a retardar l'envelli-
ment. Si quan acabes de nedar, pots a més, fer una 
mica de sauna, t'ajudarà a netejar la pell. 

Els beneficis de 
nedar

sENsE LEsIoNs:

És un exercici, que si es realitza correctament, no 
acostuma a provocar lesions, ja que amb la flotació 
la columna i les articulacions no han de suportar el 
pes del cos, s'eviten els cops que es poden produir 
quan es practica a terra.
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Els cursos són subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
i adreçats a persones treballadores ocupades

CURSOS SUBVENCIONATS - GENER/MARÇ 2017

Per a més informació consulteu la nostra pàgina web: www.eurecat.formacio.org 
o bé trucant al telèfon 937419100

Disseny assistit per ordinador: Illustrator II

Personal Shopper

Disseny assistit per ordinador: Photoshop II

Habilitats directives

Tècniques de coaching

Nòmines i Seguretat Social I

Gestió de recursos humans

Preparació de màquines, equips i eines en operacions 
de mecanitzat per arrencament de ferritja

Interpretació de Plànols

Autocad 2D/3D

30h

10h

30h

20h

30h

30h

60h

80h

20h

60h

MATARÓ

MATARÓ

MATARÓ

MATARÓ

MATARÓ

MATARÓ

MATARÓ

SABADELL

CERDANYOLA DEL V.

CERDANYOLA DEL V.

20/02/2017

15/02/2017

04/02/2017

07/02/2017

04/02/2017

04/02/2017

07/02/2017

30/01/2017

30/01/2017

16/02/2017

CURS DURADA INICI LLOC IMPARTICIÓ

núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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f
itness Factory presentant novetats i ampliant 
la seva oferta de classes i disciplines per als 
seus usuaris. A partir del febrer, per exemple, 

amplia el seu catàleg 'outdoor', fora de les instal-
lacions i s'incorporen grups i sortides –els dissabtes 
al matí– de Trekking, Marxa nòrdica i Mountain Bike 

Noves activitats Outdoor

per poder fer exercici a l'aire lliure i respirant aire 
fresc. Són disciplines que se sumen al running i el 
trail running i és que l'activitat de Fitness Factory 
va més enllà de les quatre parets del seu local. Els 
interessats poden consultar els horaris de les sorti-
des a la web o el Facebook del gimnàs.  

TREKKING MARxA NòRdIcA MouNTAIN BIKE
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Les altres novetats per aquest 2017 sí que les trobem 
dins les àmplies instal·lacions de Fitness Factory. Es 
completen les dinàmiques dins del gimnàs amb nous 
circuits d'entrenament funcional, unes dinàmiques 
tutelades d'alta intensitat ideals per a mantenir la 
forma. L'altra gran novetat, després de la master 

class que es va fer el desembre, és que s'amplien 
les classes de SH'Bam. El SH'Bam serà una de les 
sensacions de la temporada. Combina Fitness i ball i 
permet cremar unes 500 calories per sessió. És una 
disciplina divertida i intensa, pensada perquè no no-
tis el desgast físic de tan bé que ho passes ballant.

Nova activitat Sh'Bam

cIRcuIT sh'BAM
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

21 de gener

20h // 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en 
Pujol, 26. Mataró) //
Taquilla inversa.

MADAMME MUSTASH,
CANÇÓ AMB PERSONALITAT 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Clapdestí'
Dissabte 21 gener / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Preu: 2€.
Ballada de swing organitzada per 
Big Head Hoppers, un col·lectiu 
mataroní que té per objectiu pro-
mocionar el lindy hop a les comar-
ques del Maresme i Vallès Oriental.

Ramon Mirabet
Dissabte 28 gener / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Celebració del 17è aniversari de la 
sala Clap, amb l'artista i veu que 
ha sacsejat el nou panorama mu-
sical del país.

Agrupació Cor Ciutat de Mataró
Diumenge 29 gener / 13h / 
Església de Sant Josep (Mataró) 
/ Entrada gratuïta.
Concert de presentació del Cor 
Infantil i el Cor Jove de l'Agrupació 
Cor Ciutat de Mataró, on podreu 
gaudir de totes tres corals  

TEATRE I DANSA //

'Els Pastorets' de Mataró
Dies 21, 22 i 29 gener / Dissabte 
19h i diumenge 17h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea: 
15€. Amfi teatre: 13€. 
Representació del tradicional es-
pectacle musical nadalenc de gran 
format, en l'any del seu centenari. 
Direcció: Marc Abril. Direcció mu-
sical: Genís Mayola. 

'La desaparició de Wendy'
Dissabte 28 gener / 20.30h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 24€. Amfi teatre: 19€.
Oriol Broggi dirigeix l'obra de Josep 
Maria Benet i Jornet sobre una 
companyia de teatre que està a 
punt de començar la representació 
de Peter Pan. 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 20 gener / 17.30h: 
L'Hora del Conte: 'La granota s'ena-
mora', de Max Velthius.
Dimecres 25 gener / 17.30h: Art 
Time 'Josep Puig i Cadafalch', ta-
ller d'activitats plàstiques.
Dijous 26 gener / 17.30h: L'hora 
del conte 'En Santi va a la biblio'. 

Guia cultural

L'Arc acull l'alter ego d'Anna 
Gratacós. La seva música és 

una successió d’històries que cri-
den a l’amor, a la lluita, l’esperan-
ça i l’harmonia. És forta, però 
delicada, i posseeix una veu 
commovedora i sensible que 
es mou des del pop-rock-
folk a “la chanson” france-
sa, amb pessigades d’aires 
mediterranis.
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Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 20 gener / 18h: Club 
dels Setciències: 'L’home del 
Renaixement'. Activitat per a nens/
es de 8 a 12 anys.
Dissabte 21 gener / 12h: Storytime: 
'A present for Granny', L’hora del 
conte en anglès.
Dimarts 24 gener / 18h: L'Hora 
del Conte: 'Per què la senyora M 
es va tornar tan malcarada... i com 
és que ara és tan simpàtica', de 
Sonja Bougaeva.
Dijous 26 gener / 18h: "Club 
Gomet Vermell", tertúlia literària 
per a nens/es de 8 a 10 anys.

'Taller de disseny de mitges 
i mitjons'
Diumenge 22 gener / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure.
Taller de creació infantil, recoma-
nat per a nens/es de 5 a 12 anys.

Nascuts per Llegir: 'Ànima... 
Abraçades!'
Dilluns 23 gener / 17.30h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (Vilassar de Mar)
Experiències positives a partir 
de contes, a càrrec de Montse 
Dulcet, mestra i pedagoga mu-
sical. Activitat familiar 0-6 anys.

'Un cistell ple de contes'
Dimecres 25 gener / 18h / Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).
L'Hora del Conte especial Dia 
Escolar de la No-violència i la Pau. 

Buc de contes
Dijous 26 gener / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte 'Nicomedes, cap 
pelat' de Pinto & Chinto.

Hora del conte en anglès
Dijous 26 gener / 19h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
A càrrec de Kids&US.

MÚSICA /

Cantagran: 'Tòtems'
Dissabte 21 gener / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Gratuït amb invitació.
Participaran més de 90 cantaires de 
les corals dels casals de la gent gran 
del Parc, Oriol Batista, Gatassa, Jaume 
Terradas i Sant Vicenç de Montalt.

ESPECTACLE /

'La Karlizería'
Dijous 26 gener / 21h / Cafè de 
Mar (C. de Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Espectacle de polipoesia humo-
rística amb poetes habituals del 
micro obert del Perifèric Poetry: 
Karlos Viadel i Karlos Kosas.
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XERRADA /

'Juego de apego: El poder de la 
Conexión entre Padres e Hijos'
Dimarts 24 gener / 18.30h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) 
/ Entrada: 10€. Socis: 8€.
Xerrada d'educació conscient, so-
bre la importància de la connexió 
emocional entre pares i fi lls. 

LLIBRES /

'Herois anònims. La història 
d'en Romuald Grané Vilaseca'
Dimarts 24 gener / 19h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Presentació del llibre. Hi inter-
vindran Quitèria Guirao, Núria 
Segura i Eulàlia Vintró.

'Demain'
Divendres 20 gener / 18h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (Vilassar de Mar)
Projecció del documental de Cyril 
Dion i Mélanie Laurent, i debat a 
continuació.

Presentació de la campanya 
'Fem Futur'
Dissabte 21 gener / 11h / Saló de 
Pedra (C. Gran, 61. Argentona)
Per a socis, simpatitzants i gent 
implicada en la independència de 
Catalunya.

'Viatge a Sri Lanka'
Dilluns 23 gener / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró) i Dimarts 24 gener / 19h 
/ Biblioteca Municipal (c. Gran, 
3-5. Argentona)
Acompanyats per Vajira Da Silva, 
guia nadiu de Sri Lanka, coneixe-
reu aquest destí exòtic.

Introducció a la simbiosi indus-
trial: energia i residus
Dimarts 24 gener / 9.30 a 12.45h 
/ TecnoCampus Mataró-Maresme 
(Av. Ernest Lluch, 32. Mataró)
Fes networking i informa't de com 
pot la teva empresa treure profi t 
de la simbiosi industrial.

'El paisatge, de simple teló de 
fons a obra autònoma / Un gè-
nere controvertit, el nu'
Dimarts 24 gener / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.

Sessió teòrica a càrrec de Mercè 
Riera, historiadora de l'art. Cicle de 
xerrades "Passejada per l'art. Una 
aproximació als gèneres pictòrics".

'Remeis senzills per als més 
petits'
Dimarts 24 gener / 19h / Espai 
Gatassa (c. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Xerrada a càrrec de Marta Sunyer, 
fi toterapeuta i especialista teràpi-
es naturals.

Català a bon ritme!
Dimecres 25 gener / 9.30 i 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró) 
/ Inscripció prèvia.
Cicle de tertúlies de lectura fàcil. 
Amb el llibre "El lladre de Tolosa 
i altres llegendes" de Francesc 
Fradera. 

'Pautes per ajudar al teu fi ll/ 
a millorar el seu rendiment 
acadèmic'
Dimecres 25 gener / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró) / Gratuït.
Xerrada d'Esther Garcés, psicòloga.

'El Maresme, lliure d'islamofòbia'
Dijous 26 gener / 19h / Sala d’Ac-
tes de Can Palauet (C. d’en Palau, 
32 Mataró) i Divendres 27 gener / 
18h / Biblioteca Antoni Comas 
(Prat de la Riba, 110. Mataró)
Conferència i debat obert a càr-
rec de Danilo Martuccelli, doctor 
en Sociologia i professor de la 
Universitat de París.

L'hora del conte: 700 anys de 
Ramon Llull
Dijous 26 gener / 17.30h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (Vilassar de Mar)
"El llibre de les bèsties, Llull per 
a nens i nenes", a càrrec d’Albert 
Estengre.

'Tot fent la tombarella'
Dissabte 28 gener / 10.30h / 
Espai Gatassa (c. Josep Monserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Gratuït.
Activitat familiar, on aprendrem 
jugant a fer salts, acrobàcies i 
equilibris.

'Cigonyes'
Diumenge 29 gener / 12h / Teatre 
la Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Preu: 4€.
Projecció en Català de la pel·lícula 
d'animació infantil.

XERRADES I LLIBRES /

On bouquine!
Divendres 20 gener / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia en francès moderada per 
Mercè Tomé sobre 'Tom est mort', 
de Marie Darrieussecq.

'Obra poètica 1973-2015' de 
Maria Teresa Bertran
Divendres 20 gener / 19h / 
Biblioteca Fidel Fita (c. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)
Presentació del llibre a càrrec de 
Jordi Llavina, poeta, i de Gemma 
Garcia, editora.
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'La nostra relació de parella 
no funciona. Què podem fer?'
Dijous 26 gener / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Cicle de xerrades psicològiques, a 
càrrec de l'equip de la Fundació.

'Eixam, vuit contes per a vuit 
veus'
Dijous 26 gener / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre de Sandra 
Comas, conjunt de relats inspi-
rats en la vida i obra de 8 dones 
artistes.

'Mosaic hidràulic: orígens, 
fàbriques més importants i 
tècniques'
Dijous 26 gener / 19.30h / Ca 
l’Arenas. Centre d’Art del Museu 

de Mataró (C. Argentona, 64. 
Mataró)
Xerrada de Jordi Griset sobre la 
incidència i la importància de la 
implantació decorativa del mosaic.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 21 gener / 12h / Vil·la 
romana Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys. Mataró) / Entrada lliure.
Visita guiada.

VARIS /

Kundalini Ioga
Dijous 26 gener / 15h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) / Gratuïta.
Sessió pràctica de Ioga de la cons-
ciència. A càrrec d'Ivet Compañó, 
docent de Kundalini Ioga.

Bulder Planet Climbing Festival
Dies 28 i 29 gener / Bulder Planet 
(c. Antoni Campany, 62. Mataró)
Primer Festival d'Escalada, amb 
Open Popular i Open Master.  

FESTES I FIRES //

Tres Tombs
Dissabte 21 gener / 12h / Vilassar 
de Mar
9h Botifarrada. Hípica Rossell. 12 
h Tres Tombs. Recorregut pels 
carrers de la vila. 13h, Benedicció 
d’animals a la plaça de l'Església.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CONFERÈNCIA /

'Josep Puig i Cadafalch, sem-
blança d'un mataroní universal'
Dimecres 25 gener / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. de Santa 
Teresa, 61 Mataró) 
Conferència a càrrec d'Esteve Mach, 
president de l'Associació Amics de 
Puig i Cadafalch.

LLIBRES /

'O processisme o independèn-
cia. Volem un Estat Català o 
només és un desig?'
Divendres 20 gener / 19.30h 
/ Saló de Pedra (C. Gran, 61. 
Argentona)
Presentació del llibre de Santiago 
Espot, president Catalunya Acció.
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'Blanc i negre. Imatges 
Artístiques'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Del 21 de gener al 26 de febrer.
Fotografi es de Vicenç Casanovas.

'Humanitat'
Centre Cívic Cerdanyola (Passeig 
Ramon Berenguer III, 82. Mataró) 
/ Del 25 de gener al 15 de febrer.
Quadres de Liliya Trukhyna.

'Fotografi a submarina'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Del 25 de gener al 8 
de març.
Fotografi es d'Irene Mestres. 

Pintures marítimes
Llibreria-cafeteria Lletres de 
Paper (Rda. de Francesc Macià, 
76. Mataró) / Fins al 18 de febrer.
De l'artista argentonina Lídia Tur. 

'Únic'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 31 de gener.
Una exposició diària diferent: un 
artista, una obra, un espai. 

'Vida d'artista'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 2 de 
febrer.
Recull d’obres, tècnica mixta, del 
pintor Jorge Sarraute.

'La sardana, tradició o esport'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 

Fins al 27 de gener.
Mostra fotogràfi ca de Marc Rovira.

'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. Visita guiada: diumenge 
22 de gener a les 11h. 
De Ramon Guillen-Balmes.  

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

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.

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

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

'Humano. Progreso'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283. 
Mataró) 
Fotografi es de Xavier Boet.

Els llibres d'Argentona
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Fins al 5 de febrer. 
Llibres i publicacions que parlen 
sobre Argentona.

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'.

Andreu Vilasís. Esmalts
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 19 de febrer.
L’obra en la seva meticulosa i reno-
vada tècnica de la grisalla.

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.

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

'Ullada a l'espai agrari de 
Vilassar de Mar'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (C. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar) / Fins l'11 febrer. 
Exposició fotogràfi ca.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Plou, neva i pinta' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Inaguració: 
dissabte 21 gener a les 12h.
Exposició de pintura expandida 
dels artistes: Ignasi Aballí, Salvador 
Alibau, Daniel García Adújar, Miquel 
Mont, Perejaume i Ignacio Uriarte.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 

Exposicions 1755.indd   2 18/1/17   13:18



ACTIVITATS //

'Plantes pel dolor'
Dimecres 25 gener / 17h / 
Casal Municipal de la Gent Gran 
de Santes Escorxador (c. de 
Floridablanca, 118. Mataró)
Conferència a càrrec de Ramon 
Puig, herbolari i membre del Grup 
d’Estudi i Difusió de Plantes i Remeis 
del Maresme i Vallès. 14è cicle d’acti-
vitats formatives per a la gent gran.

BIOGRAFIA: 'Eleanor Roosvelt, 
el millor Roosvelt'
Dimecres 25 gener / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec d'Andreu Mayayo (Professor 
d'història de la UAB).

Grup de lectura 
Dijous 26 gener / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran 
amb la novel·la 'Ramona, adéu', de 
Montserrat Roig.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 9 febrer, sor-
tida Calçotada a Alcover (preu 
43€). Dijous 16 de març, sortida a 
Montserrat (preu 29€). Del 15 al 22 
de juliol, Gran creuer pel Bàltic (preu 
1376€). • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats i tallers: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back 
i Teatre Gatassa.

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

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

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

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge. 
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Escàndol per un espectacle sexual públic
Arran, Jovent Mataroní i altres organitzacions denuncien els fets de dissabte passat a la 
sala 'The Bot' en una festa conjunta amb la marca Bullpark

Societat: Redacció

 Un espectacle amb contingut 
sexual explícit a la sala 'The Bot' 
del Polígon Pla d'en Boet ha encès 
els col·lectius que ja fa mesos que 
denuncien la utilització masclista 
de la dona com a reclam publicita-
ri en l'oci nocturn. Arran Mataró, 
organització juvenil independen-
tista, va fer pública la denúncia 
dels fets del passat dissabte en 
aquest local, on quatre noies van 
participar d'un espectacle eròtic 
explícit, acabant sense roba.

Des d'Arran denuncien que 
"aquest tipus d’exhibicions, que 
avui en dia són un reclam publi-
citari que s’està estenent de for-
ma generalitzada a diversos locals 
del polígon, objectiven el cos de 
la dona, presentant-lo com un 
producte més a consumir, i l’únic 
que provoquen és la perpetuació 
de la cultura de la violació i un 
model d’oci nocturn basat en la 
mercantilització de les dones". 
Altres entitats com la coordinadora 
'Mataró lliure de sexisme' o Jovent 
Mataroní també han denunciat 
públicament els fets.

En els vídeos casolans que han 

circulat sobre la festa que The Bot 
i la marca de roba BullPark van 
organitzar en aquest espai del Pla 
d'en Boet s'hi pot veure fi ns a dues 
noies practicant sexe oral, comple-
tament sense roba. L'espectacle 
es va fer en horari d'obertura del 
local, amb fi ns a quatre noies de 
reclam.

Un establiment d'èxit
'The Bot' és un bar de copes si-
tuat al polígon del Pla d'en Boet 
en el qual es permet tant adquirir 
beguda a l'interior del local com 
fer botellón als usuaris amb les 
comoditats d'un local d'oci noc-
turn. L'establiment va obrir ara 
fa dos anys i mig a la ciutat i des 
d'aleshores ha estat àmpliament 
concorregut per un públic jove que 
hi ha trobat una oferta atractiva: 
l'opció d'accedir-hi amb la seva 
pròpia beguda, evitant així qual-
sevol multa. A més a més, així po-
den consumir alcohol mentre són 
en una sala de festa, amb música, 
lavabos, personal de seguretat i 
jocs. Els seus propietaris, però, 
afi rmen que "l'accés a menors de 
18 anys no està permès i es con-
trola rigorosament a l'entrada".

The Bot s'explica
La pròpia sala 'The Bot' va penjar 
un comunicat en què demanava 
disculpes per l'actuació. "No sa-
bíem que es faria aquest tipus de 
xou, va ser una sessió conjunta-
ment amb Bullpark i ens van infor-
mar que seria un ball eròtic amb 
roba, al veure que no era així ho 
vam anul·lar tot amb la màxima 
brevetat possible", asseguren. La 
direcció de l'establiment també ha 
aprofi tat per defensar-se assegu-
rant que compleixen amb la llei, 
que l'espectacle era organitzat per 
la marca de roba i que "cal aclarir 
que totes les activitats que Bullpark 
va realitzar van ser per compte 
propi i sota la seva voluntat."The 
Bot apunta a més que i que mai 
han tingut "una actitud sexista i 
n'és prova la paritat que hi ha a 
l'establiment".

Els fets de 'The Bot' arriben des-
prés que en els darrers mesos di-
ferents organitzacions hagin acu-
mulat queixes sobre la publicitat 
de diferents locals d'oci nocturn 
de la ciutat per la seva utilització 
masclista de la dona com a reclam. 
El darrer Ple Municipal també s'hi 
va manifestar en contra.

L'espectacle sexual a la sala The Bot Cedida 

CulturaCiutat núm. 1755 del 20 al 26 de gener dle 2017

Tot 2 ciutat the bot.indd   1 18/1/17   12:12



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

Sèniors

Créixer com a persona

Créixer com a persona ens porta 
a reflexionar sobre la dualitat de 
l'ésser humà, caracteritzada inicial-
ment per les emocions en les seves 
etapes més primitives, anteriors a 
l'aparició de l'homo sapiens, en la 
que es produeix un salt qualitatiu 
cabdal, caracteritzat per la seva 
capacitat de raciocini expressada 
mitjançant el llenguatge. D'acord 
amb aquest plantejament cal donar 
prioritat en el creixement personal 
al raciocini, l'ús de la raó, fent-lo 
prevaler sobre les emocions. Si te-
nim en compte que el progrés de 
la humanitat, basat en els coneixe-
ments científics, és qüestionat pels 
principis ecològics que aposten 
per respectar el màxim possible 
els sistemes naturals, de la mateixa 
manera també hem de tenir cura 
que la utilització prioritària de la 
raó respecti i cerqui l'equilibri amb 
les emocions.

El creixement personal en cap 
moment pot ni s'ha de basar en el 
predomini de les emocions sobre 
la raó. Aquesta forma d'actuar, su-
posa una versió moderna d'opi del 
poble per produir que les persones 
no pensin i es limitin a viure d'acord 
amb la seva vida emocional, refre-
nant la seva vida intel·lectual que 
li provoca enfrontaments interns, 
que als superar-los, augmenten la 
seva qualitat de vida. La vida no 
és quietud sinó acció vital mitjan-
çant la qual és possible progressar i 
créixer com a persona. La pregun-
ta cabdal que caldria fer-se en el 
moment d'anar a dormir, hauria 
de consistir a valorar si durant el 
dia s'ha fet quelcom útil per a la 
societat que et faci sentir satisfet 
de la teva existència.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Els dos hemisferis del 
cervell

Quan parlem de l'Ésser Humà 
Integral, cal recordar que acti-
va els dos hemisferis del cervell: 
Dret i esquerre. Són la base que 
potencia la personalitat. Aquesta 
evoluciona i madura tenint en 
compte els tres cervells com els 
nivells de consciència.

La nostra cultura occidental ha 
cultivat, en excés, més el cervell 
esquerre. Això es nota moltíssim 
en el sistema d'ensenyament, mal-
auradament: Ciències-tècnica, 
amunt; lletres, avall.

