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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

156.000€

¡ BUEN PISO!
Ref. 12610 AVDA. ROCABLANCA: Perfecto 
estado, actualizado recientemente. Vivienda 
90 m2, muy exterior y bien orientado con 
buena presencia y ascensor. 4 dorm. (2 do-
bles). Salón comedor amplio e independiente.
Balcón/terracita. Cocina offi ce de roble. Gale-
ría anexa. 2 baños. Muy luminoso. 

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!!

232.500€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12660 CENTRE. Z. MARÍTIMA: Dis-
frute de una de las zonas más agradables de la 
ciudad, junto al mar. Excelente vivienda 100m2 
alto y con bonitas vistas. Salón comedor am-
plio. Balcón/terracita. Cocina equipada 10m2. 4 
dorm. 2 baños. Cuarto trastero. Impecable. 

65.000€

¡PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12583 ZONA ISLA CRISTINA:  Segun-
do piso de altura en perfecto estado de refor-
ma. Finca de sólo 3 vecinos. Especialmente 
apropiado inversión con buena rentabilidad. 
Salón comedor. 2 balcones (anterior y poste-
rior). Cocina actualizada. Baño reformado. 3 
dormitorios. Suelos de gres!

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. 12499
ROCAFONDA

62.000€

 que s’adapti 

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

72.000€

¡ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!
Ref. 12643 JTO. AVDA. COMERCIAL: Edi-
fi cio pocos vecinos, vivienda 1/2 altura y ex-
terior en esquina de bloque. Destaca su exce-
lente estado y su distribución. 2 dorm. (antes 
3, fácilmente recuperable). Amplio salón co-
medor. Cocina amplias medidas. Baño com-
pleto . A/ Ac. Precio de verdadera ocasión!

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

139.500€

¡REALMENTE BONITO!
Ref. 12632 AVDA. PERÚ: En la mejor calle 
de la zona. Excelente vivienda 100m2 refor-
mado muy destacado. Espacios bien propor-
cionados, buena orientación que recoge mu-
cho sol. Edifi cio con ascensor. Salón comedor 
26m2.Balcón soleado. Cocina equipada práct. 
Nueva.3 dormitorios (antes 4). Baño de dise-
ño. Parquet. Calefacción.

T 147.000€

¡EXCELENTE INVERSÓN!
Ref. 11826 CENTRE/Z. JUZGADOS: Exce-
lente ubicación!! Edifi cación muy reciente. 
Estupenda vivienda 75m2, sin pasillos. Prác-
ticamente a estrenar. Salón comedor 26m2.
cocina integrada salón. 2 dormitorios. Cale-
facción, suelos gres. Parking +trastero inclui-
dos. Actualmente alquilado.

T

99.000€

¡OPORTUNIDAD POR PRECIO!
Ref. 12618 ST. MIQUEL DEL CROSS: Aten-
ción! Vivienda 90m2 en zona ajardinada y bien 
comunicada N-II y autopistas. Sin pasillos y a 
pie llano, sin barreras arquitectónicas. Exterior 
bien orientado y soleado. 4 dormitorios (act. 3). 
Amplio salón comedor. Cocina y c de baño refor-
mados. Zona tranquila y de fácil aparcamiento!!

T

156.000€

¡ BUEN PISO!
Ref. 12610 AVDA. ROCABLANCA: Perfecto 
estado, actualizado recientemente. Vivienda 
90 m2, muy exterior y bien orientado con 
buena presencia y ascensor. 4 dorm. (2 do-
bles). Salón comedor amplio e independiente.
Balcón/terracita. Cocina offi ce de roble. Gale-
ría anexa. 2 baños. Muy luminoso. 

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: 
Excelente compra. Magnífi ca casa unifamiliar en 
varias plantas, 330m2. Impecable. Garaje 50m2 
+ jardín 60m2. Salón comedor 38m2, bonitas vis-
tas. Gran cocina –off. jardín. 4 dor. + Estudio 40m2 
con terraza/solarium 20m2. 2 baños (1 suitte) + 2 
aseos. Calefacción. Arm. empotr. 

T

179.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien comuni-
cado. Calle tranquila. Vivienda totalmente exterior 
reciente construcción Imagen actual. Distribución 
muy acertada Luminosidad. 3 dorm. Salón come-
dor amplio. Balcón/terraza. 2 baños nuevos. Cocina 
equipada. Calefacción. Parking inlcuido. Posibli-
dad otra plaza + trastero. El mejor de la zona.

T

232.500€

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12660 CENTRE. Z. MARÍTIMA: Dis-
frute de una de las zonas más agradables de la 
ciudad, junto al mar. Excelente vivienda 100m2 
alto y con bonitas vistas. Salón comedor am-
plio. Balcón/terracita. Cocina equipada 10m2. 4 
dorm. 2 baños. Cuarto trastero. Impecable. 

T

65.000€

¡PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12583 ZONA ISLA CRISTINA:  Segun-
do piso de altura en perfecto estado de refor-
ma. Finca de sólo 3 vecinos. Especialmente 
apropiado inversión con buena rentabilidad. 
Salón comedor. 2 balcones (anterior y poste-
rior). Cocina actualizada. Baño reformado. 3 
dormitorios. Suelos de gres!

T

215.000€

PERFECTAMENTE UBICADO
Ref. 12573 CENTRO - RONDAS: En edifi cio 
semi-nuevo. Bonita vivienda, altura media y dis-
tribuida sobre una superfi cie de 90 m2.Presenta 
unos acabados/imagen realmente buenos. De 3 
dormitorios. Salón comedor amplio y bien orien-
tado sobre avenida principal. Cocina equipada.2 
baños. Vistas despejadas. 

T

Ref. 12499
ROCAFONDA
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La croqueta és un producte que ja està cuit. De fet, el 
fregit busca bàsicament escalfar-la i donar-li el color 
daurat del rostit. D’aquí que sigui imprescindible una 
bona quantitat d’oli per evitar les croquetes de dos 
colors que s’han hagut de girar a mitja cocció. Hem de 
trencar el tabú de fregir a la paella. Qualsevol atuell és 
bo per fregir. Estiguem més pendents de la immersió 
de la croqueta i, per tant, busquem atuells més aviat 
alts i estrets. Un cassó per exemple.

Un corol·lari a aquesta segona prescripció. Les cro-
quetes –com tot a la cuina- volen el seu temps. Si 
ens entestem a fregir dotze croquetes d’una tirada i 
a la paella de casa –si són congelades encara més- el 
refredament de l’oli permetrà que el pa ratllat se’n 
xopi abans de torrar-se, donant croquetes olioses i 
de digestió pesant. Millor fregir-les de tres en tres (o 
quatre pels impacients) en oli abundant i ben calent. 
Es dauraran en un tres i no res i de forma homogènia. 
I, a més, estalviarem oli. Ja veieu que no demano res 
especial. Salvar la croqueta.

Si Sou Servits-  Francesc Murgadas- AMIC

 És un dels plats estrella als programes de cuina a 
la ràdio. Esmenteu la croqueta i començaran a plou-
re trucades, tuits i altres notifi cacions. La croqueta 
ho suporta tot. Com Proust amb la seva magdalena, 
tothom té la seva croqueta amb el seu toc. Tants caps 
tants barrets. Però, com en el cas dels manaments, 
totes aquestes recomanacions i observacions que es 
fan, es poden resumir en dues: Posar un producte de 
qualitat a l’interior, i fregir-les en oli calent i abundant 
que les cobreixi. La croqueta ens arriba dels banquets 
medievals, quan les restes dels grans rostits tornaven a 
la cuina i calia fer mans i mànegues per treure un altre 
plat quan els trobadors acabaven la seva actuació. Allà, 
la bondat del producte estava garantida. Ara, potser 
no tant. Sobretot quan la croqueta ve ja preparada i 
envasada. Perquè una croqueta, tant pot protegir un 
producte de qualitat com amagar un mig rebuig. Potser 
per això jo sóc partidari de les croquetes de Km0. Que 
no vol dir que jo m’hagi d’estar hores i hores a la cuina.

Salvem la croqueta

L’ENQUESTA

Tens mascota a casa?

54,2% Sí.
45,8% No.

TRACTORADA

LA PREGUNTA

Tens cura de plantes casa?

DEIXALLES AL BOSC

Teixit de Dones i la FAVM van convocar la marxa mensual del dia 25 
contra les violències masclistes, amb aquest desplegament.

APLAUDIT: Els pagesos del 
Maresme es van sumar a la mar-
xa a Barcelona per la dignitat de 
la pagesia.

CASTIGAT: No és normal que en 
una gran iniciativa de Lotus Blau 
es trobin fi ns a dues tones i mitja 
de deixalles al turó d'Onofre Arnau.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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MENJAR CONSCIENT
Un documental fi nançat per Verkami vol induir a la 
refl exió sobre com ens alimentem
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 Foto antiga Les portades

 Des del primer dia, el Tot Mataró 
ha volgut compartir amb Mataró 
la història de la ciutat i hem volgut 
fer-ho amb tu. Prop de 1.800 fotos 
s'han publicat a la nostra revista, 
ajudant a recordar com eren els 
carrers, les entitats, les botigues 
i les festes de Mataró.

El temps passa molt ràpid i tot i 
que volem seguir creixent amb 
tu, no volem deixar de mirar en-
rere per recordar el camí que ja 
hem fet junts i volem compartir 
amb tot Mataró els records de la 
ciutat. Per això, si tens un àlbum 

No deixis les fotos antigues al calaix!

amb fotos de Mataró, instantànies 
de la família, records de la Festa 
Major, fotografi es de la teva boti-
ga, d'entitats històriques o de ra-
cons que avui ja han desaparegut, 
nosaltres volem recuperar la seva 
història, explicar-la per recordar-la 
i recuperar-la.

Per repassar la història de la ciu-
tat, ens calen fotos antigues que 
ho il·lustrin i que ajudin a fer me-
mòria. Per això, si tens fotos anti-
gues i les vols compartir, porta-les 
a les ofi cines del Tot o envia-les a 
fotografia@totmataro.cat

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1757.indd   1 1/2/17   16:20



Les millors cases de somni de la comarca
Obren les noves instal·lacions a Mataró de la franquícia maresmenca d'Oi Realtor, la 
firma de referència en el sector immobiliari de luxe

Habitatge: Redacció

 La casa que sempre has somiat pot estar a prop  
teu, aquí a la comarca i està al teu abast. El grup Oi 
Realtor estrena franquícia al Maresme amb oficines 
a la Plaça de la Muralla de Mataró i ho fa posicionada 
com la firma referent en habitatges exclusius i d'alt 
standing al país els últims nou anys. El Maresme 
és, juntament amb Barcelona, la Costa Brava, la 
Cerdanya, Eïvissa o Mallorca una zona en la qual 
podem trobar immobles excel·lents, sigui per a com-
pra o per a inversió.

Oi Realtor és una firma molt prestigiosa. Edita un 
magazín propi, que s'ha presentat a la O80 Barcelona 
Fashion Week convertit en publicació de referència 
en habitatges exclusius. 

Tenen un sistema informàtic de gestió propi cap-
davanter i una gran aposta per la presència als prin-
cipals portals, tenint els seus actius molta visibili-
tat. Ara, amb l'oficina a Mataró, Oi Realtor posa a 
l'abast de tots els maresmencs un ampli catàleg de 
serveis i propietats.

Des de la franquícia local expliquen que una comar-
ca amb el clima i enfocada al mar com el Maresme 
disposa d'unes zones privilegiades. És per això que 
la cartera d'immobles és àmplia amb la qualitat i 
l'exclusivitat com a marques pròpies de la firma.

Oi Realtor gestiona més de 350 propietats a la co-
marca, posant una àmplia gamma de propietats a 
l'abast de mataronins i maresmencs. La firma posa la 
garantia i les facilitats pel client. És ell qui li trobarà 
com és la casa que sempre ha desitjat. 

Publireportatge

Tot Publi Oi.indd   1 1/2/17   16:57



Arriba l'hora de la veritat. Després 
de 20 dies de votació acumula-
da els mataronins han dictat que 
Maria Escalas, Aleix Merino i Carme 

Puyané es disputin, des d'avui i fi ns diumenge dia 
12, el fet de guanyar el premi 'Mataroní de l'Any 
2016'. Comença de nou la votació des de zero.

És cosa de
només tres!
Comença la votació final, amb els 
marcadors a zero, fins diumenge 12

llavors comença de nou la votació amb les mateixes 
possibilitats per a tots tres candidats. No compten els 
suports rebuts fi ns ara. Cal tornar a votar. I fer-ho de 
forma constant aproparà el candidat preferit a l'èxit.

Queden descavalcats de la fi nal, però també rebran 
el seu merescut reconeixement els 7 candidats res-
tants. Tots ells han acumulat vots durant tots aquests 
dies i mereixen ser el guardó. Ara aquest, però, ha 
arribat a la fi nal i és només cosa de tres.

Comença la votació final, amb els 
marcadors a zero, fins diumenge 12

Dels vots que es facin presencialment, a través de 
Facebook o al formulari de mataronidelany.cat, de-
pèn qui sigui el guanyador, que es desvelarà el dia 13 
de febrer en l'acte d'entrega al Casal l'Aliança. Fins 

Mataroní 
de l'any

RESULTATS PRIMERA FASE:
Florin Bonca  2,66%
Clàudia Dubé  6,52%
Maria Escalas 15,03%
Mario García  6,21%
Anna Gené   6,16%
Raquel Gonzàlez  6,29%
Aleix Merino 35,39
Pere Patuel  6,43%
Carme Puyané  10,29%
Care Santos  5,01%

La votació final
Del 2 al 12 de febrer. Presencial, Facebook o 
mataronidelany.cat
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És cosa de
només tres!

Qui són els tres finalistes a 'Mataroní de l'Any 2016'?

Carme Puyané

Una vida educant

Carme Puyané ja no va cada dia al Cor de Maria a 
fer-hi de mestra, perquè esta jubilada. Ho ha fet 
durant tota la vida i segur que el bon record que 
en guarden les diferents generacions d'alumnes ha 
fet que amb els seus vots hagi passat a la final. Ella 
es defineix com una apassionada de l'educació, de 
classes dinàmiques i molta entrega. De moment ja 
és tota una finalista del Mataroní de l'Any.

Maria Escalas

La revelació de l'any

Maria Escalas és una escriptora d'èxit, una de les 
revelacions del país el 2016 amb el seu llibre "Abans 
que el teu record torni cendra", que li va valer el pre-
mi Llança de Sant Jordi. Ara segueix aquesta bona 
ratxa arribant a la final del 'Mataroní de l'Any 2016' 
on conflueixen els mèrits ja esmentats i com es mul-
tiplica al dia a dia de la ciutat, essent professora de 
música, músic o cantant.

Aleix Merino

Un somriure de lluita

Just quan s'ha fet públic que el diumenge 2 d'abril es 
farà la segona festa 'Un somriure per l'Aleix' la seva 
candidatura arriba a la final. Amb un any el nom de 
l'estranya malaltia de Tay Sachs que pateix, la tasca 
que fa Actays i sobretot la solidaritat que desperta 
el grup de suport al voltant dels seus pares, s'han 
convertit en una de les majors mostres de solidari-
tat de la ciutat.

Obertura 1-2 mataroni.indd   3 1/2/17   19:31



Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

Mataró es mobilitza per a acollir refugiats
Artistes i entitats participaran en l'acte central al Maresme de la campanya 
'Casa nostra, casa vostra' aquest diumenge al Foment

Solidaritat: Redacció

 Mataró acollirà aquest cap 
de setmana l’acte central del 
Maresme de la campanya a fa-
vor dels refugiats ‘Casa nostra, casa 

vostra’. ‘Obrim fronteres’ programa 
una cercavila, batucada, música, 
una recollida de signatures i un 
acte per convertir els dos dies en 
un esdeveniment solidari.

“Prou excuses, volem acollir” és 

el lema d’aquesta gran campanya 
que tindrà en l’acte de diumenge 
al Foment Mataroní, a les set de 
la tarda, un dels seus moments 
més importants. Artistes com 
Joan Dausà, Marina Rossell, Roc 

Marina Rossell i Joan Dausà seran a Mataró dins la campanya a favor d'obrir fronteres Cedida 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1757.indd   2 1/2/17   19:14



 L’Organització Internacional de les Migracions ha denunciat en 
un informe que almenys 253 persones han mort des de principi 
de l’any 2017 intentant arribar a Europa pel Mediterrani. La xifra 
és més baixa que la d’ara fa un any, quan durant el mes de gener 
van perdre la vida al Mediterrani 367 persones. L’organització 
també assenyala que 5.483 immigrants i refugiats han arribat el 
continent durant el primer mes de l’any, una xifra molt per sota 
dels 67.375 del mateix període del 2016. Tot i això, els morts s’han 
disparat a la ruta del mediterrani central, la que va a Itàlia (227), 
i la que connecta el nord d’Àfrica amb Espanya (25). 

Almenys 253 morts al gener

Casagran o Mercè Folch hi seran 
presents, acompanyats per enti-
tats i organitzacions socials com 
Stop Mare Mortum, el Sindicat 
de Manters o el grup Memòria 
Històrica de Mataró.

Dos dies d'activitats
Però per a escalfar motors, du-
rant tot el cap de setmana hi hau-
rà activitats. El dissabte, com en 

moltes altres poblacions d’arreu 
de Catalunya, hi haurà una gran 
recollida de signatures juntament 
amb cercavila de batucades, actu-
ació de circ i lectura del manifest 
a la plaça Santa Anna.

Totes les iniciatives van encara-
des a la mobilització de la població 
per a la manifestació del pròxim 
18 de febrer a la plaça Urquinaona 
de Barcelona. La campanya pretén 
que sigui una manifestació equipa-
rable a les del moviment 'Aturem 
la Guerra' de fa una dècada.

Dissabte i diumenge

La doble cita és dissabte 
a la Plaça de Santa Anna 
a les 18h i diumenge al 
Foment a les 19h

núm. 1757 del 3 al 9 de febrer de 2017
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L'Ajuntament porta 'The Bot' al jutjat per la 
presència de menors durant el show porno
El jutge haurà de decidir si obre un procés penal contra els propietaris del local 

Societat: Redacció

   La investigació que l’Ajunta-
ment va obrir al local d’oci nocturn 
‘The Bot’ per l’espectacle de sexe 
explícit del passat 14 de febrer s’ha 
posat en coneixement del jutge 
després de concloure que hi ha 
indicis de delicte per la presència 
de menors al local. La setmana 
passada es va acabar de prendre 
declaració a diverses persones, es 
va tancar la investigació i dissabte 
es va portar davant el jutjat, que 
haurà de decidir si obre un procés 
penal derivat del show pornogràfi c 
i la presència de menors.

La regidora de Via Pública, Núria 
Moreno, ha assegurat al Tot Mataró 
que “teníem indicis que hi havia 
menors i hem procedit a una inves-
tigació que fi nalment s’ha portat al 
jutge, de manera que s’ha d’enten-
dre que hi ha fonts probatòries que 
aquests indicis s’han complert”.

Irregularitats en les llicències
Dos dies després del show por-
nogràfi c, l’Ajuntament va obrir 
un expedient sancionador a ‘The 
Bot’ i ja va avisar que emprendria 

accions legals si podia demostrar 
que al local hi havia menors aque-
lla nit. L’espectacle, protagonitzat 

per quatre actrius, va generar un 
gran enrenou a les xarxes soci-
als, per on van circular vídeos i 

crítiques del show.

La llicència
La investigació va fer sortir a la 
llum que ‘The Bot’ ja havia obert 
diligències perquè no tenia llicèn-
cia de local d’oci nocturn, sinó 
de bar-berenador. Com a mesura 
cautelar, la Policia Local va decidir 
limitar l’horari de l’establiment 
fi ns a les 12 de la nit, cosa que 
va portar els propietaris de ‘The 
Bot’ a tancar provisionalment. Ara, 
l’Ajuntament també estudiarà si 
obre un nou expedient sanciona-
dor al local “perquè va actuar com 
a sala d’espectacles”.

4

El show pornogràfic el 
van protagonitzar quatre 
actrius contractades 
per l'empresa de roba 
Bullpark

La resposta de l’Ajuntament ha estat “contundent”, tal com ha 
reiterat Moreno des que es va obrir l’expedient sancionador. El 
següent pas serà insistir en la redacció d’un Pla d’Oci Nocturn 
“genèric” i que tingui en compte “no només la zona del Pla d’en 
Boet, sinó també tots els bars i terrasses i el front marítim”, afir-
ma Moreno. La regidora ja ha avançat que seran “durs” i que “es 
faran actuacions en qüestions de llicències”, i que es treballarà, 
com ja es ve dient des de fa temps, en la construcció d’un model 
d’oci nocturn lliure de sexisme.

“Per un nou model d’oci nocturn”

Imatges de l'espectacle de sexe explícit del passat 14 de gener Cedida 

CulturaCiutat núm. 1757 del 3 al 9 de febrer de 2017 
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MASCOTES

Tenir mascota, és a dir adoptar un animal, 
implica una responsabilitat, però és una font 
d'energia i companyia. Siguin grans o petits. 

Els gossos i els gats són les mascotes més co-
munes, però des del moment en què els portem 
a casa hem de començar a educar-los, perquè la 
seva convivència amb la resta dels membres de la 
família sigui més agradable. A més, és important 
tenir en compte el temps de què disposarem per 
estar amb ells, ja que, en el cas dels gossos, a més 
cal treure’ls a passejar. Fins i tot s’ha de valorar què 
farem amb ells quan arribin les vacances, si ens els 
podem emportar o si tenim algú de confi ança que 
se’l pugui quedar uns dies.

ELS NOSTRES MILLORS AMICS
Mascotes grans i petites

• Les tortugues d’aigua requereixen que els donem 
unes atencions especials d’higiene i alimentació 
perquè la seva closca no pateixi cap tipus de lesió o 
infeccions. Necessiten disposar d’un hàbitat adequat 
amb terra i aigua, que estigui sempre molt net, així 
com prendre el sol. 

• Els petits rosegadors, com hàmsters, conills, co-
bais... són mascotes molt actives que poden passar 
la major part del temps dintre de la gàbia i no reque-
reixen tantes atencions com altres mascotes, a més 
són més resistents a les malalties. Però, és important 
que mantinguem la seva gàbia neta i que els propor-
cionem sempre aigua fresca i menjar, que pot ser a 
base de pinso i complementar-se amb fruita i verdura.

ESPECIAL MASCOTES 1757.indd   2 1/2/17   16:27



G A R D E N  H O M E

362DIES
OBERT

DIUMENGES I FESTIUS
OBERT TOT EL DIA

PINSO GOS 
ADVANCE 
MAXI ADULT 
14KG

49,99€

ESPECIAL  
MASCOTES

NATURALLITY 
CAT SALMON & 
RICE 700GR.

4,79€

NATURALLITY 
CAT LAMB & 
RICE 700GR.

4,79€

ZOLUX RASCADOR 
GAT SOLO BEIG O 
KAKI

25,95€IMMUNITY 
TREAT
SNACK 
150GRS.      

Ronda Països Catalans, 11. Mataró
WWW.PASSIGARDENHOME.COM

• Ofertes vàlides fins el 28-02-2017, excepte error tipogràfic o fi d’existències •
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MASCOTES

Els Tres Tombs de Mataró venen enguany tardet 
i se celebraran el diumenge 12 amb el recor-
regut i els protagonistes habituals. Hi haurà 

la benedicció de mascotes i el recorregut amb una 
dotzena de carros i més de 15 cavalls de muntura 
confirmats, a una setmana del gran dia.

A PUNT PELS TRES TOMBS
Diumenge 12, el dia de beneir les mascotes

El recorregut de sempre

Els Tres Tombs faran el recorregut tradici-
onal pel carrer del Parc, muralles del Tigre 
i Sant Llorenç, Riera i carrer Argentona

La festa dels animals, 

diumenge 12
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núm. 1722 del 06 al 12 de maig de 2016

La caiguda del pèl en gossos i gats és un pro-
blema bastant freqüent, però no és fàcil de 
solucionar. Però, afortunadament hi ha certs 

mètodes per intentar evitar aquest problema. Una de 
les maneres és mantenir sempre la vostra mascota 
lliure de paràsits, tant interns (cucs...) com externs 
(puces...), perquè poden danyar la pell o els òrgans 
interns del vostre animal i provocar que li caigui el 
pèl en gran quantitat.

 En el cas que acostumeu a banyar la vostra mascota, 

SI ELS HI CAU MOLT EL PÈL...
Solucions per a gossos i gats

heu de tenir present que, si no utilitzeu els productes 
de neteja específics per a la seva cura, se li pot fer 
malbé el pèl i causar la seva caiguda. A més, excep-
te que us ho indiqui el veterinari, no és convenient 
banyar la mascota més de dues o tres vegades al 
mes. Només cal que li raspalleu el pelatge en sec 
unes dues o tres vegades a la setmana perquè llueixi 
sempre net. Altres consells per evitar la caiguda del 
pèl consisteixen a donar-los suplements alimentaris 
o netejar el lloc on dormen. Per millorar la qualitat 
del pèl els el podeu tallar curt dues vegades a l’any.
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MASCOTES

Segons els psicòlegs és beneficiós per al desen-
volupament infantil conviure amb una mascota. 
Però s’ha de tenir cura en l’elecció d’aquesta, 

perquè no totes són adequades per als nens. Les 
mascotes més populars entre les famílies amb fills 
són els gossos perquè són fidels i afectuosos, però 
els gats també són capaços de desenvolupar un fort 
vincle d’unió amb la seva família humana i ser molt 
afectuosos, de manera que també es poden conver-
tir en bons companys de jocs dels nens. A més, els 
gats són uns animals molt més fàcils d’educar que 
els gossos, són molt juganers i actius i els encanta 
que els acaronin.

Tot i això, cal tenir en compte que és recomanable 
que el gat hagi après a conviure amb humans des 
de ben petit, perquè sigui més senzill socialitzar-lo. 

MOLT BONES PELS NENS
Els psicòlegs recomanen tenir mascotes

No només els gossos

Els gats també són capaços de desenvolupar 
un fort vincle d’unió amb la seva família 
humana i ser molt afectuosos 

Els gats, per la seva mida són fàcils d’agafar en 
braços per un nen i, fins i tot, de transportar, així 
que podreu anar de vacances amb ells. A més, no 
requereixen gaire feina, ja que no cal treure’ls al 
carrer perquè facin les seves necessitats, les faran 
en una safata o les soterraran al jardí. Només cal 
que els raspalleu de tant en tant i que els propor-
cioneu algun lloc on esmolar-se les ungles.
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C15

Des de primers d’aquest any, i coincidint amb 

el seu 30è aniversari, l’HVM ha incorporat 

al seu equipament, el primer servei comar-

cal de Tomografia Axial Computeritzada (TAC) de 

veterinània, fent així un gran pas en els diagnòstics 

per imatge. Així, amb la seva experiència de 30 anys 

de dedicació, l’HVM segueix oferint el millor de la 

medicina veterinària, gràcies als seus especialistes 

i personal de suport. L’HVM vol agrair la confiança 

dels seus clients, amb descomptes especials en 

visites o serveis preventius de la vostra mascota.

HOSPITAL  
VETERINARI DEL 
MARESME
El primer servei de TAC veterina-
ri del Maresme
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MASCOTES

L’educació del gos i, a la vegada, l’educació de 
la persona amb la que conviurà durant tota 
la seva vida, ha de ser condició indispensa-

ble, fins i tot abans que el nou membre de la família 
entri per primera vegada a casa. Només mitjançant 
l’educació d’ambdues parts es podrà arribar a una 
entesa per gaudir del dia a dia. Quantes vegades 
haurem sentit la frase: “Tracta el gos com si fos el 
seu fill”. Però la realitat és una altra, perquè perme-
tem moltes conductes que no es permetrien als fills. 
Si ets responsable d’un gos, quantes vegades hau-
ràs deixat que interrompi una conversa interessant 
amb algú mitjançant la seva conducta impacient? 
Quantes vegades hauràs deixat que s’interposi en el 
camí d’un vianant amb la llarga corretja que agafes 
des de l’altre extrem?

COM EDUCAR EL NOSTRE GOS
Consells de Sònia Villalba, de Kanstak Educació Canina

Ser responsable d’un membre caní a la família 
ha de significar ser coneixedor de totes les obliga-
cions que comporta i va més enllà de fer llargues 
passejades, complir amb les normatives de civisme 
i aportar-li l’educació necessària.

Els amants de l’espècie canina gaudim moltes ve-
gades de les seves entremaliadures, no ens importa 
la quantitat de pèl que deixa, les vegades que hem de 
netejar la nostra llar o que no puguem estar fora de 
casa més d’un determinat nombre d’hores.

Tots els que hem viscut aquests moments i volem 
seguir vivint-los hem de prendre la responsabilitat 
de conviure amb altres ciutadans que no han pres 
aquesta elecció d’una forma cívica i respectuosa.

Tenir gos és més que 

treure'l a passejar!
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COMENÇA LA VOTACIÓ FINAL!

Del 2 al 12 de febrer de 2017
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

1P VOTA MATARONÍ 16 1757.indd   1 2/2/17   9:23



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous 

9 de febrer

21.30h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
Mataró) //
Anticipada: 14€.
Taquilla: 18€.

BIG BAND JAZZ MARESME,
ENREGISTRA DISC EN DIRECTE

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Concert de Banda
Divendres 3 febrer / 20h / CC 
Calisay (Riera Pare Fita, 31. Arenys 
de Mar)
Concert de la Banda de l'Escola de 
Música d'Arenys de Mar i l'Agru-
pació Musical de Badia del Vallès, 
amb la col·laboració de l'Aula de 
cant de l'Escola de Música d'Arenys.

Dorban
Dissabte 4 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Concert en format acústic de la ban-
da barcelonina, amb infl uències de 
Foo Fighters, Vetusta Morla, Pearl 
Jam, Depeche Mode o Megadeth.

Oscar Torres & Band
Divendres 10 febrer / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 6€. Taquilla: 8€.
Concert d'una banda que combina 
la rumba catalana i fl amenca amb el 
més pur rock,reggae i funky.

Lady Stardust
Dissabte 11 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Homenatge a David Bowie. 

TEATRE I DANSA //

'Sóc puta, i què?'
Divendres 3 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Obra de la companyia Les Fugitives.

Circ: 'Rhümia'
Dissabte 4 febrer / 21h / Espai 
L'Amistat (c. Sant Antoni, 60. 
Premià de Mar) / Anticipada: 11€. 
Taquilla: 13.50€.
Espectacle guanyador del Gran 
Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2016.

Teatre: 'Diari d'una miliciana'
Dissabte 4 febrer / 21h / Teatre 
La Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Anticipada: 
11€. Taquilla: 13€.
Cia. La Belle Ensemble. 

'Júlia, la fi lla de Jim Hawkins'
Diumenge 5 febrer / 18h / Casal de 
Joventut Seràfi ca (Josep Baralt, 
s/n. Arenys de Mar) / Entrada: 7€. 
Grup Blaugrana Scena de Sant Feliu 
de Codines. 45è Concurs de Teatre 
Amateur Premi Vila Arenys de Mar. 

Guia cultural

Concertàs que es preveu, di-
jous que ve, al Clap. La Big 

Band Jazz del Maresme enregis-
tra en directe el seu 
segon disc, amb 
el trompetista 
Fabrizio Bosso 
com a convidat 
especial. La big 
band necessita el pú-
blic i el seu caliu, ener-
gia i per descomptat els 
seus aplaudiments! Els 
assistents podran fer 
una reserva del CD a 
un preu especial.
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ANUNCI TOT MATARO 138 x 91,13.pdf   1   30/12/16   12:35

Agenda 1757.indd   2 1/2/17   17:19



www.totmataro.cat/agenda

'Fantasmes'
Diumenge 5 febrer / 18h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 5€.
Una posada a escena excèntrica 
i atrevida, inspirada en el gènere 
de la paròdia de terror. A càrrec 
de la companyia Pàmboliteatre.

Fet a Mataró: 'Sí i no (calidos-
copi Schimmelpfennig)'
Dijous 9 febrer / 20h / Can Gassol 
(Pl. de la Pepa Maca, 15 Mataró) 
/ Entrada lliure amb invitació.
Lectura dramatitzada elaborada 
a partir de fragments de l'autor 
alemany Roland Schimmelpfennig.

Fet a Mataró: 'Peggy Pickit 
veu la cara de Déu'
Dissabte 11 febrer / 20h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15 
Mataró) / Preu: 6€.
Obra teatral de Roland Schimmelp-
fennig sota la direcció de Moisès 
Maicas.

Teatre: 'L'electe'
Dissabte 11 febrer / 20.30h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, s/n) 
/ Taquilla: 13€. Anticipada: 10€.
Amb Ramon Madaula i Roger 
Coma. Una batalla entre el pre-
sident i el seu psiquiatra, hores 
abans del discurs d'investidura.  

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 3 febrer / 17.30h: El 
conte de la Rotllana: narració de 
'Samfaina de monstres' d’Anita 
Pouroulis amb les il·lustracions 
de Sholto Walker.
Dimecres 8 febrer / 17.30h: Art 
Time ' Parlem i pintem: Miquel 
Barceló', conte i taller d'activitats 
plàstiques.
Dijous 9 febrer / 17.30h: Dijous 
a la Biblio: narració del conte 
'Crominyona', de Michel Gay i ac-
tivitats plàstiques. 

MÚSICA /

Concert de les candeles
Divendres 3 febrer / 20.30h / 
Capella Col·legi Maristes Valldemia 
(La Riera 122, Mataró) / Gratuït.
Concert a càrrec d'alumnes del 
col·legi i estudiants de música, i 
actuació de l'arpista Esther Piñol. 
degustació de vi i "llantions". 