Els dos cervells tenen les seves 
pròpies funcions i sempre interac-
tuen. No actuen aïlladament. En 
tota tasca hi participen els dos, 
però predominant més un que 
l'altre segons la feina.

L'hemisferi esquerre controla 
la part dreta del cos. La base de 
l'aritmètica, la lògica, l'anàlisi, el 
llenguatge. Així científics, engi-
nyers, planificadors, organitza-
dors, economistes, tècnics.

L'hemisferi dret controla la 
part esquerra del cos. La base de 
la creativitat, imaginació, senti-
ments, imatges, música, art. El 
món no-verbal. Moviment, tac-
te. Dibuixants, músics, lectors/
es, meditació. Pintors, escriptors.

Els dos hemisferis són la base de 
la teoria de les intel·ligències múl-
tiples de l'ésser humà que Howard 
Gardner (1943...) va presentar com 
a fruit d'una extensa investigació. 
Hi ha 7 intel·ligències: Lingüística, 
lògica-matemàtica, musical, kines-
tèsica (corporal), espaial (visual), 
intrapersonal, interpersonal, trans-
cendental. Cal reflexionar-hi i anar 
contra corrent.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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L'Ajuntament obre expedient a The Bot
Investigaran si hi havia menors al local veient el show, un fet que podria arribar a 
comportar penes de presó

Societat: Redacció

  L'Ajuntament ha reaccionat 
als fets de dissabte passat a The 
Bot obrint un expedient sancio-
nador que podria derivar en una 
multa, una suspensió cautelar de 
la llicència o fi ns i tot en el tanca-
ment del local. I no només això, 
ja que s'obre l'opció de recórrer a 
la via penal amb possibles penes 
de presó i tot si es confi rmés que 
hi havia menors al local en el mo-
ment de "l'espectacle pornogràfi c" 
que és com s'han defi nit els fets 
de dissabte. Les regidores de Via 
Pública i Igualtat han comparegut 
en roda de premsa per assegurar 
que "no tolerarem aquest tipus 
d'activitats i anirem contra el mo-
del d'oci nocturn que cosifi ca la 
dona des de posicions masclistes", 
en paraules de Marisa Merchan.

L’expedient sancionador revi-
sarà les condicions de la llicència 
d’activitats que té el local, que des 
de maig del 2014 és de bar berena-
dor i no pas de bar musical ni de 
sala d’espectacles. Des del passat 
novembre el mateix The Bot té 
un expedient disciplinari precisa-
ment per aquest fet. Segons Núria 

Moreno l'Ajuntament verifi carà el 
cas d'aquest local i de l'expedient 
dependrà la possible sanció que 
se'n derivi.

"No ens agrada el model"
Més enllà dels fets de dissabte, 
Merchan ha deixat clar que "no ens 
agrada aquest model d'oci nocturn 
i treballarem per canviar-lo". En 
aquest sentit, el Ple municipal va 
aprovar el passat mes de maig una 
resolució per promoure un model 
d’oci participatiu i lliure de sexis-
me, i el darrer Ple celebrat aquest 
gener també ha aprovat una nova 
resolució en aquest sentit. Cal re-
cordar també que Mataró té una 
de les ordenances més restrictives 
pel que fa als locals on es realitzen 
activitats de naturalesa sexual. 
L’Ajuntament ha decidit convo-
car una reunió extraordinària del 
Consell Municipal d’Igualtat do-
na-home per tractar aquests fets.

Respecte d'altres locals que uti-
litzen la dona com a reclam publi-
citari, l'Ajuntament ja ha derivat a 
l'Institut Català de la Dona fi ns a 
quatre informes denunciant pràc-
tiques sexistes en la promoció de 
discoteques de la zona.

Tot i que  
no hi ha cap tipus de llicèn-
cia que els permeti, els xous 
eròtics no són excepcionals. 
Per exemple el 7 de gener va 
ser l'última nit de 'La Guasa' 
a Mataró i ho va celebrar amb 
una 'Sexy Night' promociona-
des a través de les mateixes 
xarxes socials amb espec-
tacles eròtics i sexuals amb 
strippers. El responsable de 
'La Guasa' atén al Tot Mataró 
i Maresme per deixar clar que 
"hem fet algunes festes amb 
espectacles eròtics i en se-
guirem organitzant, perquè 
funcionen i agraden". El ge-
rent del negoci entén que "la 
diferència amb el cas de The 
Bot és que nosaltres aquestes 
festes les anunciem i tothom 
que hi assisteix és major d'edat 
i sap perfectament a on va i 
què veurà i en canvi a The Bot 
l'espectacle va ser com per 
sorpresa". La Guasa, explica, 
va operar com a bar musical 
i la mateixa font assegura que 
"aquests espectacles no són 
res dolent ni ofensiu, però ac-
ceptem les crítiques rebudes". 

Uns xous 
freqüents

Les regidores Moreno i Merchan van comparèixer en roda de premsa. Cedida 
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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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“No acceptarem una ampliació de Mataró 
Parc contra el comerç de proximitat”
La regidora d’urbanisme Núria Calpe respon al Ple a les preguntes d’ERC i ICV-EUiA 
remetent la posició municipal al consens amb el sector comercial 

Ple Municipal: Redacció

    Com no podia ser d’una altra 
manera, el projecte d’ampliació 
de Mataró Parc va ser protago-
nista del Ple Municipal de gener, 
dijous a l’Ajuntament. Tant ERC 
com ICV-EUiA van adreçar pre-
guntes al govern que va respondre 
per boca de la titular d’urbanisme, 
Núria Calpe, refredant les expec-
tatives de l’operador i remetent al 
contingut del Pacte pel Comerç 
qualsevol moviment al respecte. 

Calpe va assegurar que "Aquest 
govern no es plantejarà cap futu-
rible fi ns que no hi hagi una pro-
posta concreta” però va avançar 
que “no acceptarem cap ampliació 
de Mataró Parc que pugui perju-
dicar el comerç de proximitat ni 
cap proposta que vagi en contra el 
pacte del comerç que va subscriu-
re aquest ajuntament l'any 2015”, 
va dir, afegint que “aquest govern 
no farà res que vagi en contra del 
sector ni res que no hagi pactat 
amb el sector.

Calpe va detallar tots els 

requisits i passos legals previs que 
una hipotètica ampliació hauria 
de superar, tant per part de l’Ajun-
tament com de la Generalitat i so-
bre el contingut del projecte que 
abandera l’operador va assegurar 
que el govern “solament es plan-
tejarà parlar d'un nou projecte 
que contempli mitjanes i grans 
superfícies comercials i que porti 
associades unes millores tangibles 
pel teixit comercial de la ciutat".

Crítiques d’ERC i ICV-EUiA
Els dos partits d’esquerres que 
van portar el tema a l’ordre del 
dia es van mostrar contraris a 

l’ampliació i sobretot el paper de 
l’Ajuntament davant la sentència. 
Francesc Teixidó, portaveu repu-
blicà, va assegurar que “aquesta 
ampliació pensem que no és com-
patible amb el model comercial de 
proximitat del centre i també als 
barris que sempre hem defensat 
i proposat" i Esteve Martínez, re-
gidor ecosocialista es va exclamar 
sobre la sentència “que ens hà-
gim d'assabentar per la premsa 
d'una notícia que és la que és en 
lloc de ser informats en Comissió 
informativa ens sembla rellevant 
i inadmissible", va retreure als re-
gidors del govern.

Tant en les reaccions de l'Alcalde com en les de la regidora 
d'urbanisme posteriors a la sentència feta pública la setmana 
passada, el govern ha dibuixat un perfil baix respecte del projecte 
d'ampliació. La posició comuna dependrà, segurament, de com 
evoluciona la tramitació i d'una negociació entre els dos partits 
que sustenten un govern que primer haurà de buscar una posi-
ció comuna entre PSC i PDECAT i després sumar més suports.

La posició del govern

Núria Calpe, regidora d'urbanisme, en el darrer Ple Municipal  Daniel Ferrer 
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VOTA
EL TEU CANDIDAT!

Florin Bonca

Raquel González

Maria Escalas

Pere Patuel

Clàudia Dudé

Aleix Merino

Mario Garcia

Carme Puyané

Anna Gené

Care Santos

VOT PER WEB:
Es pot votar un cop per IP cada 24 hores a través de
www.mataronidelany.cat. Important:  Cal validar el 
vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix 
perquè sigui vàlid i es pugui comptabilitzar.

VOT PER FACEBOOK:
Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a 
Mataroní de l’Any a través de la web:
https://www.facebook.com/mataronidelany

VOT A LES NOSTRES OFICINES:
L’oficina del Tot Mataró i Maresme, al Carrer d’en 
Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es 
pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el 
candidat preferit. (Vot presencial).
C/ d’en Xammar, 11. Mataró

Es pot votar un cop per IP cada 24 hores a través deEs pot votar un cop per IP cada 24 hores a través deEs pot votar un cop per IP cada 24 hores a través deEs pot votar un cop per IP cada 24 hores a través de
  Cal validar el   Cal validar el   Cal validar el 

vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix 

Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a 

Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es 
pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el 
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Anna Aluart 

L’ampliació del Mataró Parc i la 
“síndrome de Can Fàbregas”  
Serà capaç Bote de construir un camí per fer possible el projecte? 

Opinió: Joan Salicrú

 "Serà un nou Can Fàbregas", 
ha profetitzat un periodista que 
segueix la informació local de fa 
temps. De moment pinta que po-
dria ser almenys el tema del 2017 a 
Mataró, per molt que el tema vin-
gui de lluny: la possible ampliació 
del centre comercial Mataró Parc, 
per la qual els seus promotors sos-
piren pràcticament des que es va 
obrir, l'any 2000.

Des de fa una setmana, el tema 
és vox populi a tota la ciutat, mal-
grat que tot i el que pugui sem-
blar en aquesta darrera setmana 
no hi ha hagut cap novetat relle-
vant sobre la seva possible ampli-
ació. L'únic que s'ha sabut, mit-
jançant una informació a l’Ara, és 
que el Tribunal Suprem ha donat la 
raó a l'empresa promotora del cen-
tre comercial en contra del criteri 

de la Generalitat de no incloure'l 
dins el que se'n diu Trama Urbana 
Consolidada, és a dir, el perímetre 
dins del qual pot construir-se amb 
més facilitat un centre comercial 
o ampliar-ne un de ja existent. No 
és que fora de la TUC no es puguin 

construir comerços, sinó que, si es 
fa, ha de ser un tipus de comerç 
"singular", que no tingui res amb 
el que es podria trobar al centre de 
la ciutat (cosa que de fet és el que 
pretén, en part, el Mataró Parc).

Per tant, la sentència del Suprem, 
no és que "doni llum verda" -com 

explicitava erròniament el rota-
tiu- a l'ampliació. És que, de fet, 
ni "obre la porta", com s'ha volgut 
vendre. La sentència -del juny de 
l'any passat!- simplement avisa la 
Generalitat que no pot negar-se 
a l'ampliació agafant-se a què el 
traçat de la TUC no inclou el cen-
tre comercial en el seu interior. 
Punt. No que no pugui negar-se 
a l'ampliació, no; però en tot cas 
no amb aquest argument. "Si s'hi 
vol negar per motius polítics, bus-
quis una estratagema menys òbvia. 
Això no cola". 

Bola de neu mediàtica

Però que la sentència, en el fons, 
sigui molt poca cosa no vol dir 
que no s'hagi aconseguit, per sa-
tisfacció del Mataró Parc, situar el 
tema a l'esfera pública de la ciutat 
i creat una enorme bola de neu 
mediàtica. Anècdota: hi ha exre-
gidors que han rebut trucades de 
persones demanant "on calia anar 
a portar al currículum. No diu que 

"Tot i que retòricament 
els dos socis defensin 
models diferents de 
sistemes comercials, 
tampoc és cert que hi 
hagi un abisme"

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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amplien Mataró Parc?". Un verita-
ble xou. Tothom en parla, tothom 
es posiciona... i el govern local no 
sembla que tingui massa clar quin 
és el rumb polític que posarà en 
aquesta qüestió.

L'alcalde Bote coneix des de 
fa temps el projecte, que ante-
riorment ja havien vist els seus 
antecessors Joan Antoni Baron i 
Joan Mora, perquè li va ser pre-
sentat en un dinar just després 
de ser escollit amb el propi Olivo 
al restaurant Hispània. Diem "el 
projecte", de forma genèrica, per-
què en realitat només s'ha arribat 
a presentar per part dels seus pro-
motors una concreció d'aquesta 
voluntat, en una data tan llunya-
na com el 2004, desestimada lla-
vors pels tècnics municipals. Des 
de llavors, hi ha hagut intercanvi 
de papers, maquetes, projectes, 
estirar-i-arronses, moments en 
què semblava que la cosa tiraria 
endavant... però fi nalment mai hi 
ha hagut un acord defi nitiu.

L'escull principal és que, per 
fer el que Tomás Olivo vol, i que 
segons ell serviria per generar dos 
mil llocs de treball directes a la 
ciutat -caramel difícilment rebut-
jable-, caldria requalifi car la zona 
verda que queda just a sobre de 
l'actual centre comercial, que és 
de propietat municipal. I per fer 
això, faria falta -a banda del suport 
posterior de la Generalitat- modi-
fi car puntualment el Pla General 
d'Ordenació Urbana, cosa que re-
quereix catorze dels 27 vots del 
consistori, majoria absoluta. Un 
repàs a l'equilibri de forces porta 
a veure clar que com a molt PP 
i Ciutadans donarien suport al 
projecte, de manera que el PSC 
necessitaria sí o sí el suport del 
seu soci de govern el PDECat, que 
justament es troba en un moment 
en què necessita exhibir-se com 
"el partit dels botiguers", de les 
classes mitjanes treballadores del 

centre de la ciutat, molt reticents 
a qualsevol ampliació del centre 
comercial del nord de la ciutat.

De totes maneres, també és ve-
ritat que en el comunicat emès pel 

PDECat s'obre la porta a no opo-
sar-se a l'ampliació si els comerços 
que instal·lés el Mataró Parc "no 
tinguessin res a veure amb els del 
centre de la ciutat" -la proposta de 
Tomás Olivo va bastant en aquesta 
línia: jardineria, construcció, ac-
cessoris per a cotxes...-. Per tant, 
encara que retòricament els dos 
socis defensin models diferents 
de sistemes comercials, tampoc 
és cert que hi hagi un abisme. 
Dimecres passat, de fet, la regi-
dora nacionalista Núria Calpe va 
posar la pilota a la teulada d'Olivo: 
si vol ampliar el centre -un cop 
s'hagi fet la reparcel·lació a la qual 
el govern està compromès durant 
aquest 2017- ja podrà fer-ho... en 
els terrenys de 24.000 m2 que ja té 
de la seva propietat. I que, si vol 
fer una ampliació més important, 
que en presenti la proposta. Punt. 
També, en els pressupostos de l'any 
que ve, hi consten 230.000 euros 
a l’Eix comercial Mataró Centre 
emmarcats en el Pacte pel Comerç 
que va promoure l'anterior regi-
dor Miquel Rey; aquest és un altre 
element que pot ajudar a trobar 
aquest equilibri al qual Bote feia 
menció. I a estovar posicions.

Tot aquest panorama fa que l'al-
calde Bote estigui molt caut amb 
la qüestió.  “Si es demostra que 
és una bona oportunitat per a la 
ciutat i no genera desequilibris, 
aprofi tarem l'ocasió”, va acabar 
dient, en condicional, pràctica-
ment hieràtic, en un esmorzar amb 
periodistes. No se li escapa a ningú 
que aquesta serà la seva primera 
prova de foc política: sabem que 
Bote és capaç de cancel·lar la Festa 
al Cel, però no sabem encara si serà 
capaç de construir un camí per a 
fer possible l'ampliació.

L'ombra del Corte Inglés
Hi ha, però, una altra qüestió que 
ho sobrevola tot plegat: aquest 
meló s'obre -o surt a la llum- en un 
moment en què la ciutat segueix 
sense haver encara resolt -ni de 
lluny- l'aterratge d'El Corte Inglés a 
Can Fàbregas. I per tant, és com si 
ara "Ampliació de Mataró Parc" ar-
ribés com el segon semestre d'una 
assignatura, la primera part de 
la qual encara no hem aprovat 
-devem anar ja per la cinquena 
convocatòria-. 

Davant de la "síndrome Can 
Fàbregas", que ha empaitat ja dos 
alcaldes, molta cautela, prudència 
i mà esquerra, en un entorn molt 
polaritzat i fragmentat, on temes 
com el comerç són material alta-
ment infl amable. L'alcalde ha de 
conjurar la classe política local per 
a superar defi nitivament aquest 
fantasma si vol obrir un nou ci-
cle de progrés a la ciutat, amb els 
riscos que comporta.

"És el moment de parlar per 
aclarir què signifi quen les diferents 
opcions, quines conseqüències 
tenen i quin paper vol jugar cadas-
cú", apunten des de La Riera 48... 
Comença un moment apassionant 
de la política local mataronina.

Article publicat a
www.lariera48.cat

"És com si ara "Ampliació 
de Mataró Parc" arribés 
com el segon 
semestre d'una 
assignatura la 
primera part de la qual 
encara no hem aprovat 
-devem anar ja per la 
cinquena convocatòria"
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El Cómo Como Festival marxa a la capital 
L’Ajuntament considerava aquest esdeveniment una de les apostes estratègiques de 
Promoció Econòmica

Promoció: Redacció

 El Cómo Como Festival es farà a 
Barcelona. Serà el 30 de setembre 
i l’1 d’octubre de 2017 al Port de 
Barcelona, al Maremàgnum. 

El festival de menjar saludable, 
doncs, deixa Mataró que va aco-
llir el maig passat una primera 
edició que tant organització com 
Ajuntament van valorar satisfactò-
riament. La raó, que el festival vol 
créixer i busca la capital catalana 
com a gran reclam per a marques i 
visitants. Núria Coll, directora del 
Cómo Como, explica que “en tot 
l’Estat no es fa cap festival igual i 
necessitàvem capitalitat perquè 
les empreses apostin més pel cer-
tamen i anant a Barcelona s’ha 
interessat més gent”.

Festival 'healthy'
El Cómo Como Festival es dedica 
a fomentar el consum d’aliments 
frescos, naturals, ecològics i de 
proximitat. S’hi aposta pel men-
jar vegà, fl exiterià, de nutrició 
esportiva, paleo, superaliments, 
sucs verds, raw i locavore. Hi ha 
fi ra de productes i conferències 
a més de tallers de cuina per a 

adults, nens i esportistes.

L'aposta de l'Ajuntament
Mataró es queda doncs sense la 
que, segons paraules de la pròpia 
regidora de Promoció Econòmica 
Dolors Guillén, era una de les apos-
tes estratègiques en promoció de 
ciutat. Al setembre explicava al Tot 
que ”volem aprofi tar el que passa 
a la ciutat, que està de moda i en 
auge, i tenim l'oportunitat de po-
tenciar-ho i fer-ho nostre” i afegia 
respecte al Cómo Como que “es-
tem explorant les vies de diàleg i 
entesa i en converses per agafar la 
coorganització del festival, volem 
adaptar-lo a la ciutat i incloure-hi 

la marca Collits a Casa, Quilòmetre 
Zero, els mercats i els  pagesos".

Núria Coll reconeix que “anar a 
Barcelona és un caramel per molts 
motius, però també ens ha costat 
decidir-nos, perquè l’opció de vin-
cular-nos a una ciutat com Mataró 
també era molt potent”. 

La directora del Cómo Como 
assegura que “amb l’Ajuntament 
de Mataró hi teníem complicitat 
i la mà estesa per a la segona edi-
ció” i no tanca la porta a mantenir 
la col·laboració en un format di-
ferent: “Ens hem sentit molt cò-
modes i és una idea embrionària 
però espero que puguem seguir 
treballant junts”.

El Cómo Como Festival, al Tecnocampus.  Daniel Ferrer 
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Paula Alòs, la jove cuinera guanyadora del programa Cedida 

  Una noia de deu anys de Mataró 
ha guanyat la quarta edició de 
Masterchef Junior. La Paula Alòs, 

Paula Alòs, de 10 anys, s'endú un curs de cuina al Bas-
que Culinary Center i 12.000 euros

resident a la ciutat i escolaritzada a 
Santa Anna, es va proclamar gua-
nyadora del popular concurs de 

Una mataronina guanya el 
quart Masterchef Junior 

Televisió Espanyola. El menú que 
la va portar a imposar-se constava 
d'un tàrtar de tonyina amb ous de 
truita i aire de wasabi, un risotto 
de plàncton i gamba vermella i 
una reinterpretació d'un gelat de 
tall de nata i maduixa. Era d'un 
estil més avantguardista que el de 
la seva rival a la fi nal i el jurat va 
destacar aquesta aposta.

Un curs de premi
La jove cuinera va guanyar a l'altra 
fi nalista, la Paloma, de 12 anys, i 
va guanyar així un curs de cuina al 
prestigiós Basque Culinary Center 
i 12.000 euros per a la seva forma-
ció. Masterchef Junior és, com el 
seu homònim major, el programa 
de cuina líder en audiència i acu-
mula milions d'espectadors. Tots 
coneixen, ara, a la Paula.| Redacció
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Bulder Planet és el centre de referència per a escalada Anna Aluart 

  Serà una ocasió molt especial 
pels amants de l'escalada espor-
tiva, una pràctica amb cada cop 
més practicants a la nostra ciutat. 
El pròxim cap de setmana, dies 28 
i 29 de gener, tindrà lloc la primera 
edició del Bulder Planet Climbing 
Festival a Bulder Planet. Es tracta 
de dos dies de passió per l'escalada 
on té cabuda tot tipus de públic a 
partir de 12 anys, des de qui mai 

Dissabte 28 i diumenge 29, cita molt especial pels 
amants de l'escalada esportiva

ha escalat a escaladors a nivell 
d'iniciació, nivell mitjà o nivell 
alt. Més enllà d'aquesta catego-
ria, però, encara queden els que 
seran uns dels grans protagonistes 
de la cita, amb l'esperada presèn-
cia d'alguns escaladors de nivell 
internacional a les instal·lacions 
de Bulder Planet.

El Bulder Planet Climbing 
Festival vol ser un referent esportiu 

Escaladors de primer nivell al 
Bulder Planet Climbing Festival 

pel sector de l'escalada a nivell 
nacional. El festival es divideix en 
dos dies, cadascun d'ells amb un 
format diferent, per poder atraure 
a diferents perfi ls d'escaladors.