DANSA /

Ballet: 'Woolf Works'
Dimecres 8 febrer / 20.15h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 16-18€.
Projecció en directe des de la 
Royal Opera House de Londres. 
Coreografi a: Wayne McGregor. 
Música: Max Richter.
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INFANTIL /

Sortim en família: 'Acorde' 
Diumenge 5 febrer / 12h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle de la companyia Sebas, 
amb malabars, monocicle i teatre 
gestual, a partir de 3 anys. Cicle 
"Mataró, circ al Casal!".

LLIBRES /

Presentació: 'Hablar de todo 
y no saber de nada'
Dimecres 8 febrer / 19.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada lliure. 
Llibre del mataroní Joan López 
Alegre sobre el món de les ter-
túlies i els tertulians.

'L'arbre de les sabates'
Diumenge 5 febrer / 18h / Teatre 
Principal (C. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Entrada: 5-6€.
Teatre familiar a càrrec de la Cia. 
Pea Green Boat.

Buc de contes
Dijous 9 febrer / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte infantil 'Ovejas, 
muchas, muchísimas ovejas', de 
Haluka Nohana.

Hora del conte 
Dijous 9 febrer / 18h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Narració del conte 'Contes clàssics' 
amb Juanitu i els nens/es del Taller 
de teatre de l'escola Sinera.

Contes disfressats
Dijous 9 febrer / 17.30h / Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch i Martín 
(c. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar 
de Mar) 
L'hora del conte de Gina Clotet. 

XERRADES I LLIBRES /

'Els estranys'
Divendres 3 febrer / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació del llibre de Raül 
Garrigasait a càrrec de Joan Safont.

Club de Lectura
Dilluns 6 febrer / 19h / Biblioteca 
Ilturo (c. Sant Joan, 8. Cabrera 
de Mar)

"La Mort d'Ivan Ilitx; La sonata a 
Kreutzer" de Lev Tolstoi. Activitat 
moderada per l’escriptor Toni Sala.

Facciamo due Chiacchiere
Dimarts 7 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià, amb 
l'obra "Va' dove ti porta il cuore" 
de Susanna Tamaro. 

'De l'autoestima  a l’autoac-
ceptació incondicional'
Dimarts 7 febrer / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Xerrada de Teresa Gomis, psicòloga.

Cinefòrum: 'Truman'
Dimecres 8 febrer / 18h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar) 
Projecció de la pel·lícula "Truman", 
premi Goya a la millor pel·lícula, i 
tertúlia en acabar.

'Tinc ansietat i/o depressió. 
Què puc fer per superar-ho?'
Dijous 9 febrer / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Cicle de xerrades psicològiques, a 
càrrec de l'equip de la Fundació.

'Cròniques de Kaneai'
Dijous 9 febrer / 19h / Biblioteca 
Ernest Lluch (c. Santa Eulàlia, 
66-80. Vilassar de Mar)
Presentació del llibre de Raquel 
Picolo, a càrrec d'Anna M. Villalonga.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 3 febrer / 18h: El Club 
dels Superagents Lectors: activitat 
literària, de 9 a 12 anys.
Dimarts 7 febrer / 18h: L'Hora 
del Conte: 'La veueta', de Michaël 
Escoffi er.
Dijous 9 febrer / 18h: "Club Gomet 
Vermell", tertúlia literària per a 
nens/es de 8 a 10 anys.  

Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró Mataró).
Dissabte 4 febrer / 11h: Cinema 
infantil en català "Charlie Brown 
i Snoopy". 
Dimecres 8 febrer / 18h: L'Hora del 
Conte especial del 4t aniversari: 
"Un aniversari diferent", a càrrec 
de Marta Figueras.
Dijous 9 febrer / 18h: "Club Gomet 
Vermell", tertúlia literària per a 
nens/es de 8 a 10 anys.

'Coneixes la lluna d’Els 
Pas torets?'
Diumenge 5 de febrer / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 anys. 
Aprèn a fer una lluna com la dels 
Pastorets i coneix-ne anècdotes. 

'Loops'
Diumenge 5 febrer / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, 14. 
Argentona). Preu: 7€.
Espectacle familiar amb objectes, 
música en directe, titelles i actrius. 
Organitza: La Xarxa d'Argentona.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'El model polític'
Dijous 9 febrer / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Montserrat Tura, 
exconsellera de la Generalitat de 
Catalunya i Jaume López, doctor 
en Ciència política i professor de la 
UPF. Organitza: Òmnium Cultural 
i Assemblea Nacional Catalana. 

SOLIDARITAT //

'Obrim fronteres'
El Maresme se suma a la campanya 
'Casa Nostra, Casa Vostra', a favor 
de l'acollida de refugiats.
Dissabte 4 febrer / 17.30h / Plaça 
Santa Anna (Mataró):
Cercavila, batucada, castellers, circ, 
lectura del manifest,  recollida de 
Signatures per #VolemAcollir.

Diumenge 5 febrer / 19h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró):
Acte central amb la participació 
de Joan Dausà, Marina Rossell, 
Roc Casagran, i molts més. 

FESTES I FIRES //

Flowshop Vermut 
Diumenge 5 febrer / De 10 a 14h 
/ Plaça Can Xammar (Mataró)
Una nova edició del market d’opor-
tunitats amb novetats: canvi d’ubi-
cació, vermut i ballada de swing.

Mercat de Segona Mà de 
Material de Muntanya
Dies 9 i 10 febrer / 19 a 20.30h / 
UEC (c. Nou, 29. Mataró)
Material de tot tipus: roba, bicis, 
material tècnic, motxilles, esquis, 
botes, grampons, casc, etc.

39a Fira de l'Arbre i la natura
Dies 11 i 12 de febrer / De 9 a 21h 
/ Parc Central de Mataró
Exposició i venda d’arbres i plantes, 
productes alimentaris, i molt més.

TALLERS I CURSOS //

Taller de música medieval
Diumenge 12 febrer / De 10 a 14h i 
de 16 a 20h / Les Esmandies (Rda. 
O'Donnell 94. Mataró) / Preu: 35€. 
Inscripcions: Tel. 93.757.88.57.
Taller a càrrec de Cristina Alís, 
especialista en música medieval.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

XERRADES /

Cicle 'La Ruta de la Seda'
Dimarts 7 febrer / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
A càrrec d'Àngel Morillas, historia-
dor i coordinador del Patrimoni de 
la UNESCO. 1a xerrada 'La Xina, un 
país mil·lenari i de grans inventors'.

VISITA GUIADA /

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 4 febrer / 18 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Obra d’Antoni Viladomat, el pintor 
català més important del s. XVIII.
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Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Inauguració 3 de febrer a les 19h. 
Fins al 6 de març: 
• 'Parelles artístiques del Maresme', 
del projecte CFP Alterarte.
Fins al 5 de març:
• 'Camins d'aprenentatge': 50è 
aniversari de l'escola GEM.

Carme Bufí – M.F. Cortés
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
3 de febrer a les 19.30h. Fins al 
26 de febrer.
Mostra d’escultura i pintura. 
Associació Sant Lluc per l’Art.

'Salvación'
Centre Cívic Molins (C. de Nicolau 
Guañabens, 23. Mataró) / Del 3 
al 22 de febrer.
Quadres de Liliya Trukhyna.

'Bamba'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Del 6 al 24 
de febrer.
Obra de la fotògrafa dels colors 
Clara Ballesta.

Jazzeros
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 
26. Mataró) / FIns al 28 de febrer.
Fotografi es de Jaume Sancho.

Pablo Ariel Descalzo
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 24 de febrer. 
Dibuixos de realisme a bolígraf. 

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

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

'Un Planeta de Valors'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Fins al 
25 de febrer.
Recull contes i il·lustracions, Revista 
Valors i Associació Planeta Lletra.

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

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

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.

'Josep Puig i Cadafalch i la 
seva obra'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). Fins al 28 
de febrer.
Commemoració 150 anys del nai-
xement de l’arquitecte mataroní.

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

Andreu Vilasís. Esmalts
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 19 de febrer.
Tècnica de la grisalla.

'Empremtes del passat'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 12 
de febrer
Col·lecció de fòsils de Joan Condal.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Camins desfets' 
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
4 de febrer a les 19.30h.
Obra del pintor alemany Gabriel 
Schmitz. Una recerca de noves 
possibilitats expressives de la fi -
gura humana en moviment. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

ECONOMIA: 'El corredor medi-
terràni, reptes i oportunitats'
Dimecres 8 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència de Joan 
Amorós (President de FERRMED).

'Prevenció de caigudes i acci-
dents a la llar i higiene postural'
Divendres 10 febrer / 16.30h /  
Casal Gent Gran Jaume Terradas 
(C, Argentona, 59). Mataró)
Conferència de Noema Ribas, te-
rapeuta ocupacional del Consorci 
Sanitari del Maresme. 14è cicle d’ac-
tivitats formatives per a la gent gran.

CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. Plaça 
de les Tereses, 17. Mataró. Tel: 
93.755.14.17.
Febrer: • Dia 12, gran Calçotada al 
Tarragonès. • Dia 23, de compres a 
Andorra (esmorzar a Pons i dinar). 

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Melé de petanca, dimarts. 
• Cursos i tallers: Puntes de coi-
xí, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havaneres, 
relaxació, anglès. Informàtica: pho-
toshop, imatge digital i powerpoint. 
Modisteria (dilluns de 16-19h), Art 
Floral (dimarts de 15.30-18.30h) i 
Pintura sobre roba. Nou curs gra-
tuït de Tai-Txí (inici dimecres 1 de 
febrer 11.30 a 12.30h). • Joc del 9 + 
1: a partir de febrer, cada divendres 
a la tarda de 16 a 18h, amb premis. 

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.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: dimecres 15 de 
febrer, Calçotada al Berguedà 
amb visita a Casserres. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill i 
dimc matí). Mandales (Dimt tarda). 
Labors  i Patchwork (Dill tarda). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns de 9 a 12h). • "Juguem al 
quinze", dijous tarda.

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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Exigirà sous de 1.000 euros als subcontractes
L'Ajuntament preveu aprovar noves clàusules perquè les contractacions públiques tinguin 
en compte condicions de treball dignes, ètiques i sostenibles

Societat: Redacció- ACN

   L'Ajuntament de Mataró preveu 
aprovar en el pròxim ple municipal 
la incorporació de noves clàusules 
ètiques, mediambientals i socials 
perquè siguin d'obligat compli-
ment en els nous processos de 
contractació pública. Una de les 
mesures serà exigir a les empreses 
que se subcontractin que fi xin un 
salari mínim de 14.000 euros anu-
als als seus treballadors a temps 
complet, és a dir, 1.000 euros al 
mes, amb l'objectiu de garantir 
el treball digne.

En aquest sentit, en aquells con-
tractes on la mà d'obra sigui un 
component essencial, el criteri 
econòmic a l'hora de valorar les 
diferents ofertes que es presentin 
ponderarà fi ns a un màxim del 
60%. "Qui s'emporti els contrac-
tes que no sigui perquè presenta 
la millor oferta, sinó perquè in-
corpori més clàusules socials", 
ha explicat el regidor de Serveis 
Centrals, Juan Carlos Jerez.

Aquest són alguns dels exem-
ples de la nova guia per a la con-
tractació pública que ha elaborat 
l'Ajuntament de Mataró i que ha 

farcit de criteris socials. Les noves 
clàusules de contractació inclo-
uen propostes que al llarg de tot el 
mandat han posat sobre la taula els 
diferents grups municipals, com 
la imposició d'un salari mínim, 
l'exclusió d'empreses que operin 
en paradisos fi scals o el suport a 
petites i mitjanes empreses amb 
el pagament directe de serveis a 
terceres empreses subcontrac-
tades si l'adjudicatari principal 
no compleix amb els terminis de 
pagament.

Més control
El regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez, ha valorat 
l'aplicació de clàusules socials a 

la contractació pública de l'Ajun-
tament de Mataró "des de fa anys" 
i assegura que les noves exigències 
són "un pas més" en una política 
de contractació més responsable, 
sostenible, social i que fomenti 
valors. 

L'Ajuntament de Mataró té ac-
tualment 175 contractes vigents 
d'un total de 143 contractistes di-
ferents, que suposen el 35% del 
pressupost de despesa municipal. 
Un dels grans contractes que està 
a punt d'expirar, l'any 2018, és el 
del Mataró Bus i, per tant, un dels 
primers que s'hauria de regir per 
les noves clàusules socials que vol 
implantar el consistori a partir del 
mes que ve.

Un altre dels contractes que acaba aviat, a 31 de desembre d'en-
guany, és el de la zona blava. En aquest cas, però, l'Ajuntament 
de Mataró es planteja la municipalització del servei a la fi de la 
concessió, que actualment està ja en període de pròrroga. Jerez 
ha reiterat la voluntat de l'Ajuntament d'estudiar la municipa-
lització de serveis a mesura que vencin les concessions, però 
posa en relleu el fet que Mataró va ja moltes passes per davant 
d'altres municipis que entren ara en un auge municipalitzador.

Municipalitzar la zona blava?

L'Ajuntament de Mataró en una imatge d'arxiu Arxiu 
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

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

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

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

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

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

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

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

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

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

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

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

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

B. FITÉ

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

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

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

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

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

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

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

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

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

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

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

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

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

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

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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Tractorada històrica per la pagesia
La 'Marxa Pagesa' culmina a l'avinguda Maria Cristina amb més de 500 tractors d'arreu de 
Catalunya, incloent-hi els del Maresme 

Medi Ambient:  Redacció -ACN

   Imatge inèdita la que es va 
veure aquest dissabte pels car-
rers de Barcelona, amb l'arribada 
a l'avinguda Maria Cristina de més 
de 500 tractors. Així fi nalitzava 
l'anomenada Marxa Pagesa, que 
va mobilitzar un miler de vehicles 
des de dijous per reclamar el re-
coneixement de l'activitat pagesa 
i ramadera per part de la societat 
i del món polític.

Convocada pel sindicat Unió de 
Pagesos (UP), l'acció volia "renovar 
el contracte de la societat" amb el 
camp per al futur més immediat. 
Els tractors provenien de tots els 
punts del país, també de Mataró i 
el Maresme, on van arribar diven-
dres i es van reunir amb l'alcalde 
David Bote, a qui van entregar un 
manifest i de qui van rebre suport.

Els pagesos van voler denunciar 
des del sector la retallada de la ren-
da agrària catalana, que acumula 
una davallada del 39%, en termes 
constants entre el 2001 i el 2015. 
La gestió dels espais naturals pro-
tegits i de la fauna salvatge és un 
altre dels aspectes que preocupa 
el sector tal com es va fer constar 

en el manifest, llegit per l'històric 
dirigent d'UP, Pep Riera.

Sis eixos de treball
El document traçava en sis eixos 
els reptes que s'han d'afrontar per-
què "el camp català contribueixi 
adequadament al benestar de la 
societat catalana". D'una banda, 
la "dignifi cació i reconeixement 
del paper de la pagesia en la so-
cietat"; també el "respecte a la 
voluntat democràtica de la pa-
gesia professional catalana" que 
va designar en més de dos terços 
Unió de Pagesos com el sindicat 
que els representa. El tercer punt té 
relació amb la necessitat de posar 
mesures per "assegurar la justícia 
i l'equitat en el comerç i la distri-
bució de productes".

El quart eix reclama un "respec-
te amb les prioritats en desenvo-
lupament rural", destacant que 
l'Estat ha disminuït en un 74% 
l'aportació que feia al Programa 
de Desenvolupament Rural (PDR). 
Pel que fa al Govern, UP apunta 
que, tot i l'augment de la dotació 
econòmica, el sector encara con-
sidera insufi cients els 340 MEUR 
destinats del pressupost català. Els 

manifestants han volgut enviar un 
missatge a la Generalitat perquè 
faciliti la incorporació de joves 
perquè hi hagi relleu generacional; 
que aposti per la modernització 
de les explotacions i les mesures 
agroambientals i, fi nalment, donar 
suport a l'activitat a les comarques 
de muntanya.

De fet, la situació en aquesta 
zona, perjudicada per la retallada 
dels ajuts, tot i els esforços que 
s'han de fer per desenvolupar-hi 
l'agricultura i la ramaderia, i la 
gestió de la fauna salvatge (porc 
senglar, voltors, cabirols o la rein-
troducció de l'ós bru als Pirineus), 
va ser el desencadenant per orga-
nitzar la Marxa Pagesa, i cinquè 
eix prioritari d'actuació que es fa 
constar en el manifest. 
El sisè i darrer punt fa referèn-
cia a la demanda perquè s'atu-
rin les "arbitrarietats" en les que 
la pagesia i la ramaderia acaben 
perdent. S'exigeix una legislació 
"que garanteixi uns espais agraris 
protegits i productius" davant les 
amenaces que representa el des-
envolupament urbanístic i d'in-
fraestructures i la severitat en el 
disseny de plans ZEPA.

La marxa de tractors de camí a Barcelona ACN 
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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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Residus recollits 

Una escena del curtmetratge

Lotus Blau 

Cedida 

 Tres perspectives i una única 
història: la de la Judit, una ado-
lescent que pateix assetjament es-
colar. Aquest és el fi l conductor del 
curtmetratge ‘Judit’, que explica la 
història d’una jove de 15 anys que 
pateix assetjament tant en el seu 
dia a dia a l’escola com a través de 
les xarxes socials. 

La història té segell mataroní, 
ja que ha estat dirigida per Marc 
Vadillo, el jove que fa uns mesos va 
guanyar un concurs del RACC i de 
qui Trànsit va utilitzar una fotogra-
fi a per il·lustrar l’última campanya 
per evitar accidents. El muntatge, 

El mataroní Marc Vadillo dirigeix el muntatge, basat en 
fets reals i rodat des de tres punts de vista diferents 

Judit, un curtmetratge sobre 
bullying made in Mataró

   Setanta persones van participar 
el passat diumenge en la neteja 
del turó d’Onofre Arnau i entorns 
d’aquesta zona forestal. Es tracta 
de la primera acció del projecte 
de neteja de boscos 9bosc que 
impulsa la fundació Lotus Blau.

La fundació Lotus Blau va sol-
licitar fa mesos la col·laboració de 
l’Ajuntament per portar a terme 
el projecte, que té com a fi nalitat 
desenvolupar una activitat de cus-
tòdia del territori consistent en 
la recollida dels residus urbans 
que hi ha als boscos per part de 
voluntaris. 

A l’acció de diumenge es van 
recollir més de 2 tones i mitja de 
residus tals com rajoles, planxes 
de coberta de plàstic, plàstics de 
gran mida, tubs de reg, testos de 
plàstic o, fi ns i tot, la coberta d’una 
roda de més d’1,5 m de diàmetre.

Col·laboradors
A part de l’Ajuntament de Mataró, 
col·laboren en el projecte 9bosc la 
Diputació de Barcelona, el Gremi 
de Constructors de Mataró i co-
marca, l’establiment BonÀrea de la 
carretera de Mata, Triticum, Món 
Viu i comercial Tranova. | Red

Lotus Blau recull 2,5 tones 
amb 70 voluntaris

Jornada de neteja 
voluntària al turó 
d'Onofre Arnau

que forma part del seu treball de 
recerca, ha estat rodat a l’escola 
Salesians, on ell estudia, i actors 
de l’Aula de Teatre.

Educació, cinema i societat
El curt es diu Judit, però podria do-
nar veu a qualsevol persona que viu 
una situació similar. Vadillo explica 
que sempre li han interessat l’edu-
cació, el cinema i els temes socials 
i el treball de recerca li va permetre 
“barrejar les tres coses parlant del 
bullying”, un tema que “m’inqui-
etava personalment, tot i que, no 
m'ha afectat directament”. | M. Biel         

Una altra de les claus, per a Vadillo, era la interacció: “No només 
existeix la víctima, hi ha més aspectes i l’objectiu era apel·lar 
l’espectador de forma creativa i diferent per donar cabuda a la 
conscienciació”. El resultat són tres curts que es poden visionar 
a través de Youtube i que expliquen la història de la Judit des 
del punt de vista de la víctima, de l’agressor i del pare. Les tres 
històries ja compten amb més de 3.700 visites al Youtube i no 
es descarta que es puguin passar a les escoles per donar als 
alumnes una perspectiva més propera de l’assetjament escolar.
Tota la informació del curtmetratge es pot trobar a www.judi-
telcurtmetratge.cat. 

Tres punts de vista
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

  La Llar d’Infants Anca és co-
neguda per ser l’única a Mataró 
que treballa amb anglès en tot el 
període de 0 a 3 anys. No és però, 
aquesta, l'única divisa de l'esco-
la sinó que també fa una aposta 
decidida per la màxima transpa-
rència de manera que les mares 
i pares poden accedir a l'escola 
amb la seva targeta electrònica 
quan ho desitgin. Quan vulguin. 
De forma exclusiva. D'aquesta 
manera els pares tenen la màxi-
ma tranquil·litat  i la potestat de 
veure en tot moment el que estan 
fent els seus fi lls.

No només això, a Anca també fa-
ran el pròxim mes de març una 
jornada de portes obertes perquè 
mares i pares vegin de primera 
mà el funcionament d'un cen-
tre amb 13 anys d’experiència en 
la docència per a infants en edat 
preescolar. D'aquesta manera, els 
pares podran comprovar el  pro-
grama d’aprenentatge persona-
litzat a cada infant, molt familiar, 
que prioritza un bon domini de 
la llengua anglesa. D’aquesta llar 
d’infants els alumnes en surten 
perfectament preparats per a una 
educació trilingüe.

Màxima transparència
en el dia a dia de 
l'escola bressol

Publicitat
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"Un Guggenheim" per revitalitzar el Centre
El grup municipal de CiU es marca com a gran objectiu pel 2017 un Pla Estratègic del Nucli 
Antic amb el que confia que sigui el motor econòmic de la ciutat

Política: Cugat Comas

   "M'imagino 'un Guggenheim', 
un edifi ci singular que transformi 
tots els seus entorns i converteixi 
el Centre en el motor econòmic de 
la ciutat". Són paraules de Núria 
Calpe, però el propòsit de rellan-
çar el nucli antic i convertir-lo en 
un focus d'atenció de turisme que 
generi riquesa és la gran proposta 
del grup municipal de CiU per a 
aquest 2017. Els cinc regidors del 
grup municipal van compartir el 
propòsit en el tradicional dinar 
amb la premsa d'inici d'any on 
van enumerar diferents accions 
de govern. Joaquim Fernàndez, 
primer tinent d'Alcalde, assegura 
que "ja aquest any aprovarem el 
Pla Estratègic d'Impuls del Centre 
Històric i el començarem a exe-
cutar" amb una primera partida 
d'uns 200.000 euros. El grup mu-
nicipal confi a al centre el paper 
de "gran aparador de la ciutat, 
un espai per veure els visitants i 
per viure i viure'n els mataronins" 
segons Fernàndez.

El Pla Estratègic, que els con-
vergents volen que sigui de ciutat 
i compti amb el màxim suport per 

part de la resta de grups munici-
pals, ha de suposar el rellançament 
del Centre.

Can Cruzate, la peça clau
Els cinc regidors del Grup 
Municipal de CiU estan conven-
çuts de la potencialitat del Centre 
de Mataró. Expliquen que el Ple 
Estratègic a elaborar aquest any 
ha de preveure des d'actuacions 
de rehabilitació urbanística a ele-
ments de paisatge urbà, comerç, 
cultura i patrimoni. Hi ha diferents 
peces sobre el tauler però la més 
llaminera són els entorns de la 
Plaça Gran i la pastilla urbanís-
tica de Can Cruzate. És on Núria 
Calpe vol "un Guggenheim" i on 

Fernàndez assegura que cal "visió 
de ciutat". CiU dóna per oblidat el 
projecte vigent, aturat, de baixos 
comercials i pisos i es proposa que 
el Pla Estratègic reculli un projecte 
que revolucioni la zona.

A més de Can Cruzate i la Plaça 
Gran, Fernàndez també ha enu-
merat la recuperació del Cafè Nou 
–pendent de fi nançament euro-
peu– o el futur de la Presó, que 
no tornarà a ser seu fi xa d'entitats 
com altres elements que el Pla 
haurà de recollir, a més d'inver-
sions que ja apareixen en el pres-
supost a Can Serra, Ca l'Arenas o 
Can Marfà. Els comptes per 2017 
comptabilitzen més de 600.000 
euros en la línia d'aquest Pla.

Els convergents se senten més que responsables del fet que el 
2017 l'Ajuntament recuperi molt múscul inversor. "El pressupost 
d'aquest any és el primer en anys en el qual la primera partida és 
per a educació i no per pagar deute i això és possible gràcies a 
un govern que va endreçar les finances i va sanejar l'Ajuntament", 
assegura Fernàndez en referència al mandat anterior. CiU també 
celebra que les ordenances fiscals vagin "serveixin per incentivar 
les persones que apostin per crear un negoci".

Poder invertir

Els cinc regidors del Grup Municipal de CiU, en el dinar amb la premsa A. Canalejo 
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Termes psicológics (2/4): 
Neurosi

La paraula NEUROSI ve del grec: 
nervi (neuron) i osi: malaltia (pro-
cés malalt). La va introduir el metge 
escocès Williams Cullen el 1769. 
Creia que les alteracions emoci-
onals eren una malaltia del siste-
ma nerviós: Està malament dels 
nervis. Més tard es va constatar 
que una alteració emocional amb 
un gran component d'angoixa, 
és una alteració o trastorn emo-
cional sense evidència de lesió al 
cervell. Avui dia es fa servir en el 
DSM-V el terme: "trastorn" i no 
"neurosi". Psicoanalíticament es 
manté neurosi.

Hi ha diferents definicions de 
neurosi. Presento la de C. Jung 
(1875-1961), per ser la més entene-
dora: Una inadequada adaptació a 
la realitat de tota la personalitat. Un 
mal viure en si mateix i tal volta fer 
un mal viure als altres. Certament, 
hi ha graus d'inadaptació. Mai es 
perd el judici o criteri de la reali-
tat. Se n'és conscient. El tret prin-
cipal és l'angoixa i presència de 
símptomes o indicadors. D'aquí 
el patiment.

Per això Freud (1856-1939) deia 
que la salut mental consistia en 
una participació conscient i ac-
tiva de l'individu en quant que 
accepta la realitat que l'envolta 
sense negar-la i que l'individu sa 
mentalment és capaç de transfor-
mar el seu entorn objectivament i 
no en la imaginació.

Algunes neurosis: Histèria, fòbia, 
obsessions i d'altres. Breument: 
Les dificultats i obstacles exteriors 
(socials) i interiors (emocionals i 
existencials) són viscuts per exa-
geració o per deficiència. 
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Viure o sobreviure

La majoria de nosaltres, després 
de la guerra civil vàrem tenir pro-
blemes per sobreviure. El menjar 
escassejava i sort teníem de poder 
comptar amb l'estraperlo. Quan fem 
memòria d'aquells temps, no hem 
d'oblidar que qualsevol temps pas-
sat, sempre el recordem millor del 
que realment va ser. Avui, quan mots 
de nosaltres creiem haver superat 
l'etapa de 'sobreviure', per passar a 
la del simplement viure, ens adonem 
que amb l'actual crisi econòmica, 
que afecta una part creixent de la 
població, tornen de nou a produ-
ir-se problemes de supervivència. 
Durant l'etapa de la dictadura, donat 
que pràcticament no existia l'atur 
i sí en canvi la pluriocupació, tot i 
que amb salaris molt baixos, la su-
pervivència era suportable. Qüestió 
molt diferent que en l'actualitat, per 
a les persones que formen part del 
precariat, a les que se'ls hi nega el 
dret al treball i se les condemna a un 
sistema de vida amb molt poques 
sortides vitals.

Pels privilegiats, sense problemes 
per sobreviure, el fet de viure els hi 
genera conformitat, estimant que 
donat que estan molt millor que 
abans, no passa res, si en el seu 
municipi, cada vegada hi ha més 
gent amb greus problemes de su-
pervivència. La solució senzilla i 
fàcil de criticar a la classe política 
de tot el mal que ens passa, avui 
dia no serveix. Cal superar l'actu-
al tantsemenfotisme i apostar per 
una cabdal implicació de la societat 
civil, sense la qual les properes ge-
neracions i algunes de les actuals 
viuran pitjor, quan paradoxalment, 
es donen totes les condicions per-
què puguin viure millor.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -
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El cartell del Flow Shop  

Els regidors d'ERC al govern, en roda de premsa

Cedida 

Cugat Comas 

 Més despesa social per lluitar 
contra la vulnerabilitat, impuls 
per a la ciutat i un clima favora-
ble a la creació d'empreses són 
les tres màximes de les quals ERC 
ha volgut tintar el paquet de 96 
al·legacions que presenta al PAM 
i als pressupostos. El que és pri-
mer partit de l'oposició –i objectiu 
prioritari d'entesa per part del go-
vern– espera que el bipartit local 
accepti bona part d'un contingut 
que xifren en uns 2,5 milions d'eu-
ros per poder facilitar l'aprovació 
conjunta dels dos documents. En la 
presentació en roda de premsa de 
les al·legacions, però, els republi-
cans van ser crítics amb el govern i 
el projecte i demanen posar sobre 
la taula "molts temes que ja fa mas-
sa que s'arrosseguen perquè 2017 

Presenta 96 al·legacions i espera que el govern n'accepti 
la majoria per poder facilitar l'aprovació en Ple 

ERC vol que el PAM desencalli 
grans temes de ciutat

 El Flowshop de la Unió de 
Botiguers canvia aquest diumen-
ge de format i esdevé un vermut 
comercial i entretingut a la Plaça 
de can Xammar. Els bars, restau-
rants i les terrasses properes a la 
Plaça de Can Xammar s’uniran 
a aquesta activitat de venda de 
roba, complements i altres opor-
tunitats oferint un vermut als seus 
clients, convertint l’activitat en un 
diumenge de compres i vermut, 
per això ara s’anomena 'Flowshop 
Vermut'.

El Flowshop vermut és un diu-
menge al matí de compres a preus 
apetitosos, vermut i ball, la pro-
posta de la Unió de Botiguers per 
a cada primer diumenge de mes 
amb la col·laboració de l’Associa-
ció de Comerciants del Casc Antic 
de Mataró. L'horari és de 10 a 14 
h, ideal per fer el vermut en bona 
companyia.

Ballada de swing
A més, per fer l’activitat encara 
més atractiva i participativa, hi 
haurà unes jornades obertes de 
Swing amb Chickens Hoppers, 
que ballaran i animaran a ballar 
a tot el públic present. | Red

Canvi d'ubicació, aquest 
diumenge a Can Xammar

El nou Flowshop: 
Compres i swing a 
l'hora del vermut

sigui l'any de parlar clar, de caixa 
o faixa", en paraules de Francesc 
Teixidó.

Caixa o faixa o, el que és el ma-
teix, que Mataró es defi neixi. ERC 
enumera la implantació del Corte 
Inglés, el Centre Comercial a cel 
obert del centre, la tercera i quarta 
biblioteca pública, la defi nició del 
Sorrall, Iveco-Pegaso, el Triangle de 
Molins, la Ronda Barceló, el pla de 
la Plaça Gran, la residència d'estu-
diants del TecnoCampus o la Casa 
de la Cultura Popular com alguns 
dels temes "en els que cal deixar 
de marejar la perdiu. Hi ha molts 
aspectes en els quals s'arrosseguen 
plans i intencions des de fa molts 
anys i nosaltres volem que el 2017 
sigui el de la defi nició de la ciutat" 
assegura Teixidó. | Cugat C.         

Els quatre regidors d'ERC van presentar les al·legacions confiant 
en una acceptació majoritària per part del govern, ja que "estem 
bastant en línia amb les prioritats municipals". Les línies verme-
lles en la negociació seran el pressupost participatiu i també la 
reactivació comercial. Altres propostes dels republicans són fons 
de capital de l'Ajuntament per a empreses que s'instal·lin a la 
ciutat o l'adquisició dels blocs de pisos inacabats.

Pendents del govern
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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: http://formacion.eurecat.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
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Entrega del reconeixement  

El local de Búlder Planet ple de gom a gom

Cedida 

Daniel Ferrer 

  El diumenge passat va tenir lloc al 
Búlder Planet de Mataró la primera 
edició de la competició d’escalada 
privada, la qual va comptar amb la 
participació de sis campions del 
món d’escalada. El Propietari de 
la sala, José Ramón Martínez, va-
lora molt positivament la partici-
pació i el nombre d’assistents als 
esdeveniments que van tenir lloc 
durant els dos dies. Un total de 700 
persones van passar per la sala al 
llarg del cap de setmana: 200 el dis-
sabte a l’Open Popular, i prop de 
500 el diumenge a l’Open Màster, 
on els escaladors més avançats van 
competir per aconseguir la victò-
ria. La competició es va emetre per 
streaming pel Canal de You Tube 
del Búlder Planet en anglès per tal 
que “persones d’arreu del món la 

Prop de 700 persones van passar pel local al llarg del 
cap de setmana i unes 3.500 més per streaming 

Èxit del primer Búlder Planet 
Climbing Festival

  L’Ajuntament de Mataró ha re-
but un dels reconeixements del 
Consorci Administració Oberta 
de Catalunya als ajuntaments i 
consells comarcals que van des-
tacar l’any 2016 en la implan-
tació de l’administració digital 
a les seves organitzacions. Els 
Reconeixements Administració 
Oberta es van lliurar dijous passat 
durant la cloenda del II Congrés de 
Govern Digital, on Mataró també 
va estar present amb una ponència 
com a municipi pioner en l’adju-
dicació de contractes i subminis-
traments mitjançant subhastes 
electròniques.

Els reconeixements s’atorguen 
d’acord amb uns indicadors que 
proposa el mateix consorci i pels 
quals es recullen dades dels 948 
ajuntaments catalans per valo-
rar i reconèixer la implantació 
de l’administració electrònica als 
consistoris. Els reconeixements 
es divideixen en cinc categories 
d’acord al volum de població, de 
manera que Mataró forma part 
del grup de municipis amb més de 
50.000 habitants. L’estudi analitza 
la comprovació de l’ús dels serveis 
d’Administració electrònica. | Red

Mataró exposa el model de 
subhasta electrònica

Premi per 
l’administració digital 
de l'Ajuntament

poguessin veure en directe”, co-
menta Martínez.