Open Popular i Open Màster
El dissabte 28 hi haurà l'Open 
Popular, que està enfocat a tots 
aquells que volen gaudir de la 
pràctica esportiva sense un ca-
ràcter competitiu. Hi haurà hores 
lliures d'escalada i una festa fi nal. 
L'endemà arribarà el torn dels més 
competitius amb l'esperat Open 
Master. Comptarà amb una fase 
classifi catòria i una fi nal on troba-
rem escaladors destacats a nivell 
mundial, sent com és Catalunya 
una potència en escalada espor-
tiva. Així mateix, no faltarà la festa 
després de les fi nals.

La cita l'aprofi taran diferents 
marques del sector per presentar 
material específi c, també hi haurà 
un sorteig, gentilesa dels patroci-
nadors, i la fi nal de l'Open es re-
transmetrà en directe per internet 
per arribar al màxim de públics. 
El Climbing Festival és l'aposta de 
Bulder Planet per consolidar-se 
com el punt de trobada de tots els 
amants de l'escalada del Maresme. 
Anoteu-vos-ho a l'agenda. 
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AQUEST 2017  
NO HI HAURÀ QUI ET PARI!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

Fes-te soci del Centre abans del  31 de gener  
i et REGALEM una SESSIÓ d’ENTRENAMENT PERSONAL  

de natació o en sec, valorada en 35€

Fes-te soci ara
i et regalem un entrenament personal!
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Waterpolo  La Sirena CNMEl Personatge

"Intentarem igualar els resultats de 
la temporada passada, provant d'ar-
ribar a la Final Four de l'Eurolliga 
que seria un somni fet realitat"

La Sirena va aconseguir classifi-
car-se aquest cap de setmana per 
als quarts de final de l'Eurolliga fe-
menina de waterpolo. Un èxit d'un 
conjunt que amb molta feina al 
darrere es va consolidant com un 
dels millors equips del continent.
Un altre fet vital d'aquesta classi-
ficació és que porta implícit el fet 
de poder disputar una nova fase 
final de competició europea, ja 
que, si superen els quarts de final, 
es classificaran per a la Final Four 
de l'Eurolliga i, si són eliminades, 
disputaran la de la Len Trophy, 
com la temporada passada.

Crec que no es valora prou el fet 
que comporta per a un esportis-
ta poder disputar una final, sigui 
del tipus que sigui. Evidentment 
que molts dels que fem o hem fet 
esports d'equip no tindrem mai 
l'ocasió de jugar una final de tant 
alt nivell, però tot i això, encara 
que siguin en competicions entre 
amics, ja ens suposa una motiva-
ció extra per intentar millorar el 
nostre rendiment.

La setmana passada entrevis-
tàvem Alberto Peña, entrenador 
del Mataró Parc Boet, arran de 
la convocatòria a l'All Star de la 
categoria, i tot i reconèixer que 
l'organització havia estat fan-
tàstica, trobava a faltar la Copa 
Federació. Un torneig petit que et 
permet gaudir d'una final i dóna 
nous al·licients a les temporades 
que, a vegades, es poden fer molt 
llargues.

Fins i tot, a les categories infe-
riors,  on sempre ens remarquen 
que la importància no és el mar-
cador sinó el fet de participar, els 
valors, etc. doncs resulta que són 
les categories on més torneigs de 
curta durada es diputen. Per què? 
Doncs perquè augmenten les 
motivacions per als esportistes, 
ajuden a estar més concentrats i 
a intentar millorar el rendiment 
contínuament. I al final es podrà 
guanyar o perdre, amb les emoci-
ons que això comporta, però les 
millores aconseguides durant el 
període ja seran permanents.

La Sirena tornarà a jugar una final
El valor de poder gaudir fases finals esportives

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOVENTUT MAT. - ESPLUGUES
Dissabte 21 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JOVENTUT MAT. - VILAMAJOR
Dissabte 21 | 19.45 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - PREMIÀ MAR
Diumenge 22 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - MATARONESA
Diumenge 22 | 12 h | Mpal. V.Alegre Molins

BÀSQUET Copa Catalunya Mas.
MATARÓ PARC BOET -  S.QUIRZE
Diumenge 22 | 18 h | Pavelló Eusebi Millán     
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT. - GRANOLLERS
Diumenge 22 | 19.30 h | Palau Josep Mora     

      FORA
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
TORDERA - MIS IBÉRICA CHM
Dissabte 21 | 20 h | Municipal Tordera
FUTBOL 2a Catalana Mas.
BESÓS BV - CE MATARÓ
Diumenge 22 | 10 h | Mpal. Trinitat Vella

WATERPOLO Div. d'Honor Fem.
DOS HERMANAS - LA SIRENA 
MAT.
Diumenge 22 | 13 h | Dos Hermanas (Sevilla)
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Les mataronines es van clas-
sificar com a segones de grup 
amb dues victòries

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a la piscina del Sorrall 
una de les fases de classifi cació per 
als quarts de fi nal de l'Eurolliga fe-
menina, en què La Sirena CNM es 
disputava una de les dues places 
davant del Bogliasco italià, el Kinef 
Kirishi rus i el CN Sant Andreu. 

Al fi nal, les mataronines van 
aconseguir la segona plaça grà-
cies a les victòries davant de les 
italianes i les barcelonines, en el 
segon cas, en un autèntic thriller 
que no es va resoldre fi ns a l'úl-
tim segon.

Pateixen però guanyen el 
primer partit
L'equip de La Sirena CN Mataró 
va obrir la seva participació en la 
segona ronda de l'Eurolliga que es 

Marta Bach, decisiva al primer partit davant el Bogliasco. | D.F

La Sirena es classifica per als 
Quarts de Final de l'Eurolliga

8  BOGLIASCO

10 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (7 aturades), Liana Dance, 
Marina Zablith, Maria Bernabé, Júlia 
Nieto, Alba Bonamusa, Clara Cambray, 
Ciara Gibson (3), Marta Bach (3), Ona 
Meseguer (1), Júlia Soler, Laura López 
(3), Cristina Terrado. 

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

disputava al Sorrall amb un treballa-
díssim triomf sobre el teòric equip 
més fl uix del grup, el Bogliasco ita-
lià, que havia entrat com a tercer 
de la 1a ronda. Però ja se sap que 
els equips italians són forts, i en 
concret aquest, a la seva lliga, va 
derrotar no fa molt el Padova, botxí 
de La Sirena a la primera fase. Els 
italians no es van rendir mai i van 
tenir les seves opcions fi ns ben a 
prop del fi nal. Però un golàs de 
Marta Bach des de molt lluny, amb 
8-9 al marcador (les mataronines 
jugaven com a  visitants), i quasi 
sobre el temps de possessió, va 
permetre poder arribar a un fi nal 
relativament tranquil.

El Sorrall viu una altra jornada 
gloriosa davant el Sant Andreu
El Sorrall va tornar a ser un talismà 
per a La Sirena CN Mataró, i allà 
l'equip mataroní va saber patir i 
lluitar altra vegada, com ho havia 

Willemsz, a gran nivell. | D.F

fet contra el Bogliasco, per guanyar 
el CN Sant Andreu per un mínim 
9-10, sufi cient per assolir la clas-
sifi cació per als quarts de fi nal de 
l'Eurolliga 2016-17. 

El partit va estar marcat per l'es-
pectacular encert de les mataro-
nines en les superioritats i per un 
gran partit de Laura López que, a 
part d'anotar tres gols, va donar el 
triomf a les locals amb un golàs de 
vaselina als últims segons. 

Perden davant el campió rus i 
acaben segones
La Sirena va aguantar en el primer 
quart, però després va haver de 
cedir davant el campió rus, que es 
va mostrar superior. D'aquesta ma-
nera va acabar en 2a posició de la 
fase. Cal destacar la gran actuació 
de Laura López que va fer 4 gols.

El rival de quarts, el dia 21
Als quarts de fi nal La Sirena tindrà 
com a rival un primer de grup, que 
a part del Kirishi han estat el CN 
Sabadell, l'Olimpiakos del Pireu i 
el UVSE Budapest, que ja va ser 
el rival de l'equip mataroní la tem-
porada passada. El sorteig es farà 
dissabte 21 a Tbilissi, Geòrgia.

9  CN SANT ANDREU

10 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (10 aturades), Liana Dance 
(2), Marina Zablith, Maria Bernabé, Zoe 
Arancini (2), Alba Bonamusa, Clara 
Cambray, Ciara Gibson (1), Marta Bach 
(2), Ona Meseguer, Laura López (3), 
Júlia Soler, Cristina Terrada (ps). 

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

10 LA SIRENA CNM

15 KINEF KIRISHI

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz (9 aturades) i Cristina Terrado 
porteres; Liana Dance, Marina Zablith, 
Maria Bernabé, Alba Bonamusa, Zoe 
Arancini (1 de p), Clara Cambray (2), 
Ciara Gibson (2), Marta Bach, Ona Mese-
guer (1), Júlia Soler, Laura López (4).

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

WATERPOLO www.eltotesport.com |  P. 3
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13 QUADIS CN MATARÓ

4  CN RUBÍ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret i 
Marc Pannon porters; Ramiro Veich (1), 
Víctor Roqué, Marc Corbalán (1), Víctor 
Fernàndez, Lluc Bertran, Pol Barbena, 
Gustavo Guimaraes (2), Àlex Codina, 
Thomas Lucas (1), Pau Schnizler (3), 
Albert Merino (2). 

PARCIALS: 4-1, 1-0, 2-1, 3-0.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va guanyar amb el 
mateix resultat de la 1a volta

El Quadis CNM  va obtenir una cò-
moda victòria davant el CN Rubí, 
que és el penúltim classificat. El 
resultat va ser el mateix que a la 
primera volta, 13-4 ara i 4-13 en el 
partit inicial del campionat. 

En el partit jugat al Sorrall,  degut 
a la celebració allà de l'Eurolliga, 
l'equip rubinenc va plantar cara a 
l'inici, i el marcador estava igualat 
a l'inici del segon quart (2-2). 

A partir d'aquí, aprofitant l'efi-
càcia de Víctor Fernàndez en atac 
(4 gols en pocs minuts), la dife-
rència va anar augmentant i es va 

El Quadis és un sòlid 
quart classificat

12a jornada (14 gener)
Sabadell - Mediterrani ........................ 13-7
QUADIS CN MATARÓ - Rubí ...............  13-4
Canoe - Navarra.....................................11-3
Terrassa -Barceloneta ......................... 7-8
Molins - Catalunya ............................. 10-12
Sant Andreu - CN Barcelona .............. 9-7

Classificació 

Barceloneta 33; Sabadell 31; Terrassa 
30,  QUADIS CNM 27, Canoe, Sant An-
dreu 19, CN Barcelona 17, Mediterrani 
10; Navarra i Catalunya 9, Rubí 6; 
Molins 3.

Descans esperant la Copa
La competició descansa aquest cap de 
setmana i en la següent (27, 28 i 29 de 
gener) es disputarà a Sabadell (com 
l'any passat) la Copa del Rei. 

El pròxim partit de lliga del Quadis 
serà el dimarts 31 de gener a la piscina 
del Barceloneta, en matx avançat de 
la 13a jornada que es jugarà el cap de 
setmana següent.

Cinc equips catalans  
van al davant
8a jornada (14 gener)
La SIRENA CNM - Concepción ............12-1
Sabadell - Zaragoza............................ 32-2
Rubí- Sant Andreu ............................dia 25
Mediterrani - Moscardó ...................... 12-3
Dos Hermanas - Terrassa ...................5-14

Classificació 

Sabadell 24; LA SIRENA CNM 18; Sant 
Andreu 16; Mediterrani 15; Terrassa 13; 
Moscardó 12; Rubí 7; Dos Hermanas i 
Concepción 3; Zaragoza 1.

Desplaçament a Sevilla
Aquest cap de setmana no hi ha jorna-
da de lliga i La Sirena CNM es desplaça 
a Sevilla per jugar el diumenge a les 
13 hores a la piscina del Dos Hermanas 
el partit ajornat de la 3a jornada.

Repetició de la jugada

Fernàndez, màxim golejador. | ARXIU

Div.Honor Fem.

començar a demostrar el nivell real 
dels dos equips.

Cal destacar que Beto Fernàndez 
va donar molts minuts als juga-
dors més joves i tots tres (Ruiz, 
Loste i Bertrán) van poder marcar 
el seu gol.

Tennis Taula -  El Quadis 
femení suma 3 derrotes

L'equip femení del Quadis CN 
Mataró de tennis taula està jugant 
a la 1a D. Estatal, que es juga agru-
pant els partits en uns pocs caps de 
setmana. En el darrer l'equip ma-
taroní va perdre a casa davant La 
Selva (2-4), Tramuntana Figueres 
(1-5), i també a Vic (4-2). Formen  
l'equip, C. Zamorano (que va acon-
seguir 3 victòries), M. Teodoro (2) i 
I. Delgadillo. El Quadis CNM ocupa 
el 7è lloc amb 6 punts.
L'equip masculí, per la seva banda, 
torna a la competició aquest cap de 
setmana, amb doble jornada a ter-
res andaluses on s'enfrontarà amb 
La Zubia i el Ciudad de Granada. 

Volei -  El masculí del CV 
Mataró guanya però 
jugarà la fase de descens
Després d’unes quantes derrotes 
consecutives l’equip masculí va fer 
un molt bon partit el dissabte a 
l’Euskadi, guanyant 3-1 al Barberà 
Els locals van plantejar un partit 
molt seriós, la bona recepció va 
permetre al col·locador jugar amb 
relativa comoditat, un element de-
terminant en el joc i el propi des-
envolupament del partit. 

El sènior femení va cedir una 
derrota davant del Granollers per 
3-0 en un partit intrascendent, ja 
que les noies ja s'han assegurat 
el passi a la fase d'ascens, men-
tre ocupen el tercer lloc a la taula.

el Esporttot WATERPOLO
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30 SANT JOAN DESPÍ

23 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach, 
Pascual Flores porters; Bernat Bonamu-
sa (4), Bernat Muñoz (4), Dani Aguilera 
(2), Jan Bonamusa (1), Marc Pey (2), Àlex 
Bosch (4), Berenguer Chiva, Oriol Vaqué 
(4), Oriol Prat (1), Manel Núñez (1), Pau 
López, Oriol Vigil.

PARCIALS CADA 5': 3-2, 6-4, 9-5, 11-6, 
13-6, 15-10 descans; 17-12, 19-15, 23-16, 
26-19, 29-21, 30-23.

25 OAR GRÀCIA

37 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres, Isabel Latorre (2), Ona Muñoz 
(10), Sandra Fargas (11), Saray Romero 
(6), Zara Verdugo (que debutava, 2), Irene 
Hernàndez (3), Glenda Alis (1), Katina Jua-
rez (2), Tinna Falconi, Laia Nonell, Marina 
Fernàndez.

1A ESTATAL
MASCULINA

Sense opcions davant 
el Sant Joan Despí

El Joventut Mataró no va tenir un 
bon retorn després de les vacances 
de Nadal i va perdre clarament a la 
pista del Sant Joan Despí, on havia 
guanyat les dues darreres tempo-
rades. Però aquesta temporada 
l'equip del Baix Llobregat ha fet un 
fortí de la seva pista on no ha ce-
dit encara cap punt i l'equip d'Àlex 
Viaña tampoc va poder treure res 
de positiu, i acaba la primera volta 
a un sol punt de la zona de descens. 

L'equip groc-i-negre va sortir 
mentalitzat i el marcador va estar 
igualat  fins al minut deu, però des-
prés l'atac es va bloquejar i l'equip 
local amb un parcial de 7-1 en 15 
minuts, va obrir una escletxa que 
ja els va permetre jugar còmoda-
ment, i al descans dominaven de 

Granollers B campió 
d'hivern destacat
15a jornada (15 gener)
Granollers B - Sarrià ..........................31-23
OAR Gràcia - Bonanova ...................28-27
Sant Martí Adr. - Montcada.............32-23
S.Esteve Palaut. - Sesrovires ........ 30-34
La Roca - Esplugues .........................26-32
Bordils B - Sant Cugat ......................26-25
Sant Quirze - Palautordera.............32-20
S.Joan Despí - JH MATARÓ  ............30-23

Classificació 
Granollers B 28, S. Martí Adr. i Sant 
Quirze 24, Sarrià i Sesrovires 22, La 
Roca i Sant Joan Despí 17; Montcada 13; 
Palautordera 12; S.Esteve Pal. 11; Sant 
Cugat i Bordils B 10; JH MATARÓ 9; OAR 
Gràcia i Esplugues 8, Bonanova 5.
Partit dramàtic al TM Roca
JH Mataró - Esplugues (DS 18 h)
Visita d'un rival directe. A la 1a volta 
es va perdre per 32-28. 

JH Mataró  més líder
14a jornada (15 gener)

Lleida Pardinyes-Coope Sant Boi 30-26
Montcada - Cardedeu ........................16-25
Canovelles - Ascó .............................. 29-18
Vilamajor - Sant Quirze ...................28-28
OAR Gràcia B - JH MATARÓ .............25-37
SJ Despí B - Vilanova Camí ............ 20-20
Gavà - Granollers At. ........................23-24

Classificació
JH MATARÓ 27, S. Quirze 23, Lleida Par-
dinyes 22, Vilamajor 21; Granollers At. 
19; Cardedeu 18; Vilanova Camí 15; Ca-
novelles 14; SJ Despí B  13; Ascó 10; Sant 
Boi 6; Gavà 5; Gràcia B 3; Montcada 0.
15a jornada (21 gener)
JH MATARÓ - Vilamajor (DS 19:45 h).

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: JHM B- Sú-
ria 29-27; Juv. M: Liceo Fr.- JHM 31-31;  
Cad. M (2a C): JHM- Granollers At. 28-
30; Inf. M. (Lliga) : JHM- Cerdanyola 28-
27; Juv.F.: JHM - Cerdanyola 18-21.
1a Cat. Fem: Llavaneres Caldetes- Ses-
rovires B 28-21: 3a Cat: Llavaneres Cal-
detes- Bonanova Júnior 33-32; 4a Cat.: 
Llavaneres Atl.- La Roca C 25-22. 

 Fan una bona segona part

Derrota clara en arribar a 
l'equador de la competició

El femení del Joventut Mataró va 
començar bé la segona volta, gua-
nyant a Sabadell, i es manté líder, 

augmentant en un punt l'avantatge. 
Les sabadellenques, en teoria molt 

inferiors, van sortir molt entonades 
i durant la primera part es van man-
tenir en el partit, davant un Joventut 
que es mostrava feble en defensa.
A la represa es va solucionar el tema 
defensiu i es va poder córrer més 
al contraatac, i com que en atac la 
cosa va anar funcionant bé durant 
tota l'estona, el marcador va acabar 
reflectint la clara superioritat d'un 
equip respecte de l'altre.

cinc (15-10). 
L'inici de la segona part va tor-

nar a donar esperances amb dos 
gols molt ràpids, però novament 
el Sant Joan Despí va agafar de 
seguida cinc gols d'avantatge i la 
diferència ja es va anar movent 
entre els 5 i els 9 gols.

Muñoz amb el Joventut HM. | ARXIU

Bernat Muñoz juga amb la 
selecció catalana

El mataroní Bernat Muñoz va jugar 
el passat diumenge amb una selec-
ció catalana, formada per jugadors 
de Divisió Plata i 1a Estatal, en un 
partit solidari per la lluita contra 
la leucèmia infantil. En partit ju-
gat al Palau Olímpic de la capital 
vallesana el Fraikin Granollers va 
guanyar a la selecció per 29-26.

Lliga Cat.Fem.

HANDBOL www.eltotesport.com |  P. 5
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5  MIS IBÉRICA MATARÓ

5  CHP SANT FELIU

MIS IBÉRICA MATARÓ: Albert 
Povedano (porter), Èric Florenza, Jordi 
Bartrès (2), Marc Figa i Marc Povedano 
(2) – equip inicial-, Èric Serra, Oriol Lla-
dó, Àlex Cantero (1) i Sergi Grané (ps).

2  MEDICARE SYSTEM

5  CP VOLTREGÀ

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas (portera), Xantal Piqué, 
Carla Fontdeglòria (2), Ona Castellví, 
Aina Florenza –cinc inicial-, Joana 
Xicota, Aida Antón, Anna Fontdeglòria, 
Júlia Canal i Paula Lladó (ps).

PRIMERA 
ESTATAL

Empat en partit de moltes 
alternatives

El Mis Ibérica Mataró va començar 
el partit molt endollat, i abans de 
complir-se el primer minut de partit 
ja s’havia avançat en el marcador 
gràcies a un xut de Jordi Bartrès. 
Els visitants van sobreposar-se 
ràpid i tenien el control del joc, 
i al minut sis de partit Vera feia 
l’empat. Hinojal va rebre, sense 
oposició, una passada dins l’àrea 
i va batre al porter local, tot i que 
menys d’un minut després, Pove 
empatava de nou. Quan faltaven 
5 minuts pel descans, els visitants 
van aconseguir el 2 a 3.

El Medicare System cau en 
llocs de descens

El Voltregà no volia sorpreses en 
la seva visita a Mataró, ja que te-
nen el Gijón 5 punts per damunt i 
no els queda gaire marge d’error 
si volen optar al títol. Les locals 
van aguantar el tipus fins a l’ini-
ci de la segona meitat, però a la 
recta final les osonenques no van 
donar opció a l’equip entrenat per 
Albert Larrea.

A la primera part el resultat era 
d'1-3, però a la represa les mataro-
nines es van posar 2-3. El Voltregà, 
que no volia fer perillar els tres 
punts en joc, va posar la directa 
i amb dos gols més va sentenciar 
l'enfrontament. Les mataronines 
hauran de reaccionar aviat si no vo-
len seguir en posicions de descens.

Al principi de la segona part va 
ser Bartrès el que va aconseguir el 
gol de l’empat amb un malabarisme 
dins de l’àrea (3-3). Els visitants es 
van posar 3-4 aprofitant una su-
perioritat, i a falta de 14 minuts es 
van succeir una sèrie de decisions 
arbitrals que van permetre als vi-
sitants fer el 3-5. Àlex Cantero, en 
superioritat, va aconseguir el 4-5. 
Poc després, Pove va aconseguir 
l’empat però el Sant Feliu va resistir.

Només un punt sobre 
el descens
Jornada 12
Palafrugell - Sant Cugat .......................... 5-2
Alpicat Lleida - Asturhockey .................3-9
Raspeig - FC Barcelona B ........................0-4
SHUM Maçanet - Arenys de Munt ..........1-4
Vilanova - Calafell ....................................... 1-1
MATARÓ - Sant Feliu..................................5-5
GEiEG - Tordera .......................................... 2-3

Classificació
Palafrugell 28; Arenys de Munt 27; As-
turhockey i Tordera 22; Barça B 19; Sant 
Cugat 18; Calafell i Vilanova 17; Alpicat 
Lleida 16; MATARÓ i Sant Feliu 15; SHUM 
Maçanet 14; GEiEG 8; Raspeig 1 punt.

Derbi comarcal a Tordera
Aquest dissabte a les 20 hores un 
altre dels sempre apassionants derbis 
comarcals, en aquest cas a la pista del 
Tordera, que tan sols ha perdut a casa 
contra el líder i ha cedit un empat. La 
temporada passada els mataronins van 
guanyar 2-3.

En zona de descens
Jornada 11
Palau Plegamans - Las Rozas ................3-0
Rivas Las Lagunas - Cerdanyola ............ 1-3
Manlleu - Liceo............................................4-1
Alcorcón - Sferic Terrassa .......................4-1
Vilanova - Sant Cugat ..............................3-0
Bigues i Riells - Gijón ............................... 2-3
MATARÓ - Voltregà .................................... 2-5

Classificació
Gijón 32; Voltregà 28; Palau de Plega-
mans 26; Manlleu 25; Bigues i Riells 19; 
Sferic Terrassa 16; Las Rozas i Liceo 15; 
Alcorcón 14; Cerdanyola 12; Vilanova 9; 
MATARÓ 7; Sant Cugat 6; Las Lagunas 5.

Doble desplaçament madrileny
El Mataró és l'equip que ha jugat menys 
partits, i aquesta setmana en recuperen 
un d'endarrerit per aprofitar el viatge. 
Així doncs, les d'Albert Larrea disputaran  
un partit contra Las Rozas i un altre 
davant Rivas Las Lagunas.

Tan sols un punt per comen-
çar l'any del Mis Ibérica CHM

El Mis Ibérica només pot empatar. | D.F

OK Lliga Femenina

Tennis - Albert Ramos cau 
a l'Open d'Austràlia

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas va caure en 1a ronda al Gran 
Slam de l'Open d'Austràlia que es 
disputa a Melbourne davant l'es-
lovac Lacko (núm. 121 del món) en 
cinc sets en un partit que va durar 
quasi tres hores i mitja, per 6-4, 5-7, 
6-1, 4-6, i 3-6 i sense arribar a la 
2a ronda de l'any anterior.

El Voltregà no es deixa sorprendre

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

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 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

por sólo

PORCELÁNICO
1a CALIDAD
IMITACIÓN MADERA
23x120cm

Mod. VILEMA

NOVEDAD

13,50 €/m2
Roble Taupe Beige Blanco
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GRES
1a CALIDAD
IMITACIÓN MADERA
20x61cm

GRES
1a CALIDAD
IMITACIÓN MADERA
24x95cm

Mod. NICOLE

Mod. LADOGA

OFERTA!

OFERTA EXCLUSIVA!
HASTA EL 31 DE ENERO

por sólo6,90 €/m2

por sólo

9€/m2

Arce

Taupe
Beige

Beige Gris
por sólopor sólo
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L'onze inicial del Cirera. | CEDIDA 2  UD CIRERA

1  CANYELLES

UD CIRERA: Compte, Albertito, Izar, 
Othman, Cristian Romero, Carlitos 
(Kaddur 73'), Joel (David Jiménez 73'), 
Baba, Peque (Ivan Castillo 60'), Aleix 
Tarrés (Albert Garrido 81'), Joan. 

GOL:  28' ALEIX de penal (1-0); 72' JOAN 
(2-0); 78' Daniel (2-1).

1  CARMELO

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Kiku (Sergi 
Sànchez 68'), Rueda, Isma, Fiti (Parri 
68'), Óscar, Marcelo, Mario, Ricky (Marc 
Ariño 76'), Sergio Palanco.

GOLS: 51' Villegas (1-0); 85' SERGIO 
PALANCO de penal (1-1). 

SEGONA
CATALANA

L'equip cirerenc va dominar 
sempre el partit

La UD Cirera, després de la bona 
imatge donada en el derbi local, va 
aconseguir un triomf molt impor-
tant en el darrer partit de la prime-
ra volta, superant el Canyelles, un 
rival directe, per arribar a l'equador 
del campionat en 12è lloc i quatre 
punts per sobre del descens.

L'equip cirerenc va fer un bon 
partit, mantenint la bona línia de 
les darreres jornades, amb un gran 
treball defensiu i molt bona orga-
nització al centre del camp que 
va permetre controlar força bé 
la situació. 

Una mica abans de la mitja hora 
l'equip local es va avançar amb un 
penal comès sobre Carlitos i que 

va transformar Aleix, i fins al des-
cans ja hi va haver poques ocasions. 

A la represa, a prop també de 
la mitja hora, va arribar el segon 
gol, obra de Joan, rematant una 
centrada de Joel. 

Quan ja semblava decidit el partit, 
els visitants van reduir diferències, 
però van patir dues expulsions i es 
van quedar sense opcions.

El CE Mataró, co-líder del grup, 
només va poder empatar al camp 
del cuer... i en els darrers minuts 
i de penal.

La Fundació Grama és 
el campió d'hivern

17a jornada (15 gener)

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

Classificació 
Fund. Grama 37; CE MATARÓ 35; Guineueta 
33; Llefià, Sant Adrià i SANT POL 29; Besós 
BV 28; Europa B i LLAVANERES 25; Sarrià 
24; PREMIÀ MAR 23; CIRERA, Lloreda, Can-
yelles 19; Martinenc B 15, Badia 14, Esp. 
Can Pi  13; Carmelo 8.

18a jornada (22 gener)

UD CIRERA - PREMIÀ DE MAR (DG 12 h)
Besós BV - CE MATARÓ (DG 10 h)
Martinenc - SANT POL (DG 12 h)

Comença la segona volta amb un 
bon derbi maresmenc a Cirera
Aquest diumenge comença la segona 
volta amb un interessant derbi mares-
menc a Cirera, on reben el Premià de 
Mar, equip que va caure aquí per 2-1 la 
temporada passada, després d'haver 
guanyat per la mínima en les dues 
anteriors. A la 1a volta la victòria va 
ser premianenca per 3-0.
El CE Mataró té un partit no pas fàcil 
al camp del Besòs, que a la primera 
volta va empatar a 1 gol aquí a Mataró.

Victòria important
El juvenil del CE Mataró va guanyar 
per 2-1 el Figueres en el primer partit 
de la 2a volta i és 11è amb 21 punts. 
Aquest dissabte visita l'Europa (16è 
amb 14 punts).
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Arenys Mar 5-0; Cadet 
(Pref) Figueres- CEM 0-1; Infantil (Div. 
Honor): CEM - Espanyol 0-2. Han baixat 
al 8è lloc amb 21 punts.

 El Cirera obté un triomf vital

El partit va ser complicat, ja que 
l'equip barceloní, en un camp molt 
petit, va sortir per totes, fent valer 
les seves armes, davant la teòrica 
superioritat mataronina. Van crear 
molt de perill en les sacades de ban-
da i arran d'una d'elles van marcar, 
poc després d'iniciar-se la segona 
part. A partir d'allà el Mataró va in-
tentar capgirar el marcador però 
es va trobar amb una defensa molt 
segura, i només va poder empatar 
amb un penal comès sobre Palanco, 
que va transformar ell mateix.

Lliga Nac. Juvenil

No poden derrotar el cuer

el Esporttot FUTBOL
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3   UD MOLINOS

2   AD LA LLÀNTIA

UD MOLINOS: Daniel Ramos, Grau 
(Xavi Almazán 61'), Abel Moreno (Nava-
rro 88'), Hèctor, Llavero, Roca, Badre, 
Adán Nevado (Isaac Ramos 46'), Adrián 
García (Ruben Moreno 46'), Óscar 
(Beltrán 74') i Manrique. 
AD LA LLÀNTIA: Drameh, Carmona, 
Artero, Sergio López, Jordi Cano, Delfí, 
Ibra (Sergio Blasco 68'), Isra, Diallo, 
Toni Martín (Jerreh 61'), Ibu.

TERCERA
CATALANA

L'equip de la UD Molinos va supe-
rar La Llàntia després d'un partit 
vibrant i intens (fins a 18 targetes) 
i així es va confirmar com el "rei 
dels derbis de 3a Catalana", ja que 
ha guanyat els tres que ha jugat 
aquesta temporada. 

I no ho va tenir fàcil, ja que Ibu 
va avançar per dues vegades els 
llantiencs a la primera part, amb 
un gol de Badre entremig, i al des-
cans s'arribà amb el resultat d'1-2 
favorable als visitants. 

A la represa l'equip blanc-i-blau 
va agafar les regnes del partit i va 

Final de la 1a volta

17a jornada (15 gener)
La Salut - MATARONESA ....................... 4-3
Premià Dalt - Cabrils ............................. 2-1
Vilassar Dalt - Argentona ................... 2-2
Vilassar Mar B - Santvicentí ............... 2-5
Cabrera - Singuerlín ............................. 2-2
Arenys Mar .............................................. 3-3
MOLINOS - LA LLÀNTIA ......................... 3-2
Young Talents - Turó Peira  .................5-1
Districte 030 - Pineda  ........................ 10-1

Classificació 
Districte 030 CE i Young Talents Bada-
lona Sud 38; Premià Dalt 33; Argentona 
32; LA LLÀNTIA, Vilassar Mar B, MATA-
RONESA i Singuerlín 30; MOLINOS 29; 
Arenys de Mar 21; Santvicentí 20; La 
Salut 19; PLA D'EN BOET i Vilassar Dalt 
18; Cabrera 17; Cabrils 15; Turó Peira 11; 
Pineda 0.

18a jornada (21-22 gener)

MOLINOS- MATARONESA (DG 12 h)
Arenys Mar - PLA D'EN BOET (DS 17 h)
Premià Dalt - LA LLÀNTIA (DS 16 h)
Un altre derbi a Molins
Comença la 2a volta amb un altre 
interessant derbi a Molins. El "rei dels 
derbis" rep la Mataronesa a la qual va 
derrotar per 2-3 al Camí del Mig.

Grup 5è (13a jornada)
JUVESPORT - MATARÓ ATHLETIC  .......1-4
ACELL CERDANYOLA - JUVENTUS .......1-0
Calella - ROCAFONDA ............................. 3-1
ILURO - Canet ......................................... 7-0
El Tiana és líder amb 33 punts, seguit 
de Rocafonda, Calella i Mataró Ath. 
amb 27 punts.

Grup 3r
Santa Perpètua - CE MATARÓ ............... 1-1
El Molinos, que descansava, és 3r amb 
25 punts, per darrere de Lourdes i 
Vilassar Mar. El CE Mataró és 6è amb 
19 punts.
Aquest cap de setmana el Molinos 
torna a descansar i el CE Mataró rep 
el líder el dissabte a les 19.30 h.

El Molinos és el "rei dels derbis"

El Molinos s'imposa en el derbi.| D.F

Quarta Catalana0  ARENYS DE MAR

1  PLA D'EN BOET

 PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, 
Marc Fernàndez, Moussa, Marc Palau, 
Valencia, Eic, Silva (Javi 78'), Ito Palan-
co (Diego 82'), Àlex Palau (Valle 70') i 
Carlos Gonzàlez (Carrasco 89').

L'equip arlequinat no va poder pun-
tuar a Badalona, després d'un partit 
molt competit.

L'equip badaloní es va avançar 
amb dos gols abans del quart d'hora 
de joc. A la represa va reaccionar la 
Mataronesa i Aldo va reduir. Però 
de seguida La Salut va fer el 3-1. 
L'equip arlequinat es va fer amo del 
partit i Toni Muñoz i Vicente van 
aconseguir anivellar-lo al marcador. 
I ja en el darrer minut La Salut va 
fer el gol del triomf.

Triomf molt important l'obtingut 
per l'equip de Pla d'en Boet, en ter-
reny arenyenc, que li permet sortir 
de la zona de descens i apropar-se 
a només 3 punts del seu rival que 
està situat al centre de la taula 
en 10è lloc. 

L'equip groc va resistir bé en 
defensa i va tenir la sort d'avan-
çar-se amb un gol en pròpia porta 
d'un defensor local quan només 
quedaven deu minuts. 

4  LA SALUT

3  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Alvero 
(Angel 46'), Carlos, Joel, Tommy, Toni, 
Simon (Torrejón 56'), Bryan (Jurado 
53'), Aitor, Koke (Vicente 46') i Aldo.

2a Catalana Fem.

acabar remuntant amb gols d'Hèc-
tor Deniz als 65' i de Ruben Moreno 
als 79'.

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 8
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Els mataronins, després de 
nou derrotes, tornen a sumar 
en el derbi davant l'Arenys

El 2017 ha començat millor que com 
va acabar el 2016 per als interessos 
del Mataró Feimat, ja que després 
d'acumular 9 derrotes consecuti-
ves i caure a l'última plaça de la 
classifi cació, ha aconseguit sumar 
una nova victòria, la tercera de la 
temporada, i precisament en el 
derbi contra l'Arenys, per alegria 
dels afi cionats que es van despla-
çar al Josep Mora.

El conjunt mataroní, tret d'un 
primer quart marcat per les de-
fenses, va trobar l'encert que havia 
faltat en altres ocasions i gràcies a 
les grans actuacions de Serratacó, 
Romero i un altíssim encert des de 
la línia de 3 punts fi ns a aconse-
guir una importantíssima victòria 
que fa somiar amb la permanència.

Els problemes tècnics en el 
marcador van ser la causa

El Mataró Parc Boet s'havia d'en-
frontar aquest dissabte a la pis-
ta del Badalonès, però el partit 

Cabrera, ajudant sota els cèrcols. | D.F.

El marcador en problemes. | CEDIDA

El Mataró Feimat estrena 
2017 amb una victòria clau

76 MATARÓ FEIMAT

70 BÀSQUET ARENYS

MATARÓ FEIMAT: Diallo (-), Guallar (-), 
Serratacó (26), Cabrera (-), Rodríguez (-), 
Ventura (6), Viñallonga (6), Romero (17), 
Espiga (6), Tardio (8) i Miralles (3). 14 de 
32 en tirs de 2, 12 de 23 en tirs de 3 i 12 de 
15 en tirs lliures.

PARCIALS: 12-14, 20-14, 21-21, 23-21.

LLIGA EBA 
- Grup C

S'apropen a la salvació
12a jornada (14-15 de gener)
MATARÓ FEIMAT - ARENYS ...............76-70
Collblanc - Sant Nicolau ................. 66-58
Calvià - Santfeliuenc .......................119-121
Grup Barna - JAC Sants ...................77-68
Castellbisbal - Cornellà .................. 78-80
Salt - Olivar ........................................ 82-56
Martorell - Menorca .......................... 83-81

Classificació 
Menorca, 21; Martorell i Calvià, 20; 
ARENYS, Castellbisbal, Cornellà i 
Collblanc, 19; Santfeliuenc i Salt, 18; JAC 
Sants i Grup Barna, 17; Sant Nicolau, 
Olivar i MATARÓ, 15.

13a Jornada (21-22 de gener)
Després de la victòria davant l'Arenys, 
el Mataró Feimat buscarà sumar un nou 
triomf per intentar començar una ratxa 
positiva que el faci sortir del lloc de des-
cens a la pista del Menorca. Un repte, a 
priori, molt complicat perquè els balears 
són els líders de la categoria.

El Sant Josep continua 
intractable
12a jornada (14-15 de gener)
Vic - Granollers ................................... 81-71
Sant Josep - Sant Narcís ................ 84-71
Pia Sabadell - Bisbal ......................... 76-77
Badalonès - M. PARC BOET ..........Ajornat
Sant Quirze - Sant Gervasi .............73-70
CN Sabadell - Santa Coloma .......... 61-68
Sant Cugat - Artés ........................... 85-70

Classificació 
Sant Josep, 23; Vic i Artés, 21; MATARÓ 
PARC BOET (-1 partit), Granollers, Santa 
Coloma i Sant Cugat, 20; Sant Narcís, 
Badalonès (-1 partit) i Bisbal, 16; Sant 
Quirze, 15; Pia Sabadell i CN Sabadell, 14 i 
Sant Gervasi, 13.

13a jornada (21-22 de gener)
El diumenge 22 a les 18.00 el Mataró 
Parc Boet rebrà la visita a l'Eusebi Millán 
del Sant Quirze, un rival que ocupa 
la zona baixa de la classificació amb 
només 3 victòries, el que hauria de ser 
un rival assequible per als d'Alberto 
Peña, si volen seguir disputant el primer 
lloc al Sant Josep.

Copa Catalunya M.
Se suspèn el partit del Mataró 
Parc Boet a Badalona

fi nalment va haver de ser sus-
pès per problemes tècnics amb 
el marcador electrònic que no es 
va poder solucionar el mateix dia. 
D'aquesta manera l'enfrontament 
queda ajornat encara sense nova 
data de disputa.

Al grup, la derrota de l'Artés per-
met que el Vic escali una posició, 
mentre el Sant Josep segueix líder.

el Esporttot BÀSQUET
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64 CERDANYOLA

48 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (4), 
Gómez (-), Murat (4), A. García (-), 
Magriña (7), E. García (3), Cárceles (-), 
López (-), Butler (22) i Kehoe (8). 19 de 
47 en tirs de 2, 1 de 12 en tirs de 3 i 7 de 
13 en tirs lliures. 

PARCIALS: 8-17, 22-11, 24-6 i 10-14.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

El Lliçà d'Amunt 
guanya i s'escapa al 
primer lloc
14a jornada (14-15 de gener)
Vacarisses - CANET ................................4-1
Montcada - Montsant. .......................... 2-4
Centelles - ARENYS DE MUNT .............6-4
S. JOAN VILASSAR - Lliçà d'Amunt ...3-4
PREMIÀ - ALIANÇA MATARÓ ................9-6
Isur - Castellar .......................................4-4
Fund. Grama - Sant Cugat .................... 1-3
Arrels - PINEDA ......................................3-0

Classificació 
Lliçà d'Amunt, 33; Canet, 31; ALIANÇA 
MATARÓ i Fundació Esp. Grama, 28; 
Vacarisses, 27; Sant Cugat, 24; Isur, 23; 
COVER PREMIÀ, 22; Montsant, 21; Arrels, 
18; Castellar i SAN JOAN VILASSAR, 15; 
Montcada i Centelles, 13; ARENYS DE 
MUNT, 7 i PINEDA, 4.

El Futsal Aliança Mataró, després de 
caure a la tercera posició de la taula, 
buscarà refer-se aquest diumenge 22 
a les 12.15 del migdia al Teresa Maria 
Roca davant de l'Isur. Un rival compli-
cat que ocupa la zona mitja alta però 
que està acumulant una bona ratxa 
de resultats.

C. CATALUNYA
FEMENINA

Continuen terceres
14a jornada (14-15 de gener)
Barça CBS - Tarragona .................... 78-44
Granollers - Igualada ...................... 59-64
Cerdanyola - PLATGES MATARÓ .... 64-48
SESE - ARENYS...................................60-65
Jet Qsport - Terrassa ...................... 36-43

Classificació 
Barça CBS, 27; Cerdanyola, 26; PLATGES 
MATARÓ, 24, JET Qsport, 22; Terrassa, 
21; Physic Igualada, 20; Tarragona, 19; 
ARENYS, 18; SESE, 17 i Granollers, 16.
 
El Platges de Mataró s'enfrontarà al 
Granollers aquest diumenge 22 a les 
19.30 hores al Josep Mora. Un rival teòri-
cament assequible que ocupa l'última 
posició de Copa Catalunya.

Les mataronines tot i haver 
començat molt bé, es veuen 
clarament superades en el 
tercer quart

Duel important el que disputava el 
Platges de Mataró el passat diu-
menge a Cerdanyola per inten-
tar-se fer amb la segona plaça de 
la classifi cació general i recuperar 
l'average amb les vallesanes, tot i 
que al fi nal el resultat no va ser 
el desitjat.

Les mataronines van començar 
molt bé, amb un gran parcial de 8 
a 17 al fi nal del primer quart que 
semblava que podia fer possible 
la victòria visitant, però les locals 
van reaccionar de seguida al segon 
quart, recuperant els 9 punts de 
diferència i sumant-ne dos més al 
seu favor en arribar al descans. Per 
rematar-ho, a la represa van trencar 
el partit amb un parcial de 24-6.

Inici insufi cient. | ARXIU

El Futsal Aliança perd el derbi 
davant el Cover Premià

El Premià, superior. | ARXIU

Els mataronins van anar tot 
el partit a remolc del Premià

El passat cap de setmana el Futsal 
Aliança Mataró visitava el Cover 
Premià intentant mantenir-se a la 
segona posició, però el resultat no 
va ser l'esperat caient en un partit 
amb molts gols on els locals sem-
pre van portar la iniciativa. Només 
avançada la primera part, els ver-
mells van poder refer-se del 3 a 

0 inicial i empatar el partit, però 
els premianencs ràpidament es 
refarien amb el control del partit.

El Platges de Mataró cau 
a la pista del segon

9  COVER PREMIÀ

6  FUTSAL ALIANÇA

ALIANÇA MATARÓ: Joaquín Picado 
(porter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, 
Oriol López (2), Marc Caballeria, Carlos 
Villarín, Cristian Villarín, Miguel Ángel Ro-
dríguez (2), Pol Novo, Alejandro Medina (2) 
i Azhar Chiheb.

BÀSQUET  -  FUTSAL www.eltotesport.com |  P. 10
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El Dojo Cervantes organitza 
un seminari de Karate

Èxit del CN Mataró a la primera 
Duatló SBR de Carretera

El RC  Mataró s'im-
posa a l'Osona

Els mataronins aguanten les 
envestides dels osonencs per 
aconseguir la segona victòria 
de la temporada, 19 a 24

Aquest dissabte 14 es disputava a 
Vic la segona jornada de la Segona 
Catalana de Rugbi. El partit comen-
çava amb el Mataró aprofitant el 
vent a favor i amb un joc ordenat 
aconseguia, en la primera part,  tres 
assajos (aconseguits per Alberto, 
Balak i Rufo) que deixaven un re-
sultat de 0 a 17. A la segona part, 
les envestides locals no van ser 
suficients per capgirar el marcador.

Alineació: Matias Amil (c), Flavio Quiroga, 
David Garcia, Jordi Rachini, Alejandro Guz-
mán, Santiago Vargas, Iñaki Brosel, Dominic 
Power, Alberto Fernández, Rubén Salvador, 
Adrià Rincón, Andreu Valls, Elm Mora, Roger 
font i Manuel Cabrera. Suplents: Álvaro Gar-
cía, Víctor Erenas, Pol Roca, Pablo García, 
Clement Gerveaux i Alberto Rodríguez.

Petanca - El Club 
Petanca Roca-81 
campió de lliga
Els mataronins del Club Petanca 
Roca-81 han assolit el campionat 
de lliga a manca d'una jornada per 
finalitzar el campionat en el grup 8 
de la cinquena divisió en derrotar 
al Club Petanca Ramon Berenguer, 
també de Mataró, per 9 a 7.