L’Open Popular del dissab-
te no buscava la competició en-
tre escaladors, sinó “que gent de 
tot Catalunya vingués a escalar i 
a provar els blocs nous que vam 
equipar”, explica el propietari de 
la sala. Considera que l’esdeve-
niment permet gaudir d’un dia 
diferent als escaladors habituals 
del Búlder Planet, així com donar 
a conèixer el local a tot el territori. 
Tot i això, el plat fort va tenir lloc el 
diumenge, on els millors escaladors 
van completar vies d’alt nivell. Els 
guanyadors d’aquesta edició han 
estat l’eslovè Jernej Kruder i, en 
categoria femenina Juliane Wurm, 
d’orígen Alemany. Destaca la sego-
na posició de Ruth Casas. | L. Mulà         

 Martínez assegura que volen que aquest esdeveniment es con-
verteixi en una cita anual de renom però que “l’espai de local és 
limitat” i no hi pot assistir molta gent. Per aquest motiu, pretén 
en pròximes edicions habilitar el solar annex a l’edifici o una 
plaça de la ciutat per a celebrar la competició i que, d’aquesta 
manera, tota la ciutat pugui gaudir de l’esdeveniment esportiu 
sense límit d’aforament.

Obert a tota la ciutat
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El 1r Bulder Planet Climbing Festival, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Concert de l'Agrupació del Cor Ciutat de Mataró, 
amb la presentació del Cor Jove i el Cor Infantil. 
L'església de Sant Josep es va omplir en un concert 
d'una gran qualitat vocal i un acurat repertori.

Contra la violència de gènere, els col·lectius de 
dones de la ciutat es van tornar a concentrar, com 
cada dia 25, davant de l'ajuntament, sota el lema 
'Les microviolències també fan mal'.

50 anys de GEM, l'exposició 'Camins d'aprenen-
tatge' a l'Ateneu de la Fundació Iluro, mostra una 
evolució des dels inicis fi ns a l'actualitat, amb imat-
ges i objectes de l'escola.

17 anys de CLAP,  amb Ramon Mirabet, una de les 
sensacions de la música catalana del moment. Amb 
la sala plena de gom a gom, va presentar el seu nou 
disc 'Home is Where the Heart Is'.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 

 Adrià Calvo 
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

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

 

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

 

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

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA

- InControl Touch Navegador amb SD

- Sensor de pluja amb encesa automàtica
 de llums 

- Llantes d'aliatge 18" - Style 506  

- Mirall interior electrocròmic

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

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

- Cristalls Privacy

El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a 
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el 
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el 
millor motor que hem fabricat amb menor 
consum i emissions més eficients. Les llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

 Goleja a casa i es col·loca en primer lloc de la 2a Catalana 

 EL CE MATARÓ ÉS LÍDER 
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el Esporttot
Alberto Encinas
Futbol  Entrenador CE MararóEl Personatge

"La nova grada i el joc de l'equip 
estant tornant a portar més gent al 
Municipal del Centenari"

Fa temps es va fer famós un anun-
ci d'aquella cervesera que evadeix 
impostos, i que com necis seguim 
bevent, en el qual es responia amb 
el catàleg de virtuts i patrimo-
nis patris a la pregunta de "què 
tenim?". El recorden? Sortien 
aquests quatre pesats dels Amics 
de les Arts com a reclam i real-
ment l'enumeració feia patxoca. Si 
ens féssim la mateixa pregunta a 
Mataró, l'anunci segurament seria 
més curt i menys triomfal però, 
què carai, aquest "què tenim?" 
el podríem respondre amb algun 
actiu esportiu de casa nostra. I no 
només en clau esportiva, sinó de 
ciutat, ara que resulta que bus-
quem amb què associar la imatge i 
promoció de la nostra ciutat.

Hi pensava aquests dies, de re-
truc del Bulder Planet Climbing 
Festival. Jo no sé si vostès tenen 
coneguts que hi estiguin posats en 
això de l'escalada, però facin-me 
cas que els que són de la corda hi 
estan posats fins al capdamunt. 
En aquest "festival" que es feia per 

primera vegada al Bulder Planet 
hi han anat quasi mil persones. El 
triple, encara, l'han seguit per in-
ternet. Sí, jo penso com la majoria 
de vostès, que no em miraria per 
streaming una competició d'es-
calada ni boig però mirin, n'hi ha 
molts de bojos!

Si anem més enllà, veurem que 
a Mataró hi tenim el seleccio-
nador estatal de la cosa, en Toni 
Roy, amb la perspectiva dels Jocs 
de Tòquio. I és que l'escalada 
serà olímpica el pròxim cop que 
s'encengui el peveter. I cada cop 
més gent va a les sales de búlder 
o fa furgoneta, carretera i fins i tot 
manta per anar a buscar les mi-
llors roques.

L'escalada està de moda. I res 
fa pensar que sigui passatgera. A 
Mataró tenim qui hi creu i ja s'ha 
tret de la màniga un festival exitós. 
Amb una sabata, una espardenya 
i un peu de gat. Potser estaria bé 
parar-hi atenció i que la ciutat es 
posicioni, fent créixer aquest es-
deveniment. Això ho tenim.

Aprofitar el que tenim
La ciutat ha d'aprofitar la tirada de l'escalada

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - CN RUBÍ
Dissabte 4 | 12.45 h | Complex Joan Serra

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOV. MATARÓ - BONANOVA
Disssabte 4 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JOV. MATARÓ - CANOVELLES
Disssabte 4 | 19.30 h | Pav. Teresa M. Roca
HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE CHM-PALAU PLEG.
Dissabte 4 | 18.15 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
MIS IBÈRICA CHM - BARÇA B
Dissabte 4 | 20.30 h | Pavelló Jaume Parera
FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - SARRIÀ
Diumenge 5 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - SINGUERLÍN
Diumenge 5 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT.- IGUALADA
Diumenge 5 | 16.30 h | Palau Josep Mora   
BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT - OLIVAR ZAR.
Diumenge 5 | 18.30 h | Palau Josep Mora
 
            FORA
FUTBOL 2a Catalana
FUND. GRAMA- CE MATARÓ
Diumenge 5| 11:45 h |Nou Mpal Sta. Coloma

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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4  CE MATARÓ

0  BADIA

CE MATARÓ: Pol, Fiti (Willy 76'), Aitor 
Gonzàlez, Sergi Sànchez (Lluís 74'), 
Isma (Kiku 46'), Parri, Ricky, Óscar, 
Palanco (Marcos 76'), Marcelo i Mario. 

GOLS:  39' MARCELO (1-0); 47' MARIO 
(2-0); 62' PALANCO (3-0); 64' PALANCO 
(4-0).

1  SANT POL

1  UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Izar (Ivan Casti-
llo 70'), Kaddur, Albertito, Peque, Roger 
(David Jiménez 18'), Baba, Cristian 
Romero (Carlitos 63'), Othman (Pereira 
63'), Joan (Omar 70'), Aleix.

GOLS: 11' Balcells (1-0); 73' OMAR (1-1). 

SEGONA
CATALANA

Molt bones sensacions abans 
del partit contra la F. Grama

El Mataró, que sabia que, si guanya-
va, seria el nou líder, es va mostrar 
totalment superior a un equip que 
en tota la primera part només va 
crear una situació de gol, que va 
salvar Pol. En canvi a l'altra àrea 
el Mataró va disposar de moltes 
ocasions, una amb xut d'Isma al 
pal. Però el gol va tardar a arribar 
i va ser arran d'una falta llançada 
per Aitor que va refusar el porter 
i Marcelo atent va rematar a plaer. 

A la represa l'equip local va mar-
car de seguida el segon amb un bon 
xut de Mario des de dintre l'àrea. 
Després va continuar buscant el 
gol i Sergio Palanco va marcar per 
partida doble, tots dos de cap, per 
arrodonir una golejada, que l'equip 

no aconseguia des de la 1a volta 
de la temporada passada (també 
4-0 contra l'Abadessenc). I era una 
golejada que ja tocava després de 
molts partits a casa havent de patir.

Els darrers vint minuts ja sobra-
ven i en ells va ser l'equip visitant el 
que va estar més a prop del gol quan 
van estavellar un xut al pal. Però 
el Mataró va mantenir la porteria 
a zero per novè cop durant el curs.

La UD Cirera va treure un punt de 
Sant Pol, amb el qual surt de la zona 
de descens, tot i que continua en 
perill, en el cinquè lloc per la cua, 
que també podria portar aparellat 

El CE Mataró és líder

19a jornada (29 gener)

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

Classificació 
CE MATARÓ 39; Fund. Grama 38; Guineue-
ta 36; Llefià 32, Sant Adrià, SANT POL 30; 
Besós BV i Europa B 29; LLAVANERES 28; 
PREMIÀ MAR 27;  Sarrià 25; Canyelles 23; 
Lloreda 22, CIRERA 20; Martinenc B 19, Ba-
dia 17, Esp. Can Pi  14; Carmelo 9.

20a jornada (5 febrer)

Fund. Grama - CE MATARÓ (DG 11:45 h)
UD CIRERA - Sarrià (DG 12 h)
Carmelo - SANT POL (DG 12 h)
Esp. can Pi - LLAVANERES (DG 16 h)
Besós BV - PREMIÀ MAR (DG 10 h)

Gran partit entre els dos primers
Aquest diumenge el Mataró juga un 
partit molt important a Santa Coloma 
de Gramenet davant un equip nou a 
la categoria, però que ha agafat a la 
seva ciutat el relleu de la UE Grama-
net. A la primera volta va guanyar el 
Mataró per 1-0.
El Cirera rep un equip de la zona 
intermèdia i buscarà un triomf que li 
doni una mica més d'aire i confiança 
per afrontar el tram final de lliga.

Empat del CE Mataró
El juvenil del CE Mataró va empatar a 
2 gols amb el Badalona (6è classificat) 
i ara està situat en 12è lloc amb 22 
punts. El diumenge juga al camp del 
Mercantil a Sabadell, que és el 15è.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
LLoret - CE Mataró B 0-1; Cadet (Pref) 
Gironès - CEM 3-2; Infantil (Div. Honor): 
Sabadell - CEM 1-0. Baixen al 7è lloc 
amb 24 punts.

 Una golejada que dona el liderat

El Mataró va ser molt superior. I D.F

el descens, segons la puntuació. 
Va ser un partit força competit i 

que va acabar amb un just empat. 
Els primers a marcar van ser els lo-
cals aprofi tant una mala cessió cap 
a Compte. Els d'Antonio Gonzàlez 
van quedar tocats, però van anar 
reaccionant i poc abans del des-
cans Aleix va tenir una gran ocasió.

A la represa, amb els canvis, 
l'equip groc es va trobar millor, 
jugant més vertical, i al fi nal van 
trobar premi a la sortida d'un cór-
ner llançat per Peque i que va re-
matar Omar, per fer l'empat.

Treuen un bon punt del derbi

Lliga Nac. Juvenil

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 3
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El Molinos guanya el derbi femení

Instants anteriors a l'inici. | J. BLANCH

3  AD LA LLÀNTIA

1   VILASSAR DALT

AD LA LLÀNTIA: Picó, Carmona, 
Blasco (Diallo 46'), Artero (Jerreh 46'), 
Sergio López, Jordi Cano, Delfí, Isra, 
Aitor Moreno (Toni Martín 74'), Sergio 
Cobo (Guedes 68'), Ibu (Á. Vega 63').

TERCERA
CATALANA

L'equip verd va sortir a totes i 
Sergio Cobo els va avançar ben 
aviat, i després va fer el segon. 
Poc abans del descans Aitor 
Moreno, de penal, va fer el 3-0. 
A la represa els vilassarencs no-
més van poder marcar de penal. 

El líder cau a Mataró

19a jornada (29 gener)

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

Classificació 
Districte 030 CE 41; Young Talents Ba-
dalona Sud 40; Argentona 38; Premià 
Dalt 36; LA LLÀNTIA, MATARONESA i Sin-
guerlín 33; MOLINOS 32; Vilassar Mar B 
31, Santvicentí 24; PLA D'EN BOET i La 
Salut 22; Arenys de Mar 21; Cabrera 19; 
Vilassar Dalt i Cabrils 18; Turó Peira 12; 
Pineda 0.

20a jornada (4-5 febrer)
MOLINOS - Singuerlín (DG 12 h)
Young Talents - LA LLÀNTIA (DS 18 h)
La Salut - PLA D'EN BOET (DG 12 h)
Vilassar Dalt - MATARONESA (DG 17 h)
El Molinos l'únic a casa
L'equip blanc-i-blau és l'únic que juga 
casa contra un equip que havia estat 
líder però ha anat a menys.

Grup 5è (15a jornada)
Cabrils C - MATARÓ ATHLETIC ............5-0
Arenys Munt - ACELL CERDANYOLA ..3-0
ROCAFONDA - ILURO ..............................2-0
Canet - JUVESPORT................................ 2-1
JUVENTUS - Sant Pol B ......................... 3-1

El Tiana és líder amb 36 punts. Roca-
fonda (33) i Mataró Athletic (30) el 
segueixen. Juventus és 5è amb 23.
Grup 6è (15a jornada)
Pomar - MOLINOS B  .............................3-0

Grup 3r
MOLINOS - CE MATARÓ ......................... 4-2
L'equip molinenc acaba la 1a volta en 
quart lloc amb 28 punts i el Mataró en 
8è amb 19 punts, d'un grup de 14.

Els equips mataronins fan el segon 
ple de punts de la temporada

Quarta Catalana

Partit amb poca història al camp 
del cuer. A la primera part van mar-
car Badre (2) i Óscar, i a la represa 
Manrique i Garcia Mesa van com-
pletar la maneta.

2  UD MATARONESA

1  PREMIÀ DALT

UD MATARONESA: Pedro, Comas, 
(Jurado 66’), Tommy, Angel (Mosquera 
10’), Bryan (Joel 74’), Aitor, Vicente, 
Koke, Manolo (Simon 66’), Aldo (Xavi 
74’) i Miguel.

Victòria balsàmica, per trencar una 
ratxa dolenta de quatre jornades 
sense guanyar, i per acostar-se altra 
vegada a la lluita per dalt. 

A la primera part no hi hagué 
gols. Després Miguel, en rematada 
de cap, i Comas, resolent una juga-
da col·lectiva, van posar el 2-0. Els 
premianencs van reduir, i després 
Pedro va evitar l'empat.

0  PINEDA

5  UD MOLINOS

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Grau 
(Gorka 57'), Ruiz, Abel Moreno, Rubén 
Moreno, Roca (Adrián 69'), Badre, 
Beltrán, Yeray (García Mesa 60'), Óscar, 
Manrique.

2a Catalana Fem.

3  PLA D'EN BOET

1  DISTRICTE 030

 PLA D'EN BOET: Jairo, Eric (Ordóñez 
66'), Moussa, Ito (Vela 85'), Carrasco 
(Valle 66'), Valencia, Àlex Palau, Marc 
Fernàndez, Carlos, Silva (Javi Rodrí-
guez 78'), Marc Palau.

El Pla d'en Boet va donar la sorpre-
sa, fent una altra demostració del 
seu potencial per derrotar el líder, 
que és el fi lial del Sant Andreu i 
que portava 7 victòries seguides. 
Primer va marcar Moussa. Marc 
Palau va fer dos gols, després de 
l'empat visitant.

Interessant derbi del futbol femení 
local amb bon joc i emoció. 

Primer va marcar dos gols l'equip 
local (Montero i Salvador), després 
va empatar l'equip groc-i-negre 
(Comas i Busqué), i en els dos mi-
nuts fi nals va decidir Patrícia López 
amb dos gols.

UD MOLINOS: Sandra Sanz, Glòria Almendro, 
Sílvia Montero, Paula Delgado, Patrícia López, 
Marta Mateos, Noèlia Montoya, Sara Montero, Lídia 
Rodríguez Peral, Sílvia Salvador i Laia Sangorrin.  
Com a suplents: Laura Àlvarez i Marina Suàrez
CE MATARÓ: Meritxell Guàrdia, Marta Comas, 
Sandra Blanch, Aldana Cini, Míriam Contreras, 
Paula Gonzàlez, Dúnia Escariz, Míriam Martínez, 
Ariadna Velasco, Paula Cabanas, Ceney Fanlo. Com 
a suplents: Nina Busqué, Melania Sheehan, Laia 
Garcia, Aroa Garcia i Katerina Raskova

el Esporttot FUTBOL
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24 SANT CUGAT

32 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores i 
Pol Gavañach porters; Pol Vallhonesta 
(2), Marc López (2), Jan Bonamusa (4), 
Dani Aguilera (2), Oriol Vaqué (1), Bernat 
Muñoz (3), Marc Pey (6), Berenguer Chi-
va (2), Carlos López (1), Àlex Bosch (5, 4 
de p.), Bernat Bonamusa (2), Oriol Prat 
(2).

PARCIALS CADA 5': 3-2, 7-5, 8-5, 10-9, 
12-11, 13-14 descans; 16-14, 18-18, 18-21, 
18-24, 21-27, 24-32.

19 LLEIDA PARDINYES

23 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres, Sandra Fargas (3), Isa Latorre 
(5), Roser Villalba, Saray Romero (5), Irene 
Hernàndez, Ona Muñoz (6), Marina Seda 
(1), Glenda Alis (2), Laia Nonell (1).

1A ESTATAL
MASCULINA

Victòria balsàmica dels 
mataronins que s'allunyen de 
les posicions de descens

El Joventut va aconsegur la seva 
segona victòria consecutiva davant 
un rival directe i deixa ja a 5 punts 
els llocs de descens. 

El partit era important per als 
dos equips i en el primer tram es 
va mostrar més sòlid el Sant Cugat 
que a l'equador de la primera part 
dominava per 8-5. Es va recuperar 
el Joventut i va anar capgirant el 
marcador per arribar al descans 
amb avantatge de 13-14. 

A la represa els santcugatencs 
van tornar a agafar la iniciativa 
(18-15 als 7 minuts), però a partir 
d'aquí l'equip va començar a de-
fensar molt fort i Pol Gavañach 
va aturar alguns xuts clars. Es va 
córrer al contraatac, i amb bones 
circulacions en atac es va xutar 
amb encert i amb un parcial de 0-9 
en 13 minuts de joc, el marcador va 
passar a un clar 18-24, que es va 
gestionar bé fi ns al fi nal del partit.

El Joventut s'enfila
17a jornada (29 gener)
Palautordera - S.Esteve Palaut...... 27-29
Bonanova - Sant Joan Despí ...........16-27
Sarrià - Bordils B ...............................29-29
Montcada - Granollers B .................25-35
Sesrovires - OAR Gràcia ................. 30-30
Sant Cugat - JH MATARÓ ................. 24-32
La Roca - S. Martí Adrianenc .........22-25
Esplugues - Sant Quirze ................... 18-21

Classificació 
Granollers B 32, S. Martí Adr. i Sant 
Quirze 28, Sarrià 25; Sesrovires 23, Sant 
Joan Despí 21; La Roca 17; S.Esteve Pal. 
i Montcada 14; Bordils B i JH MATARÓ 
13; Palautordera 12; Sant Cugat 10; OAR 
Gràcia 9; Esplugues 8, Bonanova 5.
18a jornada (4 febrer)
JH MATARÓ - Salle Bonanova (DS 18 h)
No es pot fallar davant un equip que 
porta 8 derrotes seguides.

Vuit punts de marge 
sobre el tercer

16a jornada (28 gener)
Canovelles - Sant Quirze .................29-33
Gavà - Ascó ........................................ 29-20
Montcada - Coope Sant Boi ............. 19-19
Lleida Pardinyes - JH MATARÓ ........19-23
Vilamajor - OAR Gràcia B ................34-27
S.Joan Despí B - Cardedeu ..............19-25
Granollers At - Vilanova Camí ........31-29
Classificació
JH MATARÓ 31, S. Quirze 27, Vilamajor 
i Granollers At. 23; Lleida Pardinyes i 
Cardedeu 22; Vilanova Camí 17; Cano-
velles 16; Ascó 14; SJ Despí B  13; Gavà i 
Sant Boi 7; Gràcia B 3; Montcada 01
17a jornada (4 febrer)
JH MATARÓ- Canovelles (DS 19:30 h)

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: Aula- JHM 
B 30-28; Juv. M: Esplugues- JHM26-30;  
Cad. M (2a C): Montgrí- JHM 51-14;; Inf. 
M. (Lliga): JHM- Barça B 21-28; Juv.F.: 
JHM- Vendrell 14-19.
1a Cat. Fem: Llavaneres Caldetes - Ban-
yoles 23-26: 3a Cat: Parets B - Llavane-
res Caldetes 21-32; 4a Cat.: Llavaneres 
Atl. - Ascó 21-21. 

Estan fermes a la "terra ferma"

Gran segona part del Joventut

El femení del Joventut va superar 
un dels obstacles més complicats 
que li quedaven fi ns al fi nal de la 
competició de la Lliga Catalana, i 
es manté imbatut i destacat al cap-
davant de la classifi cació, i té molt 
ben encaminada la classifi cació per 
a les fases d'ascens a Divisió Plata. 

Va ser un partit molt complicat 
i marcat per les baixes en els dos 
equips, i en el qual les defenses es 

van imposar als atacs. Moltes impre-
cisions i pèrdues de pilota per part 
del Joventut Mataró van fer que el 
partit es decidís en defensa, on van 
ser millors que el seu rival. I també 
es va posar a prova una vegada més 
el caràcter guanyador que té aquest 
equip que va demostrar el perquè és 
el líder de la categoria.

Marc Pey, màxim golejador. | HSC

La ratxa no s'atura. | ARXIU

Lliga Cat.Fem.
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2  MEDICARE SYSTEM

2  HC LICEO

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ari 
Escalas (p), Xantal Piqué, C. Fontde-
glòria (1), Ona Castellví, Júlia Canal 
(1); Joana Xicota, A. Fontdeglòria, Aina 
Florenza, Aida Anton i Paula Lladó (ps).

3  CP CALAFELL 

3  MiS IBÉRICA CHM 

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza, Jordi Bartrès (1), 
Marc Figa i Oriol Lladó – equip inicial-, 
Èric Serra (1), Àlex Cantero (1) i Juan 
Sebastian Gómez (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

L'empat els dóna un punt que 
no serveix per sortir de la 
zona de descens i deixa molta 
feina per fer 

El partit va començar amb un 
Mataró dominant i Júlia Canal va 
obrir el marcador amb un gran gol 
al minut 5 de partit. A 5 minuts pel 
descans, Aina Florenza va veure 
una targeta blava, però el Liceo no 
va poder aprofitar la falta directa 
ni els dos minuts de superioritat, 
i s’arribava al descans amb l’1-0.

La segona part va començar amb 
una dinàmica ben diferent, amb les 
visitants disposades a lluitar per 

Comencen la segona volta de 
la competició amb una bona 
imatge i un valuós empat

El Mis Ibèrica Mataró començava 
la segona volta de la competició, 
després del ‘terratrèmol’ viscut a 
l’equip durant aquesta setmana, 
visitant la complicada pista del 
Calafell i si els ànims arribaven 
tocats, abans de complir el primer 
minut ja s’avançaven 1-0 els locals. 
I al minut 10 de partit, el Calafell 
aconseguia el segon gol. Llavors va 
ser quan va arribar la reacció i, de 
la mà de Jordi Bartrès, el Mataró 
aconseguia el 2-1, capgirant la ini-
ciativa del partit. Just abans del 
descans, després que Sergi Grané 
aturés de manera brillant un discu-
tible penal, Èric Serra va aconseguir 
el seu primer gol de la temporada 
i va situar l’empat en el marcador.

la victòria. Al minut 3, un xut de 
lluny que va ser desviat per una 
jugadora dins l’àrea va significar 
l’empat. A 2,35 del final, un xut in-
transcendent es va enverinar amb 
un rebot dins l’àrea i es va colar per 
sota les cames d’Ariadna Escalas 
(1-2). El Mataró es va bolcar a l’atac 
i va tornar a anivellar el marca-
dor 33 segons després, quan Carla 
Fontdeglòria va aprofitar un rebuig.

A mitja lliga estan en 
penúltim lloc
Jornada 13
Sferic Terrassa - Voltregà ........................ 1-7
Alcorcón - Rivas Las Lagunas ............... 2-2
MATARÓ - Liceo .......................................... 2-2
Cerdanyola - Palau de Plegamans .......0-4
Manlleu - Gijón ............................................ 1-3
Las Rozas - Sant Cugat .............................. 1-1
Bigues i Riells - Vilanova.........................0-0

Classificació
Gijón 35; Voltregà 34; Palau de Plega-
mans 32; Manlleu 25; Bigues i Riells 23; 
Las Rozas 19; Liceo 17; Sferic Terrassa 16; 
Alcorcón 15; Vilanova i Cerdanyola 13; Las 
Lagunas 12; MATARÓ 8; Sant Cugat 7.

Repeteixen a casa amb el Palau
Dissabte a les 18.15 les mataronines 
tenen un enfrontament complicat per 
intentar puntuar. A la primera volta es 
va perdre per 5-2.

Cauen en llocs de 
descens
Jornada 14
Sant Feliu - Arenys de Munt ....................7-3
Calafell - MATARÓ ...................................... 3-3
Lleida Alpicat - Palafrugell .....................4-4
Asturhockey - Vilanova ........................... 4-3
Sant Cugat - Raspeig ................................ 7-1
FC Barcelona B - GEiEG ............................4-4
Tordera - SHUM Maçanet......................... 2-6

Classificació
Arenys de Munt 30; Palafrugell 29; As-
turhockey 28; Tordera 25; Sant Cugat 24; 
Sant Feliu, Calafell i Barça B 21; Vilanova 
18; Lleida Alpicat i SHUM Maçanet 17; CH 
MATARÓ 16; GEiEG 9; Raspeig 1 punt.

Reben al filial blaugrana
El dissabte visita el Jaume Parera el Bar-
ça B a les 20:30, i es necessiten els tres 
punts per sortir de la zona de descens.

Empat del Medicare System 
per tancar la primera volta

Un empat amb molt a millorar. | ARXIU

1a Estatal Masc.

Però la segona part va comen-
çar com la primera i, ben aviat, 
van tornar a avançar-se els cala-
fellencs. Altre cop tocava remar a 
contracorrent i aquest cop va ser 
Cantero qui va aconseguir empatar 
el partit a tres gols. Quedaven 16 
minuts de partit, però el marca-
dor no es va moure més, tot i que 
ambdós equips van intentar-ho. 
Per la victòria del SHUM Maçanet 
a Tordera, el Mataró ha caigut en 
llocs de descens.

Escacs - Resultats segona 
ronda Lliga Catalana
Preferent: Mataró 5 - 5 St. Adrià
Primera: Amistat Premia 5 - 3 Mataró B
Segona: Mataró C 3 - 3 Argentona
Tercera: Cerdanyola M. B 4 - 0 Mataró D
Sub-12: Peona i Peó B 3,5 - 0,5 Mataró

El Mis Ibérica inicia la revifada empatant

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

Gres Hidráulico
45x45

NOVEDAD

por sólo7,35€/m2
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Porcelánico
30x60cm
Mod. Town

Azulejo
25x80cm
Mod. Soho

NOVEDAD

NOVEDAD

por sólo9,90 €/m2

12,50 €/m2

RELIEVE
ICE

MOKAMOKA

MARFILMARFIL

GRIS

RELIEVE
ICE

RELIEVEDESERT

RELIEVE

11,50 €/m2 BEIG

Azulejo liso
por sólo

Azulejo relieve
por sólo
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El Barceloneta campió 

QUARTS DE FINAL (27 gener)
CN Terrassa - CN Barcelona  ..............5-6
Canoe - Barceloneta ............................ 2-21
Sabadell - QUADIS CN MATARÓ ..........11-5
Mediterrani - Sant Andreu ............... 10-12

SEMIFINALS (28 gener)
CN Barcelona - Barceloneta  .............3-12
Sabadell - Sant Andreu........................9-5

FINAL (29 gener)
Barceloneta - Sabadell ...................... 10-5

Ha tornat la lliga

13a jornada (31 gener - 4 febrer)

CN Barcelona - Molins de Rei ...........19-6
Barceloneta - QUADIS CN MATARÓ ..17-6
Mediterrani - Terrassa ......................dia 4
Rubí - Canoe ........................................dia 4
Catalunya - Sabadell .........................dia 4
Navarra - Sant Andreu .................... dia 19

Classificació 
Barceloneta 36; Sabadell 31; Terrassa 
30; QUADIS CNM MATARÓ 27; CN 
Barcelona 20; Canoe i Sant Andreu 19; 
Mediterrani 10; Catalunya  i Navarra 9; 
Rubí 6; Molins 3.

FASE FINAL        
COPA DEL REI 

El Quadis va caure a quarts 
de final davant el CN Sabadell

El Quadis CNM afrontava amb ga-
nes la Copa del Rei, tot i que se sa-
bia d'entrada inferior al seu rival, 
l'equip amfi trió, el CN Sabadell. 
Però al fi nal es va imposar la lògica 
i el Sabadell va guanyar i després 
va estar a la fi nal. El Quadis presen-
tava a Grummy, el seu millor gole-
jador, jugant amb grip, i a Thomas 
Lucas amb un lligament tocat i in-
fi ltrat, i això evidentment afeblia 
molt l'equip, que de tota manera 
va començar defensant molt bé i 
avançant-se al marcador. Va fer 
mal un gol en el darrer segon del 
primer quart que va posar el 2-1 
al marcador. 

Al segon quart els col·legiats 
van deixar jugat molt, permetent 
molt a les defenses i el que ho va 

aprofi tar millor va ser el Sabadell 
que amb dues contres va posar el 
4-1 al descans. I en el tercer quart, 
i després d'un gol no concedit a 
Veich (aquí tampoc es va servir la 
tecnologia), els sabadellencs van 
fer pujar la diferència fi ns els 6 gols 
(7-1), deixant el partit sentenciat.

Després el Quadis va fer un fi nal 
digne amb un parcial de 4-4 que 
va portar el marcador del 7-1 fi ns 
el 11-5 fi nal.

La Copa els va durar poc

Un atac del Quadis. | TOT MATARÓ

Div.Honor Masc.

17 BARCELONETA

6  QUADIS CNM

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
i Marc Pannon porters; Ramiro Veich 
(2), Víctor Roqué (1), Marc Corbalán (1), 
Víctor Fernàndez (1), Raul Loste, Samu 
Ruiz, Lluc Bertran, Àlex Codina, Pol 
Barbena (1) i Pau Schnizler.

PARCIALS: 2-1, 5-0, 5-3, 5-2.

El dimarts a la nit el Quadis va vi-
sitar el campió de la Copa en par-
tit de lliga avançat, ja que Veich 
i Guimaraes han d'anar al pre 
Mundial. I mentre els barcelonins 
van anar al màxim tot preparant la 
seva propera cita continental, en el 
Quadis no van jugar ni Grummy, ni 
Lucas, ni Merino. I va jugar amb un 
equip de la pedrera, més l'argentí 
Ramiro Veich, i com era bastant 
previsible va ser un festival local.

11  CN SABADELL

5   QUADIS CN MATARÓ

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

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

Passen el tràmit a la Barceloneta

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes

el Esporttot WATERPOLO
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7  CN SANT ANDREU

8  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Liana Dance, Marina Zabilth, 
Alba Bonamusa (1), Clara Cambray (1), 
Ciara Gibson (1), Marta Bach (2), Ona 
Meseguer (1), Laura López (2). 

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

DIVISIÓ HONOR 
FEMENINA

La Sirena revalida el triomf 
de l'Eurolliga davant de les 
andreuenques

L'equip de La Sirena CNM tenia 
un complicat partit a la piscina del 
Sant Andreu, on l'esperava un equip 
amb ganes de revenja, després de 
la derrota patida a Mataró fa poc en 
el partit de l'Eurolliga. I les noies de 
Florin Bonca l'han sabut resoldre, 
donant un cop d'autoritat.

El matx va estar trepidant, com 
ho va ser el de l'Eurolliga jugat a 
Mataró, amb defenses dures (21 
exclusions entre els dos equips) 
i amb bon treball en inferioritat, 
i el marcador va ser un "estira-i-
arronsa" constant sense que mai 
cap dels dos equips agafés dos 
gols d'avantatge en els tres pri-
mers quarts.

I es va iniciar el darrer quart 
amb 6-5 favorable a l'equip local. 

El CN Sabadell és el 
"campió d'hivern"
9a jornada (28 gener)
Sant Andreu - La SIRENA CNM ..........  7-8
Concepción - Sabadell ........................ 2-31
Zaragoza - Dos Hermanas .................13-8
Mediterrani - Terrassa .........................11-8
Moscardó - Rubí .................................. 10-10

Classificació 

Sabadell 27; LA SIRENA CNM 24; Sant 
Andreu 19; Mediterrani 18; Terrassa i 
Moscardó 13; Rubí 8; Zaragoza 4, Dos 
Hermanas i Concepción 3. 
10a jornada (4 febrer)
LA SIRENA CNM- Rubí (DS 12:45 h)
Comença la segona volta
Aquest dissabte s'inicia la segona 
volta amb un partit teòricament fàcil 
per a La Sirena CNM davant un Rubí 
que no sembla estar tan fort com la 
temporada anterior.
A la primera volta l'equip mataroní 
va guanyar per 6-14 i la temporada 
passada la victòria va ser per un 17-7.

L'UVSE Budapest serà 
el rival en l'Eurolliga
El passat dissabte es va celebrar a 
Tbilissi (Geòrgia) el sorteig dels quarts 
de final de l'Eurolliga de waterpolo, 
on participarà l'equip de La Sirena CN 
Mataró que li ha correspost com a rival 
el mateix que li va tocar la temporada 
passada, el campió hongarès, l'UVSE 
Budapest. L'anada serà a Budapest el dia 
25 de febrer i la tornada serà a Mataró el 
dia 11 de març.