Escacs - El CE Mataró es 
classifica per a la final 
de la Copa Catalana
Dissabte 15 es va disputar la fase 
de Barcelona de la C. Catalana d'es-
cacs amb la participació de 135 
equips. El Club Escacs Mataró es va 
presentar amb 2 equips a categoria 
preferent; l'A1 va assolir la 3a po-
sició i la classificació per a la final 
de la C. Catalana i l'A2 el lloc 22è. 
Formaven l'equip: A1, Fàbregas,  
Comellas, Marches i Castillo. A2  
Cruells, Roig, Castillo i Àlvaro.

Diumenge passat es va celebrar  
la Primera edició de la Duatló de 
carretera SBR Mataró, que substi-
tuïa les anteriors edicions de mun-
tanya, en un primer sector de 5 
kms pujant per les Escaletes, un 
circuit de ciclisme de 2 voltes per 
la nacional i un sector final de 2,5 
kms pel passeig Marítim i escu-
llera. La competició va ser tot un 
èxit amb 321 atletes, 25 dels quals 
eren del CNM.

Natàlia Rodríguez va tenir l'actu-
ació més destacada assolint una 2a 
posició absoluta i guanyat la seva 
categoria de veteranes 1. També 
cal destacar el paper de la prome-
sa Júlia Raja que va finalitzar 6a 
absoluta i 2a cadet.

En categoria masculina tot més 
igualat, destacant el lloc 6è d'An-
tolí Fauria i el 8è de Pablo López.

Per equips el CNM s'ha imposat 
en categoria masculina i femenina.

L'equip masculí del CN Mataró que va participar a la Duatló SBR. | CEDIDA

KATA ES KARATE
EL KATA COMO 
MOVIMIENTO 
CORPORAL

Fragment del cartell del Seminari del dia 21 de gener. | CEDIDA

L'esdeveniment comptarà 
amb la presència de més de 
90 professionals de l'estat

Aquest dissabte 21 de gener el Dojo 
Cervantes organitzarà un seminari 
de Karate amb la presència de més 
de 90 professionals vinguts de tot 

l'estat espanyol.
L'esdeveniment estarà impartit 

pels mestres Andrés Congregado 
i Deogracias Mediana, ambdós de 
8è DAN. L'acte ha estat organitzat 
per Félix Carcassona, 7è DAN, qui 
dirigeix el Dojo Cervantes.

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

Figuras ocultas  12:00  16:20  19:10  22:00  00:40  

La luz entre los oceanos  16:00  18:10  20:00  

Los del túnel  12:20  16:00  18:30  20:30  22:30  00:40

 [dv.+dl.-dj.] 12:15  22:00  

XXX: Reactivated  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00  

¿Tenía que ser él? 12:10  15:50  20:20  22:40  00:30  

ORM en el Reino de las Nieves 12:20 

Underworld: Guerras de Sangre 

 12:20  16:00  18:00  22:50  00:50  

La ciudad de las estrellas 

 12:00  16:15  19:00  20:30  22:00  23:15  00:40  

Contratiempo 18:05  20:20  22:35  00:50  

De-Mentes Criminales 01:00  

Monster Trucks 15:50

Silencio 22:00           [dv.+dl.-dj.] 15:45  18:50  

Canta 12:15  15:50  16:50  18:10  19:10         [dv.-ds.] 20:30          

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

Belleza oculta   [dv.+dg.-dj.] 22:30 

Assassin's Creed 22:10  00:40

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:15  19:00  21:45

Vaiana 12:10  18:05 

Villaviciosa de al lado  [dv.+dl.-dj.] 15:50

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

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

Aliados 18:00 (21, 22 i 23 gener) 

100 metros 20:15 (21, 22 i 23 gener) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Blinky Bill, el koala  16:10  18:00

Figuras ocultas  16:00  18:20  20:00  22:30     [dv.+dl.-dj.] 18:00

Loving  17:30  20:00  22:20      [dv.+dl.-dj.] 17:45  20:10  22:30

¿Tenía que ser él? 18:20  20:30  22:40     [dv.+dl.-dj.] 20:15  22:20

Underworld: Guerras de Sangre 20:40  22:30

ORM en el Reino de las Nieves 16:00

La ciudad de las estrellas 16:00  18:20  20:15  22:40     

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

Contratiempo 20:40  22:40      [dv.+dl.-dj.] 20:20  22:20

Silencio 19:00

Passengers 17:00  21:30       [dv.+dl.-dJ.] 20:00  22:15

Vuelta a casa de mi madre 17:00  [dv.+dl.-dj.] 18:00

Canta 16:00  18:10  19:15          [dv.+dl.-dj.] 18:00

Rogue One: Una historia de Star Wars 22:00

Vaiana 16:15           [dv.+dl.-dj.] 18:10

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1755.indd   2 18/1/17   18:57



Cinema: ACN

 L’Acadèmia del Cinema Català va 
llançar la setmana passada l’espot 
televisiu dels IX Premis Gaudí, que 
es lliuraran el pròxim 29 de gener 
a Barcelona. 

L’anunci –en què hi apareixen 
actors i directors com Aina Clotet, 
Miki Esparbé, Montserrat Carulla, 
Albert Serra i Àlex Monner, entre 
d’altres- s’emetrà a la graella de 
Televisió de Catalunya, als 57 ci-
nemes associats al Gremi i a les 
pantalles de TMB i vol transmetre 

L’Acadèmia del Cinema Català llança 

l’espot dels IX Premis Gaudí

una imatge d’esperança combinat 
amb un to reivindicatiu que també 
serà present a la gala dels premis. 
La campanya promocional també 
inclou la instal·lació de 300 ban-
deres amb la imatge de Bruno Oro 
i el Gaudí per diversos carrers de 
Barcelona. 

Aquest any ha estat especial-
ment difícil per al cinema en català 
amb la xifra de produccions més 
baixa de la història dels premis. És 
per això que l’Acadèmia ha incidit 
amb un espot reivindicatiu i coral 
que planta cara als tòpics sobre el 
cinema fet a Catalunya. 

  

Una imatge de la presentació dels Premis Gaudí d'enguany.  

Pregunta de la setmana
Quin personatge Disney 
reencarnarà Emma Watson 
aquest 2017?

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

Resposta del núm. 1753
"Batman Begins"

Comprova si ets el
guanyador o guanyadora a:
www.totmataro.cat/cinema

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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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 vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Cinemes Les estrenes núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017

TERRA FORMARS

Al XXI, la humanitat va enviar a Mart 
una nau amb molsa i escarabats perquè 
poblessin el planeta. Passats 500 anys, 
15 persones hi són enviades per eliminar 
totes les paneroles, que ara són petits 
humanoides que odien els humans. 
Direcció: Takashi Miike
Intèrprets: Rinko Kikuchi, Rila Fukushi-
ma, Kane Kosugi, Emi Takei
113min

LOVING

La història real de Mildred i Richard 
Loving, una parella que es va casar a 
Virgínia el 1958. A causa de la naturalesa 
interracial del seu matrimoni, van ser 
empresonats i exiliats. Durant 10 anys, la 
parella va lluitar per tornar a casa.
Direcció: Jeff Nichols
Intèrprets: Joel Edgerton, Ruth Negga, 
Michael Shannon, Marton Csokas
123min

LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS

Austràlia, 1926. Tom Sherbourne i la seva 
jove esposa Isabel hi troben un home 
mort i un bebè. Tom i Isabel adopten al 
nen i decideixen criar-lo sense informar 
les autoritats. Tot es complica quan des-
cobreixen que la mare biològica és viva.
Direcció: Derek Cianfrance
Intèrprets: Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz
130min

LOS DEL TÚNEL

Un grup sobreviu a una catàstrofe, però 
... i ara què? Després d'haver estat quin-
ze dies atrapats en un túnel, per fi són 
rescatats i la tragèdia sembla quedar en 
el passat. Tots hauran de seguir enda-
vant amb les seves vides, però no serà 
tan fàcil...
Direcció: Pepón Montero
Intèrprets: Arturo Valls, Natalia de Moli-
na, Neus Asensi 111min

FIGURAS OCULTAS

Narra la història mai explicada de tres 
brillants dones científiques afroame-
ricanes que van treballar a la NASA al 
començament dels anys seixanta, en 
l'ambiciós projecte de posar en òrbita 
l'astronauta John Glenn.
Direcció: Theodore Melfi
Intèrprets: Octavia Spencer, Taraji P. 
Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst
127min

COLONIA

Una jove parella es veu embolicada en el 
cop d'Estat de Xile en 1973. Ell és segres-
tat per la policia secreta de Pinochet, i 
ella li seguirà la pista fins a una zona del 
sud del país anomenada Colònia, en una 
missió de caritat regida per un sacerdot.
Direcció: Florian Gallenberger
Intèrprets: Emma Watson, Daniel Brühl, 
Michael Nyqvist
78min
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Romuald Grané

Gomar a la seu dels socialistes després de guanyar les primàries

Cedida 

 Arxiu 

  El fi ns ara primer secretari del 
PSC a Mataró, Xesco Gomar, es 
va convertir dissabte en primer 
secretari del partit al Maresme, en 
imposar-se en primàries a la dipu-
tada i exregidora de Mataró, Alícia 
Romero. La victòria va ser molt 
ajustada i per només deu vots –212 
a 202. Hi va haver 
també set vots en 
blanc i un vot nul, 
amb una partici-
pació del 62,98%.

Gomar, que va 
ser un dels artífexs 
de la candidatu-
ra de David Bote 
amb què el PSC va 
recuperar l'alcal-
dia a Mataró en les municipals del 
2015, ha fonamentat la seva victò-
ria en els vots recollits a la capital 
del Maresme, on hauria arrasat.

A la resta de meses, Gomar no-
més s'hauria imposat a Calella, 
mentre que Romero hauria gua-
nyat còmodament, tot i que de 
manera insufi cient, a la resta del 

El fins ara líder de la federació de Mataró guanya les 
primàries i bat així a la diputada Alícia Romero

Xesco Gomar s'endú la primera 
secretaria del PSC al Maresme

 La llibreria Buc de Llibres acollirà 
el dimarts 24 de gener a la tarda la 
presentació del llibre ‘Herois anò-
nims. La història d'en Romuald 
Grané Vilaseca’, un homenatge 
al lluitador antifranquista, mort 
l’any 2012. 

Recordar la seva figura 
Durant la presentació, es farà 
una taula rodona juntament amb 
Quiteria Guirao, Núria Segura i 
Salvador Milà, que recordaran la 
fi gura de Grané, lluitador anti-
franquista i membre destacat del 
PSUC. Grané va patir en les seves 
pròpies carns les detencions, tor-
tures, presons i lluites clandestines 
del règim.

Fins a la seva mort, el gener del 
2012 amb 88 anys, Romuald Grané 
vivia a la residència de gent gran de 
l'ICASS de l'avinguda Gatassa i mi-
litava activament a ICV de Mataró, 
així com a l'Associació de la Gent 
Gran de la Gatassa. | Red

Serà el 24 de gener a la 
llibreria Buc de Llibres

Es presenta un llibre 
per homenatjar 
Romuald Grané

10
Per només deu vots 
es va imposar Xesco 
Gomar a Alícia Romero, 
sobretot gràcies als vots 
de la mesa de Mataró

territori –Malgrat de Mar, Pineda 
de Mar i Premià de Mar. El partit 
no ha volgut facilitar les dades per 
territori.

"Una única federació"
Després de conèixer els resultats, 
Gomar va celebrar la victòria qua-

lifi cant "d'exem-
plar" el procés de 
primàries: "Qui ha 
guanyat és la fe-
deració socialista 
del Maresme". El 
nou primer secre-
tari assegura que 
a partir d'avui 
dilluns tots tre-
ballaran "junts" 

pel partit perquè la del Maresme, 
diu, és "una única federació", sen-
se bàndols.

Gomar era fi ns ara primer se-
cretari del PSC a Mataró i acumula 
anys de pertinença al partit, des de 
la seva militància a la JSC. Ha estat, 
a més, delegat a Catalunya de la 
Junta de Andalucía. | Redacció -ACN

CiutatCiutat núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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MAKI (6 unidades)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
langostino ................................4,50€
Anguila ...........................................5€
Tamago (Tortilla) ......................3,50€
Aguacate ..................................3,50€
Pepino............................................3€
Mango .......................................3,50€
NIGIRI (6 unidades)
Salmón .....................................7,20€
Atún ..........................................8,40€
Anguila ......................................9,20€
Dorada ......................................7,80€
Langostino ...............................9,20€
Two:
Salmón y Atún .........................7,80€
Salmón y Anguila .................... 8,20€
Salmón y Langostino ..............8,20€
Atún y Langostino ...................8,60€
Three: 
Salmón, Atún y Dorada ...........7,80€
CALIFORNIA (9 unidades)
Salmón .....................................6,50€
Atún ..........................................7,80€
Philadelphia ..................................6€
Masago .....................................7,20€

Surimi pepino ...........................5,80€
Cebolla frita de Cangrejo .........6,80€
Cebolla frita de Salmón ...........7,20€
Cangrejo Mayonesa.................6,50€
SPICY MAKI (9 unidades)
Spicy Salmón............................7,80€
Spicy Atún ................................8,80€
Spicy Langostino .....................8,60€
FUTOMAKI (5 unidades)
Vegetal ......................................8,50€
Langostino Mango ..................9,50€
Salmón Tobikko .......................9,50€
Atún Tobikko ......................... 10,50€
DRAGÓN (9 unidades)
Aguacate roll ............................7,80€
Atún ....................................... 12,80€
Salmón .................................. 11,50€
Rainbow ................................ 11,80€
GUNKAN (2 unidades)
Ikura (Huevas de Salmón)............6€
Tobikko (Huevas pez volador) .....6€
Tobikko Wasabi .............................6€
Cangrejo Mayonesa......................6€
TEMAKI (1 unidad)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
Langostino ...............................4,50€

“FET CADA DIA PER A TÚ”

SushiYa Mataró
Plaza Santa Anna, 9

T. 937 963 779

HORARI
De dilluns a diumenge

de 12:00 a 15:30h
i de 18:00 a 23:30h

SASHIMI (12 unidades)
Salmón .................................. 10,90€
Atún ....................................... 12,90€
Two/Three ............................ 11,90€

MENÚ
Nuestras propuestas para Mataró, 
Menús Camí Ral, La Rambla y Plaza 
Santa Anna.
MENÚ PARA 1 PERSONA:
La Riera 1. 8 piezas .................6,95€
1 Nigiri Salmón
1 Nigiri Atún
3 California Salmón
3 Cebolla Frita Cangrejo
La Riera 2. 9 piezas .................9,95€
3 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
1 Nigiri Langostino
3 California Salmón
Camí Ral 1. 14 piezas ...................9€
2 Maki Salmón
2 Maki Atún
2 Maki Langostino
2 Maki Tamago
2 Maki Aguacate
2 Maki Pepino
2 Maki Mango

Camí Ral 2. 13 piezas ..............9,50€
3 Nigiri Salmón
4 Maki Salmón
3 California Salmón
3 California Surimi Pepino
La Rambla 1. 12 piezas ....... 11,95€
6 Nigiri Salmón
6 California Salmón
MENÚ PARA 2 PERSONAS:
La Riera 3. 18 piezas ............ 13,95€
6 Nigiri Salmón
6 California Salmón
6 California
   Surimi Pepino
Camí Ral 3. 18 piezas ........... 13,95€
2 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
2 Nigiri Dorada
2 Nigiri Langostino
2 California Salmón
2 Maki Salmón
2 Maki Pepino
2 Maki Langostino
2 Maki Atún
La Rambla 2. 17 piezas ....... 13,95€
4 Nigiri Salmón
4 Nigiri Atún
9 California Masago

MENÚ PARA 3-4 PERSONAS:
Pl. de las Tereses . 51 piezas ..... 39,95€
6 Maki Salmón
6 Maki Atún
6 Maki Aguacate
6 Maki Langostino
9 California Cebolla 
   Crujiente de Cangrejo
6 California Salmón
3 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
1 Nigiri Langostino
3 Sashimi Atún
3 Sashimi Salmón
MENÚ PARA 5-6 PERSONAS:
Plaza Santa Anna. 58 piezas ..... 49,95€
2 Nigiri Anguila 
4 Nigiri Dorada
2 Nigiri Langostino
5 Nigiri Salmón
5 Nigiri Atún
6 Maki Atún
6 Maki Salmón
2 Gunkan Ikura
2 Gunkan Masago
6 California Salmón
6 California Atún
6 Sashimi Salmón
6 Sashimi Atún

SUSHIYA
Text: Jordi Gomà

 A la plaça de Santa Anna, entre el Frankfurt i el 
Racó del Jabugo, hi trobem aquest petit establiment 
–que s’ha consolidat com una gran opció pels amants 
del sushi que es volen emportar el menjar a casa– 
on un xef de sushi prepara qualsevol especialitat 
amb productes frescos, sempre del dia, i si volem al 

moment. La gran novetat és que ara també tenen 
servei a domicili, de moment a Mataró i properament 
als pobles del voltant, i per promocionar-ho ofereixen 
el 10% de descompte en totes les comandes fetes per 
telèfon fins al 28 de febrer, tot i que també podem 
demanar a través de la plataforma Just Eat. A més 
també funciona com a botiga de productes japone-
sos i de cuina asiàtica en general, així que aquells 
que prefereixen preparar-se el sushi ells mateixos, 
hi poden trobar tot els ingredients necessaris, des 

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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MAKI (6 unidades)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
langostino ................................4,50€
Anguila ...........................................5€
Tamago (Tortilla) ......................3,50€
Aguacate ..................................3,50€
Pepino............................................3€
Mango .......................................3,50€
NIGIRI (6 unidades)
Salmón .....................................7,20€
Atún ..........................................8,40€
Anguila ......................................9,20€
Dorada ......................................7,80€
Langostino ...............................9,20€
Two:
Salmón y Atún .........................7,80€
Salmón y Anguila .................... 8,20€
Salmón y Langostino ..............8,20€
Atún y Langostino ...................8,60€
Three: 
Salmón, Atún y Dorada ...........7,80€
CALIFORNIA (9 unidades)
Salmón .....................................6,50€
Atún ..........................................7,80€
Philadelphia ..................................6€
Masago .....................................7,20€

Surimi pepino ...........................5,80€
Cebolla frita de Cangrejo .........6,80€
Cebolla frita de Salmón ...........7,20€
Cangrejo Mayonesa.................6,50€
SPICY MAKI (9 unidades)
Spicy Salmón............................7,80€
Spicy Atún ................................8,80€
Spicy Langostino .....................8,60€
FUTOMAKI (5 unidades)
Vegetal ......................................8,50€
Langostino Mango ..................9,50€
Salmón Tobikko .......................9,50€
Atún Tobikko ......................... 10,50€
DRAGÓN (9 unidades)
Aguacate roll ............................7,80€
Atún ....................................... 12,80€
Salmón .................................. 11,50€
Rainbow ................................ 11,80€
GUNKAN (2 unidades)
Ikura (Huevas de Salmón)............6€
Tobikko (Huevas pez volador) .....6€
Tobikko Wasabi .............................6€
Cangrejo Mayonesa......................6€
TEMAKI (1 unidad)
Salmón ..........................................4€
Atún ..........................................4,50€
Langostino ...............................4,50€

“FET CADA DIA PER A TÚ”

SushiYa Mataró
Plaza Santa Anna, 9

T. 937 963 779

HORARI
De dilluns a diumenge

de 12:00 a 15:30h
i de 18:00 a 23:30h

SASHIMI (12 unidades)
Salmón .................................. 10,90€
Atún ....................................... 12,90€
Two/Three ............................ 11,90€

MENÚ
Nuestras propuestas para Mataró, 
Menús Camí Ral, La Rambla y Plaza 
Santa Anna.
MENÚ PARA 1 PERSONA:
La Riera 1. 8 piezas .................6,95€
1 Nigiri Salmón
1 Nigiri Atún
3 California Salmón
3 Cebolla Frita Cangrejo
La Riera 2. 9 piezas .................9,95€
3 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
1 Nigiri Langostino
3 California Salmón
Camí Ral 1. 14 piezas ...................9€
2 Maki Salmón
2 Maki Atún
2 Maki Langostino
2 Maki Tamago
2 Maki Aguacate
2 Maki Pepino
2 Maki Mango

Camí Ral 2. 13 piezas ..............9,50€
3 Nigiri Salmón
4 Maki Salmón
3 California Salmón
3 California Surimi Pepino
La Rambla 1. 12 piezas ....... 11,95€
6 Nigiri Salmón
6 California Salmón
MENÚ PARA 2 PERSONAS:
La Riera 3. 18 piezas ............ 13,95€
6 Nigiri Salmón
6 California Salmón
6 California
   Surimi Pepino
Camí Ral 3. 18 piezas ........... 13,95€
2 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
2 Nigiri Dorada
2 Nigiri Langostino
2 California Salmón
2 Maki Salmón
2 Maki Pepino
2 Maki Langostino
2 Maki Atún
La Rambla 2. 17 piezas ....... 13,95€
4 Nigiri Salmón
4 Nigiri Atún
9 California Masago

MENÚ PARA 3-4 PERSONAS:
Pl. de las Tereses . 51 piezas ..... 39,95€
6 Maki Salmón
6 Maki Atún
6 Maki Aguacate
6 Maki Langostino
9 California Cebolla 
   Crujiente de Cangrejo
6 California Salmón
3 Nigiri Salmón
2 Nigiri Atún
1 Nigiri Langostino
3 Sashimi Atún
3 Sashimi Salmón
MENÚ PARA 5-6 PERSONAS:
Plaza Santa Anna. 58 piezas ..... 49,95€
2 Nigiri Anguila 
4 Nigiri Dorada
2 Nigiri Langostino
5 Nigiri Salmón
5 Nigiri Atún
6 Maki Atún
6 Maki Salmón
2 Gunkan Ikura
2 Gunkan Masago
6 California Salmón
6 California Atún
6 Sashimi Salmón
6 Sashimi Atún

Especialitat de la casa: El Plaça de les Tereses és un 
dels seus menús més complets, per a 3 o 4 persones, 
amb 24 “makis” –de salmó, de tonyina, d’alvocat i 
de llagostí–, 15 “californias” –uns de ceba i cruixent 
de cranc, uns altres de salmó– 6 “niguiris” –de sal-
mó, de tonyina i de llagostí– i “sashimi” de tonyina 
i de salmó. A més tenen molts altres menús nous 

per a compartir, com els de La Riera o el Camí Ral.

de l’arròs especial, el vinagre d’arròs o l’alga, fins a 
una màquina especial per a bullir l’arròs, així com 
molts altres productes.

A part del sushi també elaboren plats com els fideus 
“yakisoba”, les típiques “gyoza” japoneses –farcides 
de pollastre, vegetals o llagostins– o l’amanida d’al-
gues, però evidentment l’especialitat són els plats 
que porten peix cru, tot i que també tenen moltes 
varietats vegetals. Tenen molts productes nous, com 
per exemple el “triki”, un triangle de sushi que es pot 
menjar com si fos un entrepà pel carrer. Resumint, 
una gran alternativa per menjar japonès de forma 
econòmica i còmodament a casa, ja sigui passant 
per davant i triant el que volem, o demanant perquè 
ens ho portin a casa sense necessitat de moure’ns.