Gran triomf a Barcelona. | ARXIU

Aleshores va sorgir la millor versió 
de La Sirena, amb gran defensa 
i porteria, i efi càcia en atac. I va 
sortir novament l'experiència i la 
qualitat de les dues internacionals, 
Marta Bach i Laura López, que, amb 
un i dos gols respectivament, van 
fer un parcial de 0-3.

Això va permetre arribar al fi nal 
amb el marcador a favor i per pri-
mera vegada amb dos gols d'avan-
tatge. Els esforços fi nals de l'equip 
barceloní no van poder canviar el 
signe del partit.

Cop d'autoritat a Sant Andreu

Dorda campiona de Catalunya pro-
mesa en 400 m en pista coberta

Sara Dorda a dalt del podi. | CEDIDA

Cèlia Gaspar va aconseguir el 
bronze en salt amb perxa

La mataronina Sara Dorda va ob-
tenir el passat cap de setmana el 
campionat de Catalunya de la cate-
goria promesa en pista coberta en 
400m, en el campionat disputat a 
Sabadell. L'atleta de l'AA Catalunya 
va guanyar amb autoritat la prova 
amb un temps de 57.61 i més d'un 
segon d'avantatge sobre la 2a.

Per part de la representació dels 
dos clubs de Mataró, només una 
altra atleta va pujar al podi. Va ser 
Cèlia Gaspar (CA Laietània) que va 
quedar 3a en salt amb perxa amb 
3.10 m. També va sumar un 6è lloc 
als 60 m tanques amb 10.05. 
Altres atletes finalistes van ser: Anna Costa 
(CA Laietània) 4a en 3000 m amb 11:32.72, 
Laila Ruth Vivas (GA Lluïsos) 6a en 800 m 
amb 2:25.52; Irene Betriu (CAL) 7a en 800m 
amb 2:30.71; Unai Martínez (CAL) 7è en 400 
m amb 52.95 (52.13 en semifinals); Carlos 
Rey (LL) 7è en 800 m amb 1:58.39 i Sergi 
Muñoz (LL) 7è en 1.500 m amb 4:29.99.

www.eltotesport.com |  P. 8POLIESPORTIU
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Els mataronins, tot i comen-
çar bé, paguen el desencert i 
la inferioritat en el rebot

Partit a priori molt complicat del 
conjunt que dirigeix Charly Giralt a 
la pista del Collbanc, quart classifi -
cat del grup de lliga EBA, després 
de perdre el cap de setmana ante-
rior a la pista del líder, el Menorca.

De tota manera, els grocs van 
començar molt bé el partit, acon-
seguint un parcial de sortida de 13 a 
20, fet que feia pensar en la possi-
ble sorpresa. Els locals no trobaven 
el seu ritme i els mataronins se'n 
van aprofi tar. A partir d'aquest mo-
ment, però, el Collblanc va exercir la 
seva condició de favorit i va donar 
la volta al partit com un mitjó, mar-
xant ja al descans amb avantatge i 
evitant la reacció visitant després 
de descans fent inútil l'actuació de 
Serratacó, Cabrera i Espiga.

El CN Sabadell només 
va oposar resistència en el 
primer quart

Segon partit del Mataró Parc Boet 
aquest 2017 i segona victòria a l'Eu-
sebi Millán superant els 90 punts en 
el marcador. En aquest cas la víc-
tima va ser el CN Sabadell, el cuer 
del grup de Copa Catalunya que no 
va ser rival per als taronges que, 
amb un partit menys, segueixen 
en la persecució d'un Sant Josep 
de Badalona que tampoc afl uixa.

Els d'Alberto Peña van veure 
com els vallesans començaven 
molt forts, imposant-se al primer 
quart per intentar donar una de les 
sorpreses de la setmana. Però els 
taronges van reaccionar de seguida 
i amb un gran nivell ofensiu al des-
cans ja havien remuntat el partit. 
A la segona part el festival anota-
dor local va continuar fi ns al fi nal.

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

Un atac mataroní diferencial. | ARXIU

El Mataró Feimat no pot 
superar el Collblanc

71  COLLBLANC

63  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (2), Guallar (4), 
Serratacó (12), Cabrera (11), Rodríguez (-), 
Ventura (6), Viñallonga (-), Romero (6), 
Espiga (13), Tardio (5), Miralles (4) i Traver 
(-). 19 de 45 en tirs de 2, 4 de 15 en tirs de 
3 i 13 de 20 en tirs lliures.

PARCIALS: 13-20, 23-11, 20-13 i 15-19.

LLIGA EBA 
- Grup C

Tornen a ser cuers en 
solitari
14a jornada (28-29 de gener)
Collblanc - MATARÓ FEIMAT ............ 71-63
ARENYS - Calvià .................................63-77
Sant Nicolau - Grup Barna ..............72-66
Santfeliuenc - Castellbisbal ...........78-72
JAC Sants - Salt ................................ 58-67
Cornellà - Martorell .........................58-84
Olivar - Menorca .................................71-70

Classificació 
Calvià, Martorell i Menorca, 24; Collblanc, 
23; Salt, 22; Cornellà, ARENYS, Castell-
bisbal i Santfeliuenc, 21; Grup Barna i 
JAC Sants, 20; Olivar i Sant Nicolau, 18 i 
MATARÓ, 17.

15a Jornada (4-5 de febrer)
Després dels dos partits seguits fora de 
casa el Mataró Feimat torna a jugar a 
casa diumenge a les 18.30 h, en un duel 
vital davant de l'Olivar aragonès, que 
ocupa el tercer lloc per la cua amb una 
sola victòria més que els mataronins.

Els tres de dalt 
marquen la diferència
14a jornada (28-29 de gener)
Sant Gervasi - Santa Coloma .........82-70
Artés - Sant Josep ...........................68-88
Granollers - Pia Sabadell ................ 51-68
Sant Narcís - Badalonès ................. 73-68
Bisbal - Sant Quirze ......................... 66-63
M. PARC BOET - CN Sabadell ...........96-72
Vic - Sant Cugat .................................75-63

Classificació 
Sant Josep, 27; Vic, 25; MATARÓ PARC 
BOET (-1 partit), 24; Artés i Santa Coloma, 
23; Granollers i Sant Cugat, 22; Sant Nar-
cís, 20; Badalonès (-1 partit) i Bisbal, 19; 
Sant Quirze, Sant Gervasi i Pia Sabadell, 
17 i CN Sabadell, 16.

15a jornada (4-5 de febrer)
El Mataró Parc Boet visitarà dissabte 
4 de febrer a les 19:30 h, la pista del 
Santa Coloma. Un enfrontament molt 
complicat, ja que els barcelonesos 
ocupen la 5a posició a la classificació, 
empatats amb el 4t, l'Artés. Els taronges, 
a més, segueixen obligats a guanyar per 
no perdre la pista del Sant Josep.

Copa Catalunya M.
El Mataró Parc Boet 
s'exhibeix davant del cuer

96 MATARÓ PARC BOET

72  CN SABADELL

MATARÓ FEIMAT: Vàzquez (3), Canals 
(-), Smith (19), Hermoso (9), Naharro (12), 
Ros (2), Jansen (7), Corella (20), Pavkovic 
(4), Rubio (18) i Forcada (2). 21 de 38 en 
tirs de 2, 13 de 30 en tirs de 3 i 15 de 18 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 17-23, 27-18, 25-18 i 27-13.

el Esporttot BÀSQUET
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83 BARÇA CBS

66 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (24), 
Gómez (-), Murat (2), García, A (-), 
García, E (5), Cárceles (9), López (-), 
Harris (8), Turner (12) i Kehoe (6). 15 de 
32 en tirs de 2, 8 de 17 en tirs de 3 i 12 
de 14 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-11, 19-24, 24-14 i 22-17.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

La lliga més igualada 
que mai, amb 5 equips 
lluitant pel liderat
16a jornada (28-29 de gener)
ALIANÇA MATARÓ - Centelles ..............4-1
Montsant - Isur. ...................................... 5-2
Arrels - Fund. Esp. Grama .................... 1-3
ARENYS MUNT - S. JOAN VILASSAR .. 3-2
Sant Cugat - Montcada ........................ 2-7
CANET - Lliçà d'Amunt .................Ajornat
Castellar - Vacarisses .......................... 3-2
PINEDA - COVER PREMIÀ ..............Ajornat

Classificació 
Canet (-1 partit), Fundació Esp. Grama i 
ALIANÇA MATARÓ, 34; Lliçà d'Amunt (-1 
partit) i Vacarisses, 33; Montsant i Sant 
Cugat, 25; COVER PREMIÀ (-1 partit) i 
Isur, 23; Arrels i Montcada, 19; Castellar, 
18; Centelles, 16; SAN JOAN VILASSAR, 
15; ARENYS DE MUNT, 10 i PINEDA (-1 
partit), 4.

17a jornada (4-5 de febrer)
El Futsal Aliança Mataró, en plena 
lluita per el liderat de la categoria, 
visitarà la pista del Vacarisses aquest 
dissabte a les 16.00 h, cinquè clas-
sificat amb tan sols un punt menys 
que els mataronins en un partit molt 
difícil.

C. CATALUNYA
FEMENINA

A punt per a la 2a fase
16a jornada (28-29 de gener)
Igualada - Tarragona .........................41-35
Barça CBS - PLATGES MATARÓ ...... 83-66
Granollers - ARENYS ........................ 52-64
Cerdanyola - CN Terrassa ................41-33
SESE - Jet Qsport ..............................67-58

Classificació 
Barça CBS, 31; Cerdanyola, 30; PLATGES 
MATARÓ, 27, JET Qsport, 25; Terrassa, 24; 
Physic Igualada, 23; ARENYS i Tarragona, 
21; SESE, 20 i Granollers, 18.
 
17a jornada (4-5 de febrer)
El Platges de Mataró rep el diumenge 5 
a les 16.30 h, al Mora, el Physic Igualada. 
Una victòria de les mataronines assegu-
raria la tercera posició a la fase regular.

El Barça CBS demostra que és 
el millor equip del grup i tren-
ca el partit a la segona part

Les noies d'Adrià Castejón tenien 
un difícil repte el dissabte davant 
el líder del grup de Copa Catalunya, 
el Barça CBS, que només havia per-
dut un sol partit fi ns al moment.

El partit va començar amb el 
Barça mostrant-se superior i acon-
seguint diferències des de bon ini-
ci, mentre que les mataronines no 
aconseguien trobar un joc fl uid, 
fi nalitzant el primer quart 18 a 11. 
La reacció groga va arribar al se-
gon quart, anotant 24 punts i mar-
xant al descans només 2 punts per 
sota, 37-35.

A la segona part, però les lo-
cals van sortir amb la intenció de 
sentenciar el partit des del primer 
minut, aconseguint un parcial glo-
bal de la segona part de 46 a 31.

Massa Barça per al Platges. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró 
supera al Centelles

Victòria que fa mirar a dalt. | ARXIU

La victòria situa els mataro-
nins en plena lluita pel liderat 
de la categoria

El sènior A del Futsal Aliança 
Mataró va començar la segona 
volta del campionat guanyant 4-1 
al Centelles, un dels equips de la 
zona baixa de la taula i d’aques-
ta manera se situa colíder de la 
categoria.

Al partit els mataronins sempre 

es van mostrar superiors, tot i la 
resistència del Centelles però, que 
no va ser sufi cient per evitar el 4-1.

El Platges de Mataró 
no pot amb el líder

4  ALIANÇA MATARÓ

1  CENTELLES

ALIANÇA MATARÓ: Francesc Parés (por-
ter), Mahamadu Ceesay, Abdyck Gómez, 
Oriol López (2), Marc Caballeria, Carlos Vi-
llarín, Cristian Villarín, Miguel Ángel Rodrí-
guez (1), Marcel Catà, Pol Novo, Alejandro 
Medina i Amar Ceesay.

BÀSQUET - FUTSAL www.eltotesport.com |  P. 10
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Bona actuació del Centre Natació 
Mataró a la Duatló de Granollers

Contundent triomf 
del Rugby Mataró

Els mataronins s'imposen 
per un autoritari 0 a 53 al 
Castelldefels B

El Rugby Club Mataró visitava 
Castelldefels aquest cap de set-
mana. Un partit que va començar 
força parat, amb moltes errades i 
cops de càstig per part dels ma-
resmencs que no aconseguien fer 
efectius els atacs. Un Castelldefels 
combatiu evitava que els mataro-
nins se sentissin còmodes en les 
fases estàtiques del joc. Malgrat 
tot, a poc a poc el partit va anar 
agafant ritme i els mataronins van 
poder fi nalitzar la primera part amb 
més de 20 punts d'avantatge amb 
el bonus ofensiu assolit. La 2a part 
va certifi car el triomf mataroní, 
assolint els 53 punts fi nals.

L'equip del CN Mataró desplaçat al Circuït de Montmeló. | CEDIDA

Pablo López el més destacat 
al Circuit de Catalunya

El diumenge 29 de gener es va dis-
putar la VII Edició de la Duatló de 
Granollers, puntuable per la Copa 
Catalana de Duatló 2017, a les instal-
lacions del Circuit de Catalunya a 
Montmeló, on més de 800 duat-
letes hi van participar, amb una 
bona representació del CN Mataró.

Pablo López va aconseguir una  me-
ritòria 3a posició absoluta. Antolí 
Fauria va fi nalitzar 9è i David Rovira 
10è, per aconseguir la victòria per 
equips en categoria masculina.
En noies, Julia Raja va fi nalitzar 11a 
absoluta i 3a cadet. Maria Andreu 
fi nalitzà 12a, Mireia Alvarez 18a i 
Laia Salvador 27a, aconseguint 
la 2a posició per equips femenins.

el Esporttot POLIESPORTIU
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DIUMENGE 5 DE FEBRER AL BAR-RESTAURANT CAPGROSSOS  
(Carrer Herrera, 59. MATARÓ) A PARTIR DE LES 21:30H

Viu la Gran Nit Americana
AMB LA MILLOR COMPANYIA! 

PRESENTACIÓ I PRIMER ACTE DEL CLUB FOSBURY
RESERVA GRATUÏTA (aforament limitat). + info a WWW.FOSBURY.CAT/CLUBFOSBURY

PATROCINA:COL·LABORA:ORGANITZA:

HAMBURGUESES & MENJAR AMERICA / sortejos i concursos  / ANALISI d’experts 
SENYAL DE TV americana AMB ANUNCIS / JUGADORS DE FUTBOL AMERICA...

atlanta falcons vs new england patriots

de la



Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 
Degut als premis Goya de dl. a dj. pot variar la programació

Manchester frente al mar  12:15  16:00  18:50  21:40  00:30

 [En VOSE] 12:00               [En VOSE dm]  21:30

Resident Evil: El capítulo final  

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

La llegada 21:30  01:00  

Ballerina 12:15  18:00  19:10      [dv.-ds.] 20:30       [dv.-dg.] 17:00

 [En català] 16:00      

Múltiple 12:15  16:30  18:00  19:00  22:30  00:00      [exc. dm.] 20:00

 [En VOSE] 12:00               [En VOSE dm]  20:00

Lion 16:30  19:05  21:40  00:15  

Vivir de noche 16:15  00:00  

Figuras ocultas 19:00  21:45  00:30  

XXX: Reactivated 16:00  20:30  22:45  01:00        [dv.+dl.-dj.] 18:15

¿Tenía que ser él? 21:20  23:45  

La ciudad de las estrellas 12:15  16:15  19:00  22:00  00:40 

 [exc. dm.] 20:30    [dv.-ds.] 23:15    [En VOSE] 12:00   [En VOSE dm]  20:30 

Contratiempo 00:45            [dv.-dm.+dj.] 22:30  

Los del túnel              15:50           Monster Trucks 12:15

Vaiana                  12:15  18:15         Canta 12:15  15:50  18:10

Passengers [dv.-dl.+dc.-dj.] 19:00  21:30       [dm.] 19:00       [dc.] 17:30

Rogue One: Una historia de Star Wars 12:00  16:15

Woolfs Works (Ballet) [dimecres] 20:15  

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

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

La propera pell 18:00  20:15 (6 febrer) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Resident Evil: El capítulo final  16:00  18:10  20:15  22:20

Ballerina  16:30  17:30  18:30  19:30        [dv.+dl.-dj.] 20:00

Múltiple  16:00  18:15  20:15  21:30  22:30     [dv.+dl.-dj.] 18:00

Lion  16:00  18:10  20:20        [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Blinky Bill, el koala 16:00

Figuras ocultas 20:00  22:30

¿Tenía que ser él? 22:30     [dv.+dl.-dj.] 17:45

Underworld: Guerras de Sangre 22:40       [dv.+dl.-dj.] 22:20

La ciudad de las estrellas - La La Land 

 16:00  18:30  20:15  22:40      [dv.+dl.-dj.] 20:10  22:30

Contratiempo 20:30      [dv.+dl.-dj.] 20:15

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

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 21:30          [dv.+dl.-dj.] 22:00

Vaiana 17:45

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

 Theodore Melfi  decideix conver-
tir en fi lm una d'aquelles històries 
poc reconegudes, fi ns i tot desco-
negudes, de la història dels Estats 
Units i, de passada, en una de les 
pel·lícules favorites als Òscars 
d'aquest any. A la Nasa als anys 
60 vivien en un món extremada-
ment masclista i xenòfob, dins un 
estat, Virginia, que encara tenia 
aprovada la segregació entre per-
sones blanques i negres. Triomfar 
en aquestes circumstàncies no 
deixava de ser un repte de primer 
nivell per a les dones negres que 
volien fer carrera a Langley.