SushiYa

Plaça de Santa Anna, 9. Mataró.
Telèfon 93 796 3779
Obert de dimarts a diumenge, de 12h a 15,30h 
i de 18h a 23,30h.
www.sushimataro.com

Combinat de “sushi” variat

NOU SERVEI
A DOMICILI

Tel. 937 963 779
Comanda mínima 15€. Despeses d'enviament d'1€

Fins al
28/02/2017dte.-10%

núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2016
www.totmataro.cat/restaurants
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Pizzeria
Text: Cugat Comas

 En només tres mesos a la ciutat, 1900 s'ha conver-
tit ja en un nom de pes per la gastronomia de Mataró. 
Situat a la Plaça de Cuba, epicentre de restaurants del 
Centre, el de la capital del Maresme és un dels onze es-
tabliments que ha obert aquesta empresa familiar en 
només tres anys. El 1900 originari és a Cànoves i Salamús, 

on és tot un fenomen i s'ha convertit en un restaurant 
de peregrinació. El gran aval de 1900 és el seu propi 
concepte de cuina, que fa que qui el provi repeteix pel 
gran equilibri entre qualitat i preu. A més tots els seus 
locals mantenen un estil rústic i casolà molt acollidor. 
Escollir-los per dinar o sopar és una elecció encertada.

Hi ha qui pot pensar que a 1900 només fan pizzes. Doncs 
no. Tot i que és la seva especialitat –els pizzers són itali-
ans i treballen amb producte del país transalpí– 1900 té 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Recomanació: Es fa difícil escollir entre les seves 

pizzes, però la que porta el nom del propi restau-

rant, la 1900, és una de les més especials. Té tò-

fona, mozzarella, variat de bolets, cansalada epi-

anada i parmesà laminat. També és molt especial 

la 'Frutti di mare' amb tomàquet, pop, calamars, 

sípia, gambes, cloïsses i lluç.

Vi recomanat: Recomanem el vi negre Aglianico 

Del Vulture Gricos, que és fort però molt ajustat i 

deixa molt bon paladar és un dels més sol·licitats. 

Si som de blanc, tenim el Pinot Grigio biològic, 

suau, fresc i afruitat. 

una àmplia carta d'entrants, pastes, amanides i carns. 
Una de les seves senyes d'identitat són uns plats de 
racions generoses que podem degustar tant al migdia, 
amb dues opcions de menú molt assequibles de preu 9€ 
amb un plat, beguda i postres, 11€ amb dos plats, begu-
des i postres, com a la nit. També poden oferir menús 
de grup tancats per a dinar o sopar. A més tots els plats 
de la carta els podem també degustar recollint-los 'take 
away' al restaurant mateix. 

Les pizzes són el gran actiu de 1900. Trobem més de 
50 referències per escollir a la carta, amb tot tipus de 
combinacions i tipus per a tots els paladars. Aquí, com 
amb els plats, brilla l'aposta pel producte fresc italià 
cuinat 'in situ' i, altra vegada, les racions fan que sigui 
impossible quedar-se amb gana. Tenen, a més, un servei 
propi de repartiment a domicili perquè puguem gaudir 
d'unes pizzes de primer nivell a casa de la mateixa ma-
nera que ho podríem fer al restaurant. 

1900 és una alenada d'aire fresc. Una empresa que a 
poc a poc està consolidant el seu nom gràcies al bon fer 
i d'on cada migdia o nit que hi seiem en sortirem més 
que satisfets, en una relació entre quantitat, qualitat i 
preu inigualable.

Pizzeria 1900

Plaça de Cuba 13, Mataró.
Telèfon 938 295 885
Obert tots els dies.
Horari d'11h a 16h i de 19h a 23:30h.

Pizza 1900

núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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Un moment de la gravació de la websèrie.

 Cedida 

Era el 15 de maig de l'any 2015 quan el Tot Mataró 
anunciava l'estrena de la primera websèrie del 
Grup de Cinema Fata Morgana. Es titulava 'Génesis 
88' i, tot i fer una primera projecció privada per a 
actors, equip tècnic i col·laboradors, en penjaven 
en menys de 24 hores els dos primers capítols a 
Internet. Seguidament, i a un capítol per setmana 
fi ns a arribar a 13, la sèrie amb segell cent per cent 
mataroní, començava a triomfar.

Génesis 88, rodada pràcticament tota a la ciutat 
de Mataró i amb algunes localitzacions a la res-
ta del Maresme i Barcelona, compta també amb 
actors i actrius de la ciutat. Una de les grans ca-
racterístiques d'aquesta websèrie és que s'ha ti-
rat endavant gràcies a la voluntat i les ganes dels 
mateixos que la fan possible. Així, voluntàriament, 
van rodar els caps de setmana el que ara sembla 
que és una de les sèries revelació d'Internet. "He 
hagut de fer autèntics malabarismes per intentar 
que tot quadri: ara un no pot, a l'altre no li va bé... 
tots ho fem en les estones que podem i quadrar-ho 
és complicat, però ho hem aconseguit", explica al 

D 
iuen que de mica en mica, i picant 
pedra, s'aconsegueixen els resultats. 
I la veritat és que segurament un 
dels grans secrets de la websèrie ma-

taronina 'Génesis 88' sigui aquest: la paciència, 
la perseverança i les ganes de tirar-ho endavant. 

Génesis 88 ha estat guardonada en diferents 
festivals dels Estats Units en aquest darrer any. 
Una sèrie rodada a Mataró i protagonitzada 
per mataronins i, sobretot, feta gràcies a les 
persones que han col·laborat voluntàriament. 

En el reportatge d'aquesta setmana descobrim 
com va néixer la idea, què suposen els reconei-
xements i els primers passos cap a la segona 
temporada. 

Génesis 88: la  
websèrie de moda REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

La websèrie mataronina triomfa a Hollywood 
gràcies a l'esforç voluntari de moltes persones
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

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

 

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

 

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

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

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

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

- Cristalls Privacy

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

Evoque_150x228_TOT MATARO_CAT.pdf   1   10/10/16   11:26
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Nova temporada
Tan exitosa ha estat la primera temporada de 
Génesis 88, que en aquests moments, precisa-
ment aquests dies de gener, ja s'està començant 
a rodar la segona. "Realment nosaltres ja havíem 
pensat a donar-li continuïtat a la sèrie. La primera 
temporada acaba amb un fi nal molt obert perquè 
no se soluciona tota la història", assegura el di-
rector de Génesis 88, Franc Sellers que afegeix: 
"Abans de rebre tots els premis i reconeixements 
ja pensàvem en tirar-la endavant".

Franc Sellers creu que ara és un bon moment per 
començar amb la segona temporada i assegura 
que ja tenien pensat gravar-la des de bon principi:  

"És cert que la fem perquè toca fer-la, però ara 
tot l'equip tenim molta més energia, moltes més 
ganes i molta més il·lusió".

Ara, doncs, totes les mirades estan posades en com 
seran aquests 13 capítols més de Génesis 88.  De 
moment tot segueix igual, ni més pressupost, ni 
més recursos. Només una mica més d'il·luminació. 
El que assegura el director és que tot plegat farà 
pujar "el nivell". "L'objectiu és millorar i ens posem 
a nosaltres mateixos el llistó una mica més alt. 
Hem arribat fi ns aquí i no podem decebre ningú, 
pugem un graó més i amb més il·lusió", assegura 
el director que no vol avançar res de com serà 
aquesta nova temporada. 

Tot Mataró el director de Génesis 88, Franc Sellers.

La trama que enganxa

La websèrie Génesis 88 se situa en un país imaginari 
"una mena de república bananera que és la república 
de Las Maracas", explica el director que relata: "allà 
un advocat mediocre rep l'encàrrec d'una de les do-
nes més poderoses del país, fet curiós i estrany però 
que el porta a intentar posar en llibertat una persona 
que està a la presó. Aquí descobrim un personatge 
molt misteriós, és estrany i mut, i s'escapa. A partir 
d'aquí comença una història on tota una sèrie de 
personatges diferents el busquen. Serà gràcies a 
l'advocat però, que s'anirà descobrint la pròpia his-
tòria i contruint aquesta trama". 

Sellers no fa 'espòilers' i només n'explica el trài-
ler de la primera temporada. De fet, ni tant sols ens 
explica el de la segona, que ja comença a gravar-se 
aquests dies per la ciutat de Mataró. El que sí que 
es pot explicar, de moment, és que a Génesis 88 hi 
ha una barreja de diferents gèneres. "Té una base 
dramàtica, però també té ciència fi cció, intriga, thri-
ller i fi ns i tot una mica d'humor", explica el director. 

Com neix Génesis 88?

En aquest cas estem davant d'una passió incondicional 
pel cinema. El director de la websèrie en qüestió, 
Franc Sellers explica que el guió li va venir de cop: 
"Un matí de juliol del 2011 passejava per la Rambla 
de Mataró i em van començar a venir idees al cap, 

Reportatge
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Veure que se'ns 
valora l'esforç, 
la voluntat i les 
ganes és una gran 
satisfacció, és 
al·lucinant"

consultar a través de www.genesis88laserie.com 

Premis i reconeixements

En aquests moments la websèrie ha guanyat tres 
premis, ha estat nominada en diferents certàmens 
cinematogràfics i ha rebut una distinció per formar 
part del 'TOP 100' de les millors websèries del món 
de l'any 2015, el que s'anomena 'Web Series World 
Cup'. "No ho hem fet per aconseguir cap premi ni 
distinció, el nostre objectiu sempre ha estat per 
gaudir-ho, per aprendre, passar-nos-ho bé i crear 
aquesta fantàstica història", assegura el director. Dels 
tres premis obtinguts Sellers en destaca sobretot un, 
"el més espectacular". En aquest cas es tracta del 
premi 'La WebFest 2016' en la categoria 'Outstanding 
Cinematography in a Drama'. "Anar a Hollywood, a la 
Warner Bros, a la sala de cinema on s'han presentat les 
estrenes més importants del món, va ser al·lucinant", 
diu Sellers que continua: "Penseu que allà en Clint 
Eastwood va presentar 'El Gran Torino', allà també 
es va presentar 'Oceans Eleven'... nosaltres no ens 
ho haguéssim imaginat mai a la vida". 

A més a més del premi a Hollywood els mataronins 
han estat guardonats a Florida i a Miami com a  'millor 
websèrie de drama' al South Florida WebFest (SOFLO) 
i com a 'millor websèrie Latina Drama' al Latino Web 
Fest 2015. "Veure que se'ns valora l'esforç, la voluntat 
i les ganes és una gran satisfacció i vol dir que el 
que hem fet no està tan malament", diu el director 
que no es pot reprimir d'afegir: "és al·lucinant, una 
alegria immensa".

sempre penso que el guió em va venir a buscar i 
no jo a ell. Va ser aleshores quan vaig començar a 
dibuixar els personatges i durant tot aquell estiu 
vaig estar-hi treballant. No vaig dubtar en contactar 
amb gent que ja havia treballat amb mi i que creia 
que encaixaven. A l'hivern d'aquell any ja em posava 
a escriure el guió", explica Sellers. "Em va sortir 
el guió sencer pràcticament d'una mateixa tirada, 
els 13 capítols de cop. Llavors només quedava 
buscar l'equip idoni per tirar endavant la feina i 
ens posàvem el 30 de desembre del 2014 a rodar 
les primeres escenes. Vam trigar 10 mesos a tenir 
els 13 capítols gravats", conclou la mateixa font.  

Internet, la gran aposta

Fer la sèrie per Internet podia significar un repte, però 
tant el seu director com tot l'equip de Génesis 88 teni-
en molt clara la proposta.  "Tenia molt clar que no podia 
ser un curtmetratge, havia de ser una història llarga i 
em venia molt de gust fer-la  per ser vista per Internet", 
explica Sellers. Tots els detalls de la websèrie es poden 
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Schibsted absorbeix Habitaclia
El grup noruec també és propietari del portal immobiliari Fotocasa, però confirmen 
que la marca, amb seu a Mataró, funcionarà de forma independent

Empreses: Redacció 

 Schibsted Spain, el grup noru-
ec propietari del portal immobi-
liari Fotocasa, ha comprat el seu 

competidor directe, Habitaclia. Els 
dos principals buscadors de pisos 
del país estaran a partir d’ara sota 
el mateix sostre, però no compe-
tiran de forma directa entre ells. 

L’empresa Habitaclia, amb seu 
a Mataró, és líder a Catalunya en 
el sector i va començar la seva ex-
pansió a la resta del territori fa no-
més dos anys. Malgrat l’absorció, 

AMB EMPENTA
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El grup Schibsted Spain que ha absorbit el portal Habitaclia és ja 
propietari de grans espais web. Entre altres, el grup aglutina portals 
com Infojobs, Coches.net, Vibbo, Milanuncios.com o ara Habitaclia.  
Amb ella, situarà la seva facturació en els 88 milions d'euros en 
només els tres primers trimestres de l'any 2016, el que suposa un 
increment del 8 per cent respecte de l'exercici de l'any anterior. A 
més a més, supera els 180 milions de visites mensuals. Amb l'adqui-
sició d'Habitaclia per part del grup Schibsted Spain, s'estima que 
el valor de mercat del portal immobiliari líder a Catalunya superi 
tranquil·lament els 20 milions d'euros. 

Schibsted: un gegant de portals web

Habitaclia assegura que el seu 
portal funcionarà de forma in-
dependent i mirarà de reforçar 
així el seu paper en el sector dels 
anuncis classifi cats immobiliaris. 
En aquest sentit, Habitaclia ofe-
rirà, cada mes, més d'1,5 milions 
d’immobles de compra i lloguer 
de 15.000 anunciants diferents, 
ja provinguin d’agències com de 
particulars. 

Habitaclia va néixer l’any 2001de 
la mà de l’enginyer Jordi Peña i 
va aconseguir superar la crisi de 
la bombolla immobiliària fi ns a 
convertir-se en un dels portals de 
referència per buscar pis al nostre 
país. Ara, al costat de Fotocasa, 
miraran d’establir processos con-
junts per adquirir les fortaleses de 
cadascun dels portals i consolidar 
l’oferta a la xarxa.  

En aquest sentit, els respon-
sables del grup apunten que 
Habitaclia posarà a disposició 
del grup la seva xarxa comercial, 
mentre que es benefi ciarà de la in-
novació tecnològica de Schibsted. 
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

Més oferta de postgraus al TecnoCampus
Fins a quatre novetats per a aquest 2017, una d'Empresa i tres de Salut per tal de 
donar continuïtat a la formació dels graduats i respondre a la demanda específica

Formació: Redacció 

 Aquest any el TecnoCampus 
aposta per ampliar l’oferta for-
mativa pel que fa als postgraus. 

En concret, aquest mes de gener 
comencen quatre nous postgraus, 
un impulsat per l’Escola Superior 
de Ciències Socials i de l’Empre-
sa, i tres organitzats per l’Escola 

Superior de Ciències de la Salut.
En l’àrea d’empresa, el passat 

dimarts 10 de gener es va estre-
nar el Postgrau en Compatibilitat 
Financera, que compta amb dotze 

AMB EMPENTA
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miguel@iluroelectric.com

PROJECTES-COMERÇOS
OBRA NOVA-REFORMES

SOM

PROFESSIONALS

solucionem les seves necessitats
en enginyeria-domòtica

electricitat-fontaneria-climatització-gas 

Pressupostos sense compromís

M 609 305 272     T 937 500 641

participants. Enfocat a estudiar la 
normativa comptable tant a nivell 
nacional com internacional, és un 
postgrau pensat per a graduats i 
professionals que vulguin con-
vertir-se en experts comptables. 
Un dels aspectes destacats és que 
es tracta d’un postgrau dividit en 
cinc mòduls, amb inscripcions 
encara obertes, de manera que 
hi ha la possibilitat de realitzar 
cadascun dels mòduls com un 
curs independent.

L'aposta en salut
Pel que fa a l’àmbit de la salut, 
una dotzena d’estudiants va co-
mençar el passat dijous 12 de ge-
ner el Postgrau en Atenció a la 
Persona en el Procés Quirúrgic, 
que ofereix formació especia-
litzada en infermeria quirúrgi-
ca. Coorganitzat amb l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, centre on 
es realitzaran les pràctiques. Avui 
divendres 20 de gener s’engega-
ran dos cursos més, el Postgrau 
en Ferides Cròniques, destinat a 

convertir professionals de la salut 
en experts en processos relacionats 
amb l’atenció de pacients amb 
ferides de difícil cicatrització, i el 
Postgrau en Entrenament Personal 
i Readaptació Fisicoesportiva, 
adreçat per formar professionals 
per programar, planifi car, perio-
ditzar, investigar i optimitzar el 
procés d'entrenament i de rea-
daptació fi sicoesportiva aplicat 
de forma individualitzada.

Continuïtat als graduats
Els dos postgraus tenen prop 
d’una quinzena d’inscrits i s’em-
marquen dins de l’objectiu del 
TecnoCampus de donar continuï-
tat a la formació dels graduats. Es 
vol d'aquesta manera  respondre a 
les noves necessitats de formació 
dels professionals que treballen 
en l’àmbit de coneixement dels 
tres centres universitaris del parc 
científi c i estudiantil.
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COMPRA VENDA 

COMPRO ANDAMIOS, PUNTALES, 
tableros, etc. 631.565.231 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRO VIVIENDAS 93.792.61.33
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

MATRIMONIO MAYOR CEDE habita-
ción gratis a señora mayor a cambio 
pequeños quehaceres domésticos. 
693.274.306 
SE ALQUILA HABITACIÓN a chi-
ca responsable cerca estació. 
603.511.683 
TRASPASO TALLER MECÁNICO. 
Mataró. 665.630.917 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar Hospital. Grande, fácil ac-
ceso. 639.642.970
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 

TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/h. 
602.846.034 

TREBALL

COMPAÑÍA SEGUROS GRUPO 
Catalana Occidente, seleccio-
na comerciales agencia Mataró. 
Interesantes condiciones económi-
cas. Enviar CV jcp414141@gmail.com 
SE PRECISA CONFECCIONISTA de 
muestras para empresa textil de 
Mataró. Experiencia mínima de 2 
años. Enviar CV a judithf@galves-
ton-mataro.com 
SE PRECISAN OFICIALAS de repunte 
y owerlock. 606.181.824 
SE PRECISA OFICIALA de plancha 
y apresto, y planchadora de mano. 
663.335.338
EMPRESA TEXTIL DE baño precisa 
administrativa. Se requiere dominio 
Excel, SAP, Contaplus, Nominaplus 
e inglès. Interesados/as enviar CV: 
rrhhss22@gmail.com 
SE NECESITA CAMARERA/COCINERA 
para bar en Llavaneres con expe-
riencia demostrable en el sector, 
imprescindible con vehículo propio 
y disponibilidad horaria. Jornada 
completa. Interesadas llamar al 
635.831.206
CHICO BUSCA TRABAJO ofi cios va-
rios. 698.373.688 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.402.915 /93.124.40.20 
BUSCO TRABAJO FIN de sema-
na. Cuidado mayores, niños. 
631.085.043 
BUSCO TRABAJO interna, cui-
dado mayores. Disponibilidad. 
631.085.043 
LIMPIO CASAS Y COMUNIDADES. 
Mataró, Argentona y alrededores. 
685193495.
CHICA RESPONSABLE C/EXPE-
RIENCIA. Busca trabajo por horas o 
fi ja. 698.337.218 /688.315.516 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
671.224.529 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
CHICA JOVEN BUSCA Trabajo. 
Cuidado niños, mayores, ay.cocina, 
fregaplatos. 632.404.499 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, habla-
do y escrito. Srta. Catalana 42 años, 
soltera, buena presencia. Busca tra-
bajo 666.785.688 
BUSCO TRABAJO Cuidado abuelos, 
limpio pisos. Por horas. 639.076.838 
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños. Responsable. Experiencia. 
Referencias. 648.514.358 /631.111.313

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 

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

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

núm. 1755 del 20 al 26 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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PROFESSIONALS

L A M P I STA ,  FO N TA N E R Í A , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PALETA AUTÓNOMO. TAMBIÉN 
Pintura. 653.796.506 
LACADOS TONI: PUERTAS, cocinas, 
restauracion de muebles, chorrea-
do de arena, servicio de recogida. 
670.22.91.04
PINTOR, EXPERIENCIA, SERIEDAD. 
672.802.951. Conózcanos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 

TAROT

VIDENTE. ESPECIALISTA en el amor, 
impotencia, mal de ojo, que tu pare-
ja esté siempre a tu lado. Trabajo a 
distancia. Posibilidad de desplaza-
miento. 692.132.944 

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 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona Pl. 
Catalunya. 688.192.018 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró 
ELI PELUQUERA. MASAJES eróticos. 
698.080.712 horas concertadas. 
VICTORIA MASAJISTA DIPLOMADA. 
Lumbares, piernas cansadas, eróti-
cos, sensitivo especial, masaje 
balano. Fogosa, ardiente, compla-
ciente. Tel. 698.388.985 

núm. 1755 del 20 al 26 de gener de 2017
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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)

No deixis que la preocupació per as-

sumptes laborals et facin perdre el 

bon l'ànim. La teva relació de parella 

pot estar passant per un període de 

qüestionaments mutus.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Et sents apassionat i entregat al que 

t'agrada. Fas bé d'adoptar una postura 

de més reserva. Pots provocar enve-

ges. Comparteix la teva satisfacció 

amb els qui t'estimen.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si et mostres rígid, pots acabar patint 

dolors psicosomàtics per la tensió. Si 

bé hi ha coses que no vols acceptar, 

escoltar l'altra part i pactar t'anirà 

bé a la llarga.

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

El focus està posat en l'economia. 

En les setmanes vinents tota la teva 

energia estarà posada en obtenir in-

gressos. Tot i l'estrès i el nerviosisme, 

hi haurà oportunitats.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Inseguretat, dubtes i una mica d'em-

bolic. Et costa concretar què vols fer. 

Encara et manquen unes setmanes 

per decidir-te, mentrestant gaudeix 

del moment d'evasió que vius.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

En aquests dies pots sentir que els 

altres et prenen protagonisme, que no 

controles la situació com t'agradaria. 

Assumptes de família un xic difícils 

poden sortir a la llum.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Emocions a flor de pell. Pots estar 

una mica susceptible i tot. Abans 

d'expressar com et sents t'anirà bé 

empatitzar amb els altres per com-

prendre com arriba el que dius.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Arriba el teu aniversari i el moment 

de renovar energies. FELICITATS! 

Necessites fer les coses a la teva 

manera i t'encares amb la resta del 

món, encara que t'equivoquis.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pot ser que visquis un moment molt 

especial en relació al món laboral. 

Reconeixement de la teva feina o 

assoliment d'objectius. L'economia 

també pot viure una millora.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

No malpensis. Et poses en el pitjor i 

probablement t'equivoques. T'anirà 

bé practicar la generositat, et farà 

sentir millor. Treu profit de la teva 

ment fèrtil i crea.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Moment de certa reserva. Normalment 

ets més extravertit i optimista però 

ara et planteges mil coses, és com si 

se t'hagués caigut la bena dels ulls. 

Nova visió del món.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

La teva intuïció està en moment d'es-

pecial sintonia amb el que t'envolta i 

potser no et preocupes tant pel futur, 

et deixes portar. Pot venir alguna 

bona notícia laboral.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Els Gossos tenen fred

Ràdio i televisió fa temps que treballen plegats

Arxiu 

 Arxiu 

   El ple de l'Ajuntament de Mataró 
ha donat llum verda a iniciar el 
procés de fusió de Mataró Ràdio 
i m1tv, la televisió comarcal del 
Maresme que des de fa uns anys 
ja actua, de facto, com a televisió 
local de la ciutat. El procés d'inte-
gració dels dos mitjans va comen-
çar a fer les seves primeres passes 
el 2012, quan els respectius serveis 
informatius van començar a esta-
blir sinergies.

Les col·laboracions han anat a 
més en els últims temps i ara la 
proposta del govern municipal és 
unifi car els dos mitjans en un de 
sol que gestioni tant la ràdio com 
la televisió públiques de la ciutat. 
El full de ruta estableix que tots els 
treballadors actuals mantindran el 
seu lloc de treball i que el setembre 
del 2017 podrien començar ja les 
emissions conjuntes.

Des del Tecnocampus
Físicament, el nou mitjà que 
sorgeixi de la fusió de l'actual 
Mataró Ràdio i m1tv s'ubicarà 

El govern municipal garanteix la continuïtat de tots els 
treballadors i fixa el setembre per completar el procés

Llum verda per a la fusió de 
Mataró Ràdio i m1tv 

 Davant l’onada de fred d’aques-
ta “Setmana dels barbuts” no 
només cal abrigar-se. El Centre 
d'Atenció d'Animals Domèstics de 
Companyia (CAAD) del Maresme 
ha fet una crida per acollir els ani-
mals més vulnerables al fred i ha 
tingut una excel·lent resposta per 
part de la ciutadania. Ja són molts 
els gossos que han trobat una casa 
d'acollida per no passar fred en 
aquests dies en què els termò-
metres cauen en picat. Tot i això, 
encara es necessiten famílies que 
puguin acollir animals, especi-
alment gossos de mida mitjana 
i gran.

Les persones interessades 
poden contactar amb el CAAD 
Maresme per telèfon (93 797 42 
72) o correu electrònic: atencioa-
nimals@ccmaresme.cat El Centre 
ja va iniciar, a fi nals de novembre, 
una campanya per trobar cases 
d'acollida per als gossos més vul-
nerables al fred. | Redacció

El CAAD Maresme 
necessita cases d'acollida

Demanen que 
s’acullin animals per 
l’onada de fred

al parc tecnològic TecnoCampus 
Mataró-Maresme, on actualment 
ja hi ha els estudis de televisió, que 
s'hauran d'adaptar i ampliar per 
encabir-hi els estudis de ràdio. La 
previsió és que passat l'estiu tots 
els treballadors puguin ja com-
partir espai.

La gestió també s'unifi carà i 
passarà a dependre en exclusi-
va de l'empresa pública Mataró 
Audiovisual, encarregada fi ns ara 
de la gestió de l'emissora de ràdio. 
A la pràctica, això suposa la disso-
lució del Consorci Digital Mataró-
Maresme, que actualment ges-
tiona la televisió, i l'extinció del 
contracte de l'Ajuntament amb 
Compagina, l'empresa que té la 
concessió dels serveis informa-
tius de Mataró Ràdio. Tots els tre-
balladors els subrogarà Mataró 
Audiovisual. La proposta d'inte-
gració dels dos mitjans respon a la 
voluntat de guanyar en efi ciència 
i efi càcia, i mantenir i reforçar el 
model de comunicació de proxi-
mitat. | Red -ACN
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Retiren els primers pins afectats per Tomicus
Una subvenció del Departament d'Agricultura permet actuar sobre 80 hectàrees, un 10% 
del bosc afectat

Medi Ambient: Redacció - ACN

 Les associacions forestals del 
Maresme comencen dilluns vinent 
la retirada dels pins afectats per 
la plaga de l'escarabat tomicus, 
que des de la passada primavera 
ha arrasat bona part dels boscos 
de la comarca. 

Les primeres actuacions es 
fi nançaran amb una subven-
ció de 100.000 euros que atorga 
el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
que permet actuar sobre 80 hec-
tàrees de bosc, un 10% de la su-
perfície afectada.

Els tècnics alerten que si no s'ac-
tua abans del pròxim mes de març, 
quan el tomicus tornarà a emergir 
dels troncs, el risc de "desastre 
ecològic" al Maresme augmen-
ta exponencialment, tant des del 
punt de vista mediambiental, com 
d'incendis i inundacions.

Els boscos, cada cop més 
vulnerables
El Maresme ha conegut en els dar-
rers mesos, i en temps rècord, els 
efectes devastadors de l'escarabat 
tomicus, una espècie autòctona 

que es menja el pi per dins fi ns 
a matar-lo. Tot i que fi ns ara no 
havia generat tants problemes, 
l'estructura de boscos prims amb 
poca capacitat per retenir aigua, 
combinada amb els efectes del 
canvi climàtic, provoca que els 
boscos del Maresme siguin més 
vulnerables a les plagues.

En aquesta comarca hi ha 8.800 
hectàrees de bosc amb pi pinyer 
–6.600 són exclusivament pinedes, 
mentre que a la resta s'hi combina 
també l'alzina– i actualment entre 
el 50 i el 70 per cent estan en risc 
de vulnerabilitat. 

Segons el treball de camp del 
Consell Comarcal del Maresme, 
actualment ja hi ha 800 hectàre-
es de bosc directament afectades, 
de les quals 600 estan totalment 
mortes.

Una de les principals preocu-
pacions dels responsables tècnics 
és que l'amuntegament d'arbres 
morts fa créixer el risc d'incen-
dis i inundacions si no es fa una 
gestió forestal adequada. És en 
aquest context que el Departament 
d'Agricultura ha atorgat un primer 
ajut de 100.000 euros per al tracta-
ment de les pinedes. La subvenció 

es vehicula a través de les associ-
acions de propietaris i s'estableix 
un ajut de 1.250 euros per cada 
hectàrea tractada.

Aquesta primera subvenció per-
metrà arribar a 80 hectàrees de 
bosc, un 10 per cent del territori 
afectat. Els treballs consistiran en 
la tallada i posterior extracció dels 
arbres i el trasllat de la fusta per al 
seu aprofi tament com a biomassa. 
Les actuacions es perllongaran fi ns 
a fi nals de febrer en diverses fi n-
ques de la comarca. El gruix dels 
danys, però, s'ubica en la franja 
que va del terme municipal d'Ar-
gentona fi ns a Sant Pol de Mar.

Més implicació dels propieta-
ris de boscos
A través d'un comunicat, el Consell 
Comarcal del Maresme assegu-
ra que continuarà treballant per 
aconseguir nous recursos que per-
metin fer una gestió sostenible 
dels boscos en una comarca on el 
65% del territori és zona forestal. 
Els tècnics, però, alerten que no 
n'hi ha prou amb les subvencions 
i reclamen una major implicació 
dels propietaris dels boscos, que 
són majoritàriament privats.

Una de les zones afectades pel Tomicus. Cedida 
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Cultura

Mataró aposta per l’oci cultural inclusiu
L’oferta de lleure mataronina se suma al programa ‘Apropa Cultura’ que facilita l’accés 
als espectacles a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social

Cultura: Redacció

 Les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió 
social ho tindran més fàcil per accedir a la cultura a 
Mataró gràcies al programa Apropa Cultura al que 
s’ha sumat la ciutat. L’Ajuntament ha apostat per 
adherir-se a aquesta iniciativa nascuda ara fa deu 
anys i que promou un oci cultural inclusiu i sense 
diferències.

L’adhesió al programa Apropa Cultura s’ha fet a 
través del Teatre Monumental, que inclou set dels 
espectacles de la seva temporada estable de teatre 
i dansa i del cicle Sortim en Família a la iniciativa 
inclusiva. ‘Infàmia’, ‘Rhümia’, ‘La desaparició de 
Wendy’, ‘El Padre’ i ‘L’hostalera’ són les propostes per a 
adults, mentre que del cicle per a infants s’han inclòs 
les obres ‘Tot Plegat’ i ‘Akäshia, el viatge de la llum’.

Això signifi ca que el Teatre Monumental reserva el 
dos per cent de les localitats el dia d’aquests muntat-
ges per a entrades del programa Apropa Cultura, que 
es podran reservar entre el 23 de gener i el 5 de febrer 
al web apropacultura.cat per un preu de tres euros.

A més a més, es dóna l’oportunitat d’accés als 

espectacles familiars de forma gratuïta a famíli-
es en risc d’exclusió allotjades al Centre d’Estada 
Limitada a l’edifi ci de Can Soleret. Igualment, des de 
l’Associació La Xarxa se cedeixen invitacions per a 
espectacles de públic familiar a entitats que treballen 
amb col·lectius en risc d’exclusió. Per aquest motiu, 
l’entitat, que programa bona part dels espectacles 
familiars de la ciutat, també s’ha adherit al progra-
ma Apropa Cultura.

En l’àmbit de formació, es facilita l’accés a aquests 
col·lectius, establint diverses bonifi cacions en els 
cursos que s’ofereixen des de l’Aula de Teatre.

Més de 100.000 experiències
El programa Apropa Cultura va néixer ara fa deu anys 
amb l’objectiu d’universalitzar l’accés a la cultura. 
La xarxa està formada per una seixantena de teatres, 
auditoris, festivals i museus d’arreu de Catalunya. 
Fins al moment, el col·lectiu que més ús en fa és el 
de la discapacitat intel·lectual, seguit pel de la salut 
mental i gent gran. Des de la seva posada en funcio-
nament, ha fet possible més de 132.500 experiències. 

El programa vol 
universalitzar 
l'accés a la 
cultura

Cedida 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
En directe des de la Casa Coll i 
Regàs de Mataró. Amb motiu de 
l'Aany Puig i Cadafalch
18:00 HOQUEI EN JOC
En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 1MÓN.CAT
ANY PUIG I CADAFALCH
15:30 PANTALLA OBERTA
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
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:30 GAUDEIX LA FESTA

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TELÓ DE FONS
0:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA

13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
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 EN 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 VOLTA I VOLTA
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
22:45 ESTACIÓ DIGITAL +18
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

2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

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
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 1MÓN.CAT
 ANY PUIG I CADAFALCH
0:30 INFORM. 24H. 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 de la reunió entre els responsables dels dos ajuntaments.

Anna Aluart 

Els Ajuntaments col·laboraran per tal d'establir una connexió per la zona d'El Sorrall i 
millorar la via verda paral·lela a la riera d'Argentona

Argentona i Mataró vetllaran per millorar la 
mobilitat a peu i en bicicleta entre els municipis

 La setmana passada, els ajun-
taments d'Argentona i Mataró es 
van reunir per abordar les pro-
blemàtiques que afecten els dos 
municipis en matèria de mobilitat 
i transport públic.

Així, es va acordar treballar de 
manera conjunta per potenciar 
la mobilitat a peu i en bicicleta 
entre els dos municipis. Segons 
les últimes dades, entre els dos 

municipis es produeixen més de 
3.000 desplaçaments diaris, el 90% 
dels quals en vehicle privat. 

Actualment ja existeix la pos-
sibilitat de fer aquest recorregut 
per la carretera del Cros, un tram 
que té una longitud de tres qui-
lòmetres, però la voluntat és unir 
també Argentona amb la sortida 
de Mataró per la zona d'El Sorrall. 
Aquest recorregut escurçaria el 

tram interurbà a només 1.900 me-
tres, i permetria cobrir-lo còmo-
dament en bicicleta en un temps 
aproximat de set minuts. 

Ambdós ajuntaments també 
van tractar  la millora de la via 
verda que va paral·lela a la riera 
i que ha de connectar l'estació 
de Mataró amb Dosrius, un tram 
que també passaria, per tant, per 
Argentona.  | Red

Adreça web del banner invertit:

www.llarinfantssnoopy.cat

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

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

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ANNA GRABULOSA

concursos
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Una imatge de la Garrivern Els fils, paranys pels ciclistes. Cedida 

 La Festa Major d'Hivern d'Ar-
gentona que se celebrava el cap 
de setmana tenia en un dels seus 
actes destacats la segona edició 
de la Garrivern. Tres grups i un 
discjòquei com a reclam per a la 
carpa habilitada a Cal Guardià. 
El fred intens que feia no va es-
pantar centenars de joves que 
van concórrer a l'espai per veu-
re Ferran Exceso, The Cabrians, 
Pirat's Sound Sistema i Plan B. 

Musicalment, el més destacat 
d'aquesta nit jove de Sant Julià 

 Un grup de ciclistes s’ha trobat 
paranys als boscos i corriols entre 
Argentona i Dosrius. Es tracta de 
fi ls de niló col·locats de punta a 
punta del corriol i que poden ser 
molt perillosos depenent de les 
zones on es col·loqui.

Els fets van passar el passat cap 
de setmana quan un grup de ci-
clistes es disposava a baixar de 
Dosrius a Argentona. El mateix 
grup d'esportistes ja va posar una 
denúncia davant dels Mossos d'Es-
quadra. | A.C

L'aforament, de 500 persones, va estar al complet du-
rant bona part de la nit

Els esportistes han posat 
una denúncia als Mossos

va ser l'ska dels mataronins The 
Cabrians que van arrencar la gent 
a ballar combinant cançons de di-
ferents dels seus discos i amb pica-
detes d'ull incloses a la discografi a 
de l'ska generator, Prince Buster. El 
grup amb més fi dels va ser Pirat's, 
que ja acumula diferents cançons 
que la gent cantava de memòria 
mentre a Ferran Exceso li va to-
car d'obrir la llauna de la nit. El 
discjòquei valencià Plan B va fer 
el que millor sap fer, no deixar que 
ningú s'estigués quiet. | A.C

La segona Garrivern deixa petita 
la carpa de Cal Guardià

Troben paranys per a 
ciclistes entre Dosrius 
i Argentona

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5733. MATARÓ: Únic dúplex 
en ple centre de Mataró!!! Ascensor 
directe a la vivenda. Finca sols 3 veïns. 
3 habit. (2 dobles), 2 banys, 2 terras-
ses i balcó. Totalment exterior. Arma-
ris encastats, acabats de qualitat.

REF.5640. MATARÓ: Nau en venda 
de 1000m2 en planta semi soterrani, 
amb munta càrregues i accés per 
rampa. Informi's.

Ref. 5659. MATARÓ: Impressionant 
pis en venda al costat de la Plaça 
de Cuba!!!. Tot exterior. 3 habitacions 
(2 dobles). Totalment reformat. 
Espectaculars vistes a la ciutat de 
Mataró. Informi’s.
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L'Ajuntament d'Arenys de Munt Arxiu 

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

99.000€

¡OPORTUNIDAD POR PRECIO!
Ref. 12618 ST M. DEL CROSS: Atención! Vivienda de 90m2, 
zona ajardinada y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasillos 
y a pié llano, sin barreras arquitectónicas. Totalmente exterior 
,bien orientado y sol. 4 dor. ( act.3). Amplio salón comedor. Coci-
na y baño refor. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

PRECIO EXCEPCIONAL

112.300€

Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfectamente em-
plazado en la zona más activa y comercial de la zona. 
Piso 1/2 altura con ascensor reformado reciente impeca-
ble. Bien orientado y sol. Salón comedor de 20m2. Bal-
cón, cocina equipada. Galería anexa. 3 dormitorios (una 
como despacho/vestidor). Excelente oportunidad!!

D129.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO!
Ref. 12528 ROCAFONDA:  En edifi cio prácticamente nuevo. 
Piso de perfecta distribución. Muy soleado  y como nuevo. Sa-
lón 25 m2.Balcón.Cocina semi-abierta.3 dormitorios.2 baños 
(1 tipo suitte). Calefacción. Sin duda es una excelente ocasión!!

  L’assemblea local de la CUP 
d’Arenys de Munt ha anunciat a 
través d’un comunicat que surt 

“Cal més política independentista d'esquerres i des 
d'aquest govern no és possible”, afirmen

del govern del consistori. En el 
text s’explica que aquesta opció 
es meditava “de feia mesos” i se 

La CUP trenca el pacte de 
govern a Arenys de Munt 

subratlla que coincideix amb el 
retorn al balcó de l’Ajuntament 
de la bandera espanyola, “un bon 
exemple dels motius pels quals” 
s’ha acabat optant per aquesta 
via. La CUP fa autocrítica perquè 
la seva presència al govern “no 
s’ha fet prou palesa” al poble, però 
també critica que l’acció municipal 
es tira endavant “sense tècnics ni 
pressupost assignats”, un extrem 
que ha fet que la feina fos “extre-
madament difícil”.

Indiquen, però, que sortir del go-
vern no signifi ca “un cop de porta 
que pretengui polèmica” perquè, 
després de 14 mesos, l'entesa amb 
ERC “ha tingut aspectes positius”. 
D’aquí que se subratlli que aquesta 
decisió “no és un encaix de mans 
amb l'actual oposició municipal”.  
| Redacció - ACN
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“El mercat immobiliari s’està animant 
al Maresme”
Entrevista a Joan Castella, president d’APIALIA Maresme, agrupació d’agències 
immobiliàries del Maresme.

Dóna la sensació que el mercat immobiliari s’està 
animant al Maresme. És així? Heu notat més activitat 
a les agències d’APIALIA Maresme Centre?
Sí, és cert. Un cop passada la crisi, el mercat s’ha re-
cuperat i molts propietaris estan pensant a comprar 
o vendre un immoble. De fet, les estadístiques ho de-
mostren, perquè segons les últimes dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística, les hipoteques han augmentat 
un 10% en l’últim any. 

Els compradors o venedors que s’apropen a les agèn-
cies de la vostra agrupació es mostren més desconfiats 
després de tots els casos de males pràctiques immo-
biliàries d’anys enrere?
És una llàstima que per culpa de les males actuacions 
d’alguns agents immobiliaris sense escrúpols, tota la 
professió pateixi aquesta mala imatge. Efectivament, 
els usuaris es mostren desconfiats i potser per això 
cada vegada més busquen agències immobiliàries de 
confiança i professionals. A APIALIA Maresme Centre  
estem notant que els usuaris vénen a nosaltres perquè 
saben que som API, que tots estem inscrits al Registre 
d’Agents Immobiliaris de Catalunya i que treballem 

amb rigor... i a més de forma conjunta i coordinada, 
que no és gens habitual al sector i els hi sorprèn molt!

Què significa això exactament?
APIALIA Maresme Centre està formada per 14 agènci-
es de la comarca que hem decidit unir esforços per fer 
més eficient el procés de compra o venda d’un immoble. 
Quan el propietari d’un immoble, per exemple, signa un 
contracte d’"exclusiva compartida” amb una agència 
nostra, només té relació directa i personal amb aquest 
agent immobiliari, però, de fet, l’immoble es pot vendre 
des de qualsevol de les altres immobiliàries que formen 
part de l’agrupació.

Per què és millor aquest sistema?
És ben senzill. Totes les agències d’Apialia Maresme Centre 
treballem amb el mateix sistema informàtic, connectat 
online. Quan una de les nostres agències introdueix al 
sistema un immoble per a vendre, entra a formar part 
de la cartera de productes de tota l’agrupació. I això sig-
nifica que aquella propietat multiplica les seves opcions 
de vendre’s i, a més, molt més ràpid, perquè som catorze 
agències venent-la alhora, així que guanyem en efectivitat.

PODRÀS TROBAR A APIALIA MARESME CENTRE A:

El Masnou: García Assessors i Totespa.

Mataró: Big Immobles, Espacio, Finques Bonamusa, Inmobling, Kohàbitat i Studi

Premià de Mar: Assessors du Pré i Fernández,  Espai Habitat i Gestió Immobiliària Tur

Vilassar de Mar: Finques Viser i Maresme Llar  

Vilassar de Dalt: Arrc

PODRÀS TROBAR A APIALIA MARESME CENTRE A:

Publireportatge
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Una imatge d'arxiu de la Festa Major d'Hivern de Sant Pol. L'Hospital de Mataró Cedida  Cedida 

 El fred no és cap excusa perquè 
Sant Pol no visqui amb intensitat 
la Festa Major d'Hivern de Sant 
Pau. Per aquest motiu, el poble 
de la comarca del Maresme ja ho 
té tot a punt perquè del 20 al 25 
de gener, el municipi s'ompli de 
balls, música, concerts, gegants i 
moltes altres activitats per a totes 
les edats. 

Entre les més destacades hi ha 
l'actuació de l'Orquestra Girasol, 
que avui divendres a la nit actuarà 
i encetarà una setmana sencera de 
Balls de Festa Major i DJs per no 
perdre les ganes de ballar cada dia. 

L'orquestra Girasol actua avui en un dels balls que 
conformen el programa, carregat d'activitats 

Sant Pol celebra la festa major 
d'hivern de Sant Pau 

 Un matrimoni format per un 
home de 44 anys i una dona de 
41 van resultar ferits lleus el pas-
sat dissabte 14 de gener a la nit 
a Cabrera de Mar a causa d'un 
incendi que es va produir en el 
seu immoble.

 Els Bombers de la Generalitat 
de Catalunya van rebre un avís per 
foc poc abans de les deu de la nit 
i s'hi van traslladar ràpidament.

L'incendi es va declarar al nú-
mero 1 de l'avinguda Onze de 
Setembre i un cop es va donar 
per extingit es va determinar que 
s'havia cremat la cuina i que ha-
via afectat també el menjador i 
rebedor. 

El fum es va estendre per tot 
l'immoble i també l'escala de l'edi-
fi ci de quatre plantes.

Traslladats a l'Hospital
El matrimoni víctima de l'incen-
di va ser traslladat amb ambu-
lància del Sistema d'Emergències 
Mèdiques a l'Hospital de Mataró 
per intoxicació de fum lleu, però 
en cap cas van patir cremades de 
consideració. 

Fins al lloc de l'incendi s'hi 
van traslladar set dotacions dels 
Bombers de la Generalitat que hi 
van treballar durant la nit. Red.