El cinema homenatja el Black i women power

La història no deixa d'estar dra-
matitzada per fer-ne un guió més 
adient per a una pel·lícula, però 
el que sí que es pot assegurar és 
que, si es té una mínima conscièn-
cia social, no sortiràs del cinema 
indiferent. Una bona ocasió per 
recordar la sort d'alguns de ser 
homes blancs. Per rematar-ho, les 
tres protagonistes del fi lm, Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer i Janelle 
Monáe, aconsegueixen el seu ob-
jectiu de despertar l'empatia entre 
els espectadors i fer-nos activistes 
contra la discriminació racial i de 
sexe. Si fi ns i tot Kevin Costner tor-
na a fer un paper digne de menció! 

  

Una imatge del film,. 

Figuras Ocultas, de Theodore Melfi

Pregunta de la setmana
Quin germà d'un actor de 
'Manchester by the sea' està 
nominat als Premis Razzie?

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

Resposta del núm. 1755
"Bella"

Guanyadors:
· Xavier Magre Misse
· Josepa Sargatal Mumbrú

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més iinformació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

núm. 1757 del 3 al 9 de febrer de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1757 del 3 al 9 de febrer de 2017

MANCHESTER BY THE SEA

Lee Chandler torna al seu poble natal 
després de la mort del seu germà. Allà 
es troba amb el seu nebot, del qui s'ha 
de fer càrrec. Lee haurà d'enfrontar-se 
a un passat tràgic que el va portar a 
separar-se de la dona i la comunitat. 
Direcció: Kenneth Lonergan
Intèrprets: Casey Affleck, Michelle Wi-
lliams, Kyle Chandler, Lucas Hedges
135min

RESIDENT EVIL...

La humanitat està agonitzant després 
de la traïció patida per Alice a mans de 
Wesker. En una cursa a contrarellotge, 
Alice haurà de lluitar contra zombis i 
monstres mutants. La humanitat està a 
punt d'extingir-se.
Direcció: Paul W.S. Anderson
Intèrprets:  Milla Jovovich, Li Bingbing, 
Ali Larter, Iain Glen
106min

LA EXCEPCIÓN A LA REGLA

Hollywood, any 1958. Marla Mabrey 
arriba a Los Angeles per treballar per al 
milionari Howard Hughes. Coneixerà al 
xofer, Frank Forbes, qui també és molt 
religiós. La relació posarà a prova les se-
ves conviccions i les normes del magnat.  
Direcció: Warren Beatty
Intèrprets: Alden Ehrenreich, Lily Coll-
ins, Warren Beatty, Haley Bennett
126min

THE GIRL WITH ALL THE...

La humanitat s'ha vist arrasada per un 
tipus de fong que conté un virus "zom-
bi". Enmig d'aquest apocalipsi, un grup 
de científics està investigant una segona 
generació de nascuts que són meitat 
"famolencs", meitat humans.
Direcció: Colm McCarthy
Intèrprets: Sennia Nanua, Paddy Consi-
dine, Gemma Arterton, Glenn Close
111min

HOTEL EUROPA

A l'hotel Europa, diplomàtics commemo-
raran el centenari de l'inici de la I Guerra 
Mundial. A les cuines es prepara una 
vaga dels treballadors. Una periodista 
filma un programa de televisió i un home 
assaja un discurs a la seva habitació.
Direcció: Danis Tanovic
Intèrprets: Snezana Markovic, Izudin 
Bajrovic, Vedrana Seksan
89min

TERESA Y TIM

Cada any els follets porten una nova 
primavera. En Tim és nou i despistat 
per l'atractiu so de la fira, serà atrapat 
per ser explotat com a atracció de circ. 
La Teresa el descobrirà i viuran grans 
aventures, però haurà d'ajudar-lo a tor-
nar a casa. 
Direcció: Agurtzane Intxaurraga
Animació
75min
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Som globals. Som locals

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

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



Muzio
Text: Jordi Gomà

 En Gustavo, impulsor del Muzio, és un dels “piz-
zaiolos” que reivindica la pizza com un producte 
de qualitat, ja que creu que està maltractat en un 
món gastronòmic en el que cada cop proliferen 
més pizzeries que no respecten els processos tra-
dicionals i treballen amb masses pre-congelades o 
de baixa qualitat. 

Es va introduïr en aquest món de la mà de Jesús 
Marquina, cinc cops considerat el millor “pizzaiolo” 
a nivell mundial. Els processos d’elaboració de les 
seves pizzes provenen de l’escola Romana, on en 
Gustavo va anar a formar-se durant uns mesos, a 
la que és considerada la millor escola de “pizzaio-
los” del món, l'API (Associazione Pizzerie Italiane), 
dirigida pel mestre Angelo Iezzi. Un instructor de 
l'API, Massimiliano Bacich, campió del món de "fre-
estyle", va venir a posar en marxa la pizzeria durant 
els primers deu dies.

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Gustavo ha trigat més de quatre anys a desenvolu-

par el producte de qualitat que vol oferir, utilitzant 

processos de molta hidratació –proporció de 900gr 

d’aigua per 1 quilo de farina–, amb un amassat de 

fins a 26 hores, i una fermentació controlada en 

fred a 4ºC durant 72 hores, per tal que el llevat es 

vagi menjant els sucres de la farina. Tot això per 

aconseguir una pizza molt més digerible, cruixent 

a la base i esponjosa pel centre, de la que tothom 

se'n menja les vores, ja que queda ben feta –no 

cremada o seca com passa quan la massa és pre-

congelada o de poca qualitat–, i amb un sabor i 

aroma molt característics. Es fan servir fins a tres 

tipus de farina italiana barrejades, i gràcies al procés 

de fermentació no cal posar-hi molt de llevat, que 

és de massa mare. Fins i tot l’aigua ha de tenir la 

duresa adient, i per això es barreja aigua d’ampolla 

i de l’aixeta fins a trobar la proporció adequada.

Begudes recomanades: Tenen marca de cervesa 

pròpia i una selecció de cerveses internaci-

onals, entre elles belgues i italianes també. 

La sidra Riestra Brut Nature també té 

molt d’èxit.

Pizzes en trobem de tres mides diferents a la car-
ta, fetes amb l’amplada de la pala de pizza tradicio-
nal italiana, 26 cm: la “pinsa”, nom que va derivar 
a pizza més tard, d’uns 35 cm. de llargada, que si 
es menja un entrant, poden compartir dues perso-
nes, la de 50 cm, fins a 3 persones, i la de 80 cm 
d’on en poden menjar 6 comensals. Entre les pizzes 
blanques podem destacar la de salmó –mozzarella, 
burrata, ruca i salmó– o la de ceba caramel·litzada 
–albergínia, brie, ceba caramel·litzada i vinagre 
balsàmic–, mentre que de les vermelles –amb to-
màquet– ens recomanen la Norchina –mozzarella, 
provolone i botifarra–, que podem menjar després 
d’un assortit d’embotits italians o una amanida de 
ventresca de tonyina. Tenen més de 25 pizzes di-
ferents, totes amb ingredients de primera qualitat, 
molts d’ells italians –com la mozarella Negrini–, que 
destaquen damunt una massa amb un sabor carac-
terístic, i podem degustar-les en un local modern 
i acollidor ideat per l'estudi de disseny de Xavier 
Martín, o agafar-les per emportar a casa.

Muzio

Pizza & Beers

c/ Esteve Albert, 43, Mataró
Tel. 931 816 967
Obert de dimarts a diumenge, migdia i nit.
Facebook: Muziopizza
www.muzio.es

El secret el trobem 
a la massa:

pròpia i una selecció de cerveses internaci-

onals, entre elles belgues i italianes també. 

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1757 del 3 al 9 de febrer de 2017
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Una de les activitats dels alumnes de l'escola GEM. 

Encara que en els seus inicis només tingués alumnes 
d’entre tres i cinc anys, el centre ja va manifestar la 
voluntat d’obrir línies de totes les edats educatives 
prèvies a la Universitat, l’anomenat Projecte 0-18. 
Progressivament s’han ampliat els seus cursos i actu-
alment compta amb prop d’un miler d’infants i joves 
d’entre 1 i 18 anys però procura mantenir l’essència 
del seu projecte educatiu pròxim i de qualitat, prin-
cipis defi nits en els seus trets identitaris.

El projecte 0-18 és un tret signifi catiu de l’escola 
perquè permet implantar un projecte educatiu comú 
que assegura una escolarització més cohesionada 
entre el seu alumnat. Paradeda destaca que els mem-
bres de l’escola mantenen “la visió de base que van 
promoure els fundadors del centre fa cinc dècades” 
i els seus professors continuen apostant pel segui-
ment individualitzat de l’evolució dels alumnes del 
centre adaptant-se a la realitat social i tecnològica 
del moment.

La Fundació GEM és una entitat sense ànim de lucre 
de tipus docent que es responsabilitza de la gestió de 

A 
partir de la col·laboració d’un grup 
de famílies i de persones expertes 
en pedagogia naixia, l’any 1966, la 
fundació Privada GEM de Mataró. 

Cinquanta anys més tard fem una mirada enrere 
per descobrir què va signifi car el GEM, quina és la 
seva tasca actual a la ciutat i descobrir els actes 
que organitzen per celebrar el seu aniversari. 

El GEM (Grup Escoles Mataró) va ser fundat 
com una escola que volia fer front a les noves 
inquietuds educatives del moment i defi nida pels 
propis membres com una entitat engrescadora, 
respectuosa amb les creences ideològiques de 
tothom, integradora de persones de diferents 
orígens socials, oberta a les cultures i potenci-
adora de la catalanitat. Segons explica l’actual 
directora del centre, Montserrat Paradeda, va 
néixer “de la iniciativa d’un grup de famílies com 
una escola feta a mida”, que volia innovar en els 
mètodes d’aprendre dels seus infants. 

Cinquanta anys 
innovantREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer i Arxiu

El GEM celebra el seu cinquantè aniversari amb 
diversos actes institucionals i festius

Tot Reportatge 1757 GEM.indd   2 31/1/17   17:46



TORNA A
PARLAR DEL 
TEU COTXE

con conducción eficiente, doble ahorro

CO2: 130 – 154 g/km • Consum: 4,9 – 5,8 l/100km
Model fotografi at: Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Preu de l’Outlander 220 DI-D Motion 2WD 5 places, vàlid en Península 
i Balears per a clients particulars que fi nancin a través de Santander Consumer EFC, S. A., per un import mínim de 15.000€, a 
un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, IVA, IM, Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del 
Pla al moment de la compra) i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nanciera. Oferta vàlida fi ns al 
31/12/2015. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants

MITSUBISHI CATALUNYA
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - MATARÓ -
GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Tel. 902 450 475 / www.quadis.es

Voldràs explicar moltes coses del teu nou Outlander.
Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes.
Del seu altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS, llandes d’aliatge de 
18”, càmera posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització 
interior. O del seu reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Nou Mitsubishi Outlander, des de 24.400€

Tot Mataro - MMCE Outlander 150x228.indd   1 9/11/15   13:55



25 anys de corals

El paper de la música a l’escola, així com el dels 
esports i les arts plàstiques, no ha quedat relegat 
a un segon pla en les darreres dècades, sinó que 
s’ha plantejat com un pilar fonamental i un eix 
vertebrador de l’escola per fomentar la creativitat 
dels seus alumnes. 

Segons Genís Mayola, exdirector de la Coral i ex-
professor de música del centre, “amb el temps la 
música ha esdevingut una eina educativa de primer 
nivell i no una assignatura de farciment”. Afi rma 
que intenten, a partir de la cançó, “fer una educació 
transversal” que incorpori els valors de la música.

Amb motiu del 25è aniversari del centre, va sorgir 
la idea de fer una coral a les hores extraescolars 
en un moment on no hi havia encara un professor 
especialista de música en el centre, afi rma Mayola. 
S’hi van engrescar uns 120 infants i “va ser tot un 
èxit”. L’exdirector considera que en aquests últims 
25 anys “la música ha signifi cat alguna cosa espe-
cial pels alumnes i per la trajectòria de l’escola”. 

Pel 50è aniversari han fet una crida a antics alum-
nes i als actuals a fer un gran concert conjunt on 
recuperar els hits de la Coral al llarg dels 25 anys de 
trajectòria i commemorar la data. L’esdeveniment 
tindrà lloc el 26 de maig al teatre del Foment Mataroní 
i ja estan treballant per convertir-lo en una realitat. 

l’escola i està administrada per un Patronat. Aquest 
està integrat per pares i mares d’alumnes, fundadors 
de l’escola i personalitats de prestigi a la comarca. 
La Fundació és un consell executiu que forma part 
del Patronat, el màxim òrgan de govern de l’escola, 
i que està format per 15 membres, la majoria pares 
de l’escola, escollits per assemblea. El seu president 
actual, Àlex Araujo, explica que el GEM és “una es-
cola de les famílies” i que la implicació dels pares i 
dels mateixos alumnes és fonamental per a la presa 
de decisions, per treballar en els valors del centre.
 

Els actes del cinquantenari:

Per celebrar els 50 anys de trajectòria de l’escola, 
els seus professors, així com pares, alumnes i un 

ampli nombre de gent implicada, han organitzat un 
seguit d’actes al llarg de tot el curs, alguns d’interns 
i d’altres oberts a la ciutat i a qualsevol interessat. 
L’actual directora del centre destaca d’entre els ac-
tes programats pels pròxims mesos algunes cites 
clau en la celebració:

Alguns dels actes que han tingut lloc recentment 
han estat un gran èxit, com és el cas de l’acte insti-
tucional que va tenir lloc el passat 24 de gener a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró, amb l’alca-
de David Bote, el president de la Fundació GEM Àlex 
Araujo, el regidor d’Educació Miquel Àngel Vadell i el 
secretari de polítiques educatives del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i pre-
sident del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu: Joan Mateo. La xerrada va refl exionar al 

Reportatge
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L'alumnat ha 
de tenir el seu 
paper actiu en 
l'aprenentatge 

I després, què?

Fins al mes de setembre d’aquest any hi ha actes i 
esdeveniments organitzats per celebrar el cinquante-
nari. Però cap a on es dirigirà l’escola a partir d’ara? 

Com a centre en constant renovació, és pioner en 
implementar metodologies actives d’aprenentatge 
que busquen un major desenvolupament dels seus 
infants i joves. Un exemple és el projecte Espai Camins, 
present en totes les etapes educatives, el qual ocupa 
dues franges horàries de dues hores de durada cadas-
cuna. Segons explica Paradeda, en aquestes franges 
els alumnes “utilitzen tècniques de treball cooperatiu 
i tracten parts de diferents matèries en una mateixa 
tasca”, fet que els permet aprendre d’una manera més 
globalitzada i treballar en equip. Espai Camins “vol 
tornar a l'alumnat el seu paper actiu i la responsabi-
litat en l'aprenentatge”, conclou la directora.

La directora del centre revela que estan treballant 
en crear projectes de futur entesos com a “comuni-
tats d'aprenentatge que comparteixin espais comuns 
de coneixement” i on l’alumne ha de fer el seu propi 
camí. A més, “els camins escollits poden ser molt di-
versos” considera la directora. Afegeix que enguany 
estan actualitzant el Projecte Educatiu de Centre 
pels pròxims anys creant una estratègia 2020 que 
donarem a conèixer abans d'acabar el curs. El caràc-
ter innovador de l’escola, així com la seva trajectòria 
durant els últims 50 anys a la ciutat, el converteixen 
en un espai educatiu únic i imprescindible en l’espai 
educatiu de Mataró.

voltant de l’educació partint de la necessitat d’en-
tendre la societat i el moment actual per avançar-se 
als canvis i construir el futur. 

L’exposició de fotografies

Es va inaugurar el divendres 27 de gener sota el títol 
“Camins d’aprenentatge”. L’exposició es podrà visi-
tar durant les cinc setmanes vinents i, a més, cada 
dijous se celebrarà un acte o xerrada en el mateix 
espai al voltant de diverses qüestions educatives. 
La cita programada per dijous vinent és un col·loqui 
amb els directors que han passat per l’escola al llarg 
de la seva trajectòria.

L’acte ha estat coorganitzat amb el Tecnocampus 
de Mataró i se celebrarà a les seves instal·lacions els 
pròxims dies 10 i 11 de març. La directora del centre 
explica que la jornada és important perquè “no cal 
parlar només del passat” i del que s’ha fet per arribar 
fins aquí, sinó que “també cal destacar el caràcter 
innovador del GEM” i els passos que es volen seguir 
d’ara endavant. A més, Paradeda té el propòsit que 
aquestes jornades siguin la “llavor perquè en els 
anys que vénen esdevinguin un punt de trobada