Es va cremar la cuina i el 
fum es va estendre 

Dos intoxicats pel 
fum en l'incendi d'un 
habitatge a Cabrera 

Però la festa major d'hivern  no 
volia ser menys i arriba enguany 
carregada de novetats. Per això, 
es presenta la festa del pubillat-
ge, el passa-carrers i l'espectacle 
pirotècnic, així com un matí d'in-
fl ables, i els àpats populars, com 
una escudellada i una arrossada.

Tampoc hi faltaran, tanmateix, 
els actes de sempre, que posen 
el punt tradicional a la festivitat 
d'hivern com la Fira,  les cercaviles 
de gegants i l'espectacle infantil 
del 25 de gener, igual que també 
se celebrarà la XXXIII Marxa de 
Sant Pau el 29 de gener.  |Redacció 
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Un carrer ple de gent. El Museu Marès de la Punta. .Daniel Ferrer  Cedida 

 El Maresme continua augmen-
tant de població i ja ha arribat 
als 441.505 habitants, segons les 
dades ofi cials publicades al BOE. 
L'anàlisi realitzada per l'Observa-
tori de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal constata que El 
Maresme és la cinquena comarca 
catalana amb un increment de po-
blació més notable. En el darrer 
any ha guanyat 1.993 habitants, 
una dada que representa un in-
crement del 0,45%.

Tot i tenir una població força 
equilibrada per sexes, el col·lectiu 
femení té un pes més fort i justa-
ment és el que ha tingut un incre-
ment més intens. El 55,24% dels 

La zona ha guanyat 1.993 habitants, una dada que repre-
senta un increment del 0,45 per cent 

El Maresme, cinquena comarca amb 

creixement demogràfic més intens 

 El Museu d'Arenys de Mar ha 
superat els 8.000 visitants durant 
l'any 2016, una xifra insòlita fi ns 
avui. 

Els dos equipaments, tant el 
Museu Mollfulleda de Mineralogia 
com el Museu Marès de la Punta, 
han mantingut una dinàmica 
ascendent assolint un 15% més 
d’usuaris. 

De fet, així ha quedat refl ectit en 
la memòria anual que ha elabo-
rat el Museu, que mostren que el 
Museu de la Punta ha rebut 4.595 
visitants mentre que el Museu de 
Mineralogia n’ha registrat 3.375

Al llarg de l’any, els Museus han 
tirat endavant 13 propostes ben di-
verses que han comptat amb més 
de 12.000 persones. L’exposició 
que ha aplegat un nombre més 
elevat de visitants ha estat ‘Vestits 
per l’ocasió. La indumentària en 
els ritus de pas’ que ha rebut gaire-
bé la meitat del públic, amb 5663.

Un dels objectius per ampliar 
el nombre de visitants de cara a 
l’any 2017 és reforçar més la part 
educativa, un fet que faria incre-
mentar els usuaris al Museu de 
Mineralogia. Un aspecte que po-
dran promocionar amb els treballs 
de remodelació d’aquest equipa-
ment amb el projecte presentat el 
passat novembre. |Red.

L'objectiu és millorar el 
vessant educatiu

El Museu d’Arenys de Mar 
arriba als 8.000 visitants 
durant el 2016

nous habitants que ha guanyat 
el Maresme el darrer any són do-
nes. El col·lectiu femení representa 
el 50,6% del total de la població 
maresmenca.

L'increment demogràfi c no ha 
sigut general a tota la comarca. 9 
dels 30 municipis han registrat re-
duccions de padró. D'altra banda, 
Sant Vicenç de Montalt és el mu-
nicipi que ha tingut una variació 
a l'alça més important. La seva 
població ha augmentat un 2,20%;

 El Maresme aplega el 5,87% 
de la població catalana i ocupa el 
quart lloc quant a pes demogrà-
fi c, darrere el Barcelonès, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat.

El programa de TV3 Divendres visitarà 

Cabrera de Mar 
  Cabrera de Mar serà el municipi 

protagonista del magazín de tarda 
de TV3, “Divendres”, la setmana del 
23 al 26 de gener. Així, el progra-
ma conduït per Espartac Peran i 
Helena Garcia Melero tindrà com 
a escenari el poble del Maresme, 
les seves entitats i associacions i 
les persones que hi viuen. 

Les emissions es duran a terme 
des de la plaça de l’Església i la pla-
ça del Poble. Tota la població està 

convidada a assistir com a públic 
mentre que des de la producció del 
programa es contactaran a aque-
lles persones que apareixeran com 
a convidades.

La presència de “Divendres” a 
Cabrera de Mar servirà per donar 
a conèixer arreu de Catalunya di-
ferents aspectes relacionats amb 
la cultura, la història, l’interès tu-
rístic o la gastronomia d'aquesta 
població. 
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Ref. 2509: Cerdañola: Piso para actua-
lizar. 3 habitaciones, 1 baño, cocina 
indep. con galería, salón comedor con 
balcón exterior. En zona tranquila con to-
dos los servicios a su alcance. 70.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2512: Llantia: 1er piso de sólo 1 vecino. 
3 hab.(2 dobles), amplia cocina, galería, 1 
baño, salón comedor , balcón. Exterior,  vis-
tas despejadas, para actualizar. 100.000€

Ref. 2507: Eixample: Piso para entrar a vivir, 
ascensor. 3 hab (2 dobles), cocina office 
indep., galería, 1 baño completo, salón 
comedor con balcón. Zona con todos 
los servicios y muy tranquila. 123.000€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

JUNTO A LA RIERA

Ref. 2515: Centro: Edifi cio con ascensor 
y reformado. 4 hab. (2 dobles), 2 baños, 
cocina independiente con galería, salón 
comedor con balcón/terraza. No dude 
en visitarlo!!  180.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

Ref. 2454: Piso todo reformado, 
con parking y muebles opcio-
nal. 3 hab. (2 dobles + vestidor), 
amplio salón comedor, cocina 
offi ce indep., 1 baño. Patio a nivel 
y terraza. ¡Comunidad reducida!

EN EXCLUSIVA: OPORTUNIDAD  DE MERCADO 112.000€

IDEAL PARA DOS FAMILIAS

Ref. 2514: Cerdañola: Casa con 2 vivien-
das de entradas independientes. 5 hab., 
2 baños, 2 cocinas indep, precisa alguna 
reforma,  terraza superior. Posibilidad de 
vivienda única. 138.000€

CON PATIO A NIVEL

Ref. 2516: Peramàs: Piso grandes dimen-
siones en edifi cio con ascensor. 4 hab., 1 
baño, cocina indep., amplio salón come-
dor con balcón,  patio a nivel de 25m2. 
Zona inmejorable. 160.000€

Ref 2455: Todo reformado y en 
comunidad de sólo 1 vecino. 3 
hab. dobles, amplio salón come-
dor con balcón/terracita, cocina 
indep., baño completo, suelos 
gres. Zona con todos los servicios.

EN EXCLUSIVA: PISO REFORMADO CON TERRAZA 117.000€

Ref. 2501: Eixample: Vivienda to-
da reformada y con ascensor. 2 
hab, 1 baño, cocina indepen-
diente, amplio salón comedor 
con balcón. Vistas despejadas, 
exterior y soleado.

EN EXCLUSIVA: OCASIÓN DE MERCADO 130.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

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

www.immo-nova.es
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Nogués, a l'interior de La Confianza.   Daniel Ferrer 

Natàlia Nogués,  
compres modernistes 

 Mireia Biel

 L’oportunitat de regentar Can Pinós, la botiga 
modernista també coneguda com La Confi anza de 
Mataró, li va venir de nou. ¿Per què no deixar-ho tot 
i embarcar-se en un projecte propi, engrescador i en 
una botiga modernista com aquesta? Així va comen-
çar, ara fa quatre anys, la relació entre La Confi anza, 
la Natàlia Nogués i el seu marit, Miquel Solans. 

La història d’aquesta botiga no és una qualsevol. 
Obra de Puig i Cadafalch que data de 1896, està pro-
tegida i considerada un bé patrimonial de la ciutat. I 
no és d’estranyar: “Tenim la sort de tenir a les nostres 
mans una botiga preciosa i amb un passat insòlit”, 
explica Nogués. I és que la botiga destaca per una 
ornamentació modernista tant a l'exterior, a base 
de ceràmica i ferro forjat, com a l'interior, amb una 
notable prestatgeria goticista que la converteix en 
una petita joia admirada per turistes i locals. 

Però el traçat modernista no és l’única singulari-
tat d’aquest establiment històric de Mataró. “Quan 
les antigues propietàries es van jubilar, vam de-
cidir agafar el negoci, però vam tenir clar, amb el 
meu marit, que en mantindríem l’essència”, afi rma 
Nogués. “¿Per què comprar un paquet d’un quilo 
de macarrons si només te’n calen 100 grams?” La 
venda a granel de fruits secs, pasta i galetes no és 
només una picada d’ullet a la tradició del que s'ha 
fet en aquestes quatre parets durant 120 anys, sinó 
també “a la racionalitat, a oferir un lloc on adquirir 

la quantitat justa dels productes que es necessiten 
i a més de primera qualitat”. La proximitat hi juga 
també un paper clau en els productes que s'oferei-
xen, ja que sempre que es pot provenen del Maresme,  
de Catalunya o l'estat espanyol. 

Cinc generacions al capdavant d'un establiment 
únic i amb una història ben insòlita. 

Puig i Cadafalch, la inspiració

“S'ha creat una línia de peces de ceràmica que 
recorden les rajoles de Puig i Cadafalch de la 
botiga", diu Nogués

El modernisme es respira a cada passa dins La 
Confianza. Les rajoles de Puig i Cadafalch que 
vesteixen la façana i l'interior de la botiga s'han 
convertit també en una icona de l'establiment i 
per això s'han creat peces de ceràmica que les 
recorden. Tasses, platets i bols dibuixen les línies 
i colors emblema de La Confianza, recordant la 
seva essència i història. 

APUNTS

Defineix-te: Molt optimista, alegre i exigent

Un llibre: 'El pavelló de les peònies' de Lisa See

Una pel·lícula: 'Molt soroll per a no res' de K. Branagh

Un viatge: Tinc pendent anar a Nova York

Un referent: La meva sogra

Un repte: Que La Confianza segueixi sent un referent

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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157.000€
REF. 5064. ZONA CIRERA: Ático dúplex con terraza de 
85m2,  4 hab., 1 baño completo con bañera,  cocina offi  ce, 
galería, salón comedor con balcón exterior, piso lumi-
noso y con vistas espectaculares a mar. OPORTUNIDAD.

430.000€
REF. 01243. ARGENTONA: Espectacular casa a 3 vien-
tos. 140m2 + estudio 40m2, garaje 60m2, terraza a nivel 
comedor 20m2, tza solárium 25m2 y 60m2 zona ajardi-
nada,  3 hab. (2 suite), 2 baños  y aseo, cocina offi  ce, sue-
los porcelanato, exter. aluminio doble cristal anti robo.

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina calle Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

T. 937 965 148

 PVP A CONSULTAR
REF. 4448. ZONA PUIG I CADA-
FALCH: 2 dúplex, bajo con  3 ha-
bitaciones, cocina offi  ce 2 baños y 
jardín de 60m2, 1º  con 2 terrazas, 3 
habitaciones más estudio, 2 baños. 
¡NO DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

OBRA NUEVA 

5365

69.000€
REF. 3194. Z. ROCAFONDA: Piso alto con 
ascensor muy luminoso, salón comedor 
20m2 con balcón exterior, 2 hab. dobles, 
baño completo con bañera, cocina fór-
mica, terrado comunitario. 

T

T T

135.000€
REF. 2460. PLA D'EN BOET: Gran piso 
de 120m2 con pk y trastero incluido, 
para reformar a su gusto, 5 hab., coci-
na offi  ce, baño y aseo, balcón exterior, 
calefacción, ascensor.

T

157.000€
REF. 4444. ZONA ROCABLANCA: Opor-
tunidad! Piso con ascensor, exterior con 
mucha luz, 4 hab. (2 dobles), 2 baños 
completos, cocina offi  ce de roble, sue-
los de parquet, en muy buen estado.

T

85.000€
REF. 2461. Z. EIXAMPLE: Piso refor., as-
censor junto a zona comercial, colegios y 
medicos, exterior muy luminoso, cocina 
offi  ce, baño completo ducha, puertas de 
haya, 2  hab. dobles. OCASION PRECIO.

T

T

           108.000€
REF. 7065. Z. LLANTIA: Piso conservado 
de 3 hab., 1 doble, baño completo con 
bañera,  balcón exterior, comunidad 
reducida solo 2 vecinos.

T

198.900€
REF. 6195. CAMÍ DE LA SERRA: Fantástico 
piso de 105m2 con ascensor, 4 hab. (2 do-
bles, 2 baños completos 1 en suitte, cocina 
offi  ce con galería, salón comedor con chi-
menea, balcón exterior, a.a. y calefacción.

T
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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

Piso de 100m², 4 habitaciones (2 dobles), 1 baño, cocina independiente, ga-
leria, balcon, AA/CC, cierres de alumnio, MUY SOLEADO!!                       T150558

Mataró. Cent�o 167.300€

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

Pis en exclusiva, 65m², 3 habit., 1 bany comp., cuina off saló menj. galeria, terrat co-
munit., traster 8m², terrassa nivell18m² ¡¡Ideal reformar al seu gust!! T150922

Mataró. Cent�e 157.520€

Pis amb distribució funcional  60m², 3 habit., 1 bany, saló menj. cuina integr, balcó, 
aa/cc, tanc. alumini doble vidre, ascensor, com. familiar i tranquila!!       T151062

Mataró. Cirera 180.285€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Àtic dúplex de 100m², 4 habit. armaris enc., 2 banys, cuina office, saló menj. gale-
ria, balcó, aa/cc, tanc.alumini, ascensor, pàrquing opc. Terrassa 35m²!!   T150930

Mataró. Llàntia 243.530€

Dúplex impecable, 100m², 3 habit. dobl. arm. enc., 2 banys, cuina off., saló menj. 
20m², balcó, calef., tanc. alumini, ascensor, Tssa 11m², vistes!!           T151051

Mataró. Cirera 212.100€

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

Excel.lent casa  285m², (actual 2 vivendes), una 3 habit. + estudi, 2 banys, cuina 
office, saló menj.,  balcó, la 2a: 2 hab, 1 bany, cuina, terrassa 15m2!!!    T250195

Mataró. Molins 306.485€
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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
T110451 Mataró. Eixample. Loft en planta baja 35m² 
en 1 ambiente, 1 baño completo, cocina abierta, salón 
comedor, galería, aa/cc, cierres de aluminio, ascensor, 
parking opcional, Muy luminoso!!                   400€/Mes

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

T109899 Mataró. Cerdanyola. Piso de 70m², 3 habi-
taciones, 1 baño completo con ducha, cocina offi ce, 
salón comedor con salida a balcón, galería, ascensor, 
Muy luminoso!!                                                  575€/Mes

T110454 Mataró. Rocafonda. Piso muy luminoso de 
68m², 3 habit. 1 baño completo reformado, cocina 
offi ce reformada, salón comedor con salida a balcón, 
galería, ascensor, Disponible en febrero!!     600€/Mes

T108885 Mataró. Centre. Piso junto a la Plaza Fivaller 
de 45m², 1 habitación, 1 baño compl., ducha, cocina 
americana, salón comedor con balcón-terraza, aa/cc, 
suelos parquet, cierres de aluminio, ascensor, Zona 
comunitaria con piscina!!                             600€/Mes

T110453 Mataró. Peramàs. 2º piso sin ascensor re-
formado, 70m², 2 habit., 1 baño completo con ducha, 
cocina offi ce con lavavajillas integr., galería, salón co-
medor, balcón con aluminio, aa/cc, cierres de aluminio, 
suelos de parquet. Muy luminoso!!!                 620€/Mes

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

T110405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92m² con 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina independiente, cierres de alu-
minio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien 
conservado, para entrar a vivir!!!                       650€/Mes

T110452 Mataró. Cerdanylola. Pis molt lluminós de 
110m²,3 habit, 1 bany complet amb dutxa, cuina offi ce 
amb galeria, saló menjador, balcó, calefacció, tanc.alu-
mini, parquet, ascensor. Vistes a mar!!               650€/Mes

T110455 Mataró. Centre. Ático dúplex refor. jto a la Riera 
de 110m², 3 habit, 2 baños completos, cocina abierta 
electrodomésticos, luminoso salón comedor, 2 balcones, 
calefacción, suelos mármol, cierres aluminio, ascensor, 2 
preciosas terrazas 15m²!!!                              1.200€/Mes

T102471 Vilassar de Mar. Magnífi co piso reformado en 
1a planta de 100m², 3 habit, 1 baño completo con ba-
ñera, cocina offi ce, de 20m², comedor con ventana, ca-
lefacción, suelos de cerámica, cierres de aluminio, sala 
polivalente en planta baja de 100m² con baño completo 
con ducha, Disponible en Enero!!!                  1.325€/Mes

T109943 Mataró. Centre. Magnífi co dúplex de diseño 
de 190m² de supericie, dispone de 2 habitaciones, 3 
baños completos, cocina tipo offi ce, amplio salón co-
medor, aire acondicionado, cierres exteriores de alumi-
nio, terraza de 10m² !!!                               1.400€/Mes

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa dis-
seny. Domótica, plaques solars, de 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-
niífi ques vistes a mar i muntanya!!!         2.200€/Mes

T301616 Mataró. Centre.  Local de 90m2 de superfi -
cie, tiene 1 baño, con salida a balcón. Es ideal ofi cina, 
muy buena situación!!!                                        350€/Mes

T302740 Mataró. Centre. Local de 120m² de superfi -
cie, con un baño, las ventanas de aluminio. Ideal em-
presa de servicios!!!                                       450€/Mes

T302673 Mataró. Centre. Local en planta baixa total-
ment diàfan de 160m2 amb sortida a pati, 1 bany, dos 
trasters exteriors, Ideal magatzem!!!            500€/Mes

T301592 Mataró. Havana. Local reformat diàfan de 
130m2, 1 bany complet, 2 de servei, ideal serveis, dis-
ponible al gener!!!!                                         750€/Mes

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

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

167.300€

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

Piso amueblado de 55m², tie-
ne 1 habitación con armario 
empotrado, 1 baño completo, 
salón comedor con cocina in-
tegrada, balcón, aa/cc, suelos 
de parquet, Muy soleado!!!
                                   625€/Mes

T106764    Mataró. Cent�e

157.520€

Casa a 4 vents, zona residen-
cial, 180m², 4 habit.(Suite), 2 
banys comp. + 1 servei, cuina 
offi ce, saló menj., Llar foc, ca-
lef., Tanc. alumini, tssa 20m², 
garatge 2 cotxes, traster, es-
pectacular jardí 210m², bar-
bacoa d’obra!!   1.650€/Mes

T420112        Argentona

Ático en cuarta planta sin as-
censor de 75m², 2 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina 
offi ce totalmente equipada, 
salón comedor, Terraza de 
8m²!!!                       525€/Mes

T103736   Mataró. Eixample

Ático dúplex reform. jto. Rie-
ra, 110m², 3 habit., 2 baños 
compl., cocina con electrod., 
luminoso salón comedor, 2 
balcones, calefac., suelos de 
mármol, cierres aluminio, as-
censor, 2 preciosas terrazas 
15m²!!!             1.200€/Mes

T110455    Mataró. Cent�e

Piso de 125m², 4 habitacio-
nes, 2 baños completos con 
bañera, cocina offi ce, amplio 
salón comedor con salida a 
balcón, galería, cierres exter. 
de aluminio, ascensor. Piso 
muy luminoso!!!   625€/Mes

T101455    Mataró. Peramàs

Casa a 4 vientos amueblada, 300m², 
parcela  1.025m², 6 habit., 3 baños, 1 
servicio, 2 cocinas, 2 salones (1 con 
chimenea), galería, balcón, terraza, 
calefac., aire acond, garaje, trastero, 
Jardín, vistas montaña, Ideal para 2 
familias!!                        1.500€/Mes

T202757                   Canyamars

Ático de 50m², 2 habit., 
baño compl + 1 servicio, 
cocina offi ce con electrod., 
luminoso salón comedor, 
balcón 15m², tza de 50m², 
aa/cc, suelos parquet, par-
king ext. Disponible a partir 
de Febrero!!!        650€/Mes

T110104     Caldes d’Est�ac

212.100€

306.485€

T110429 Mataró. Pla d’en Boet. Pis 70m², 3 habit., 1 
bany complet amb dutxa, cuina office, saló menjador 
amb balcó, galeria, tanc. alumini, terre porcelànic 
d’imitació a parquet, ascensor, Tot reformat amb 
molt de gust!!!    675€/Mes
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany.Sud
MATARÓ - Molins
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.18086
R.17738
R.16679
R.18042
R.18044
R.17998
R.17805

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 71m2 - 2 habitacions
Pis - 53m2 -2 habitacions
Pis - 50m2 - 3 habitacions
Pis - 65m2 - 4 habitacions 
Pis - 55m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2
Planta baixa 
Pis - Reformat - 3 hab.
Pis - 4 habitacions

47.200 € 
57.260 €
59.500 €
65.000 €
66.000 €
72.000 €
79.260 €
82.260 €
89.200 €

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

20,55%

174,46€�/mes 
212,00€�/mes
220,00€�/mes
240,25€/mes
244,13�€/mes 
266,13€�/mes 
292,06€�/mes
304,05€�/mes
107,93€�/mes

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

Les vivendes estrella
són 

136.000 €

MATARÓ - Centre R 17999

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

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

75.550 €

MATARÓ - Rocafonda R 17995

1º Pis de 4 hab, cuina independent amb 
galeria, menjador exterior i bany complet!

Quota: 279€/mes

260.000 €

MATARÓ - Centre R 41136

Casa cantonera amb pàrquing. Tota exterior, 
actualment de 2 habitatges independents.

Quota: 961€/mes 372.000 €

MATARÓ - Via Europa R 13459

Excepcional àtic-tríplex! De 140m2, terrassa 
sup. 80m2. ¡Pàrq. 2 cotxes inclòs al preu!!

Quota: 1.375€/mes

146.000 €

MATARÓ - Centre R 17707

Magnífi c pis 4 hab, 1 lavabo i bany com-
plet, ampli saló menjador. Amb ascensor.

Quota: 540€/mes
plet, ampli saló menjador. Amb ascensor.

147.260 €

MATARÓ - Cerdanyola N. R 17996

Pis ampli amb bona distribució, 2 banys, 3 
hab i ampli saló menjador. Amb ascensor.

Quota: 544€/mes 220.000 €

MATARÓ - Habana R 17787

Pis semi nou amb 3 hab àmplies, 2 banys  
i pàrquing a la mateixa fi nca. Oportunitat!!

Quota: 813€/mes

242.260 €

MATARÓ - Pl. Italia R 18176

Pis ampli 4 hab, 2 banys, cuina offi ce i 
balcó-terrassa. Parking a la mateixa fi nca.

Quota: 895€/mes
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OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

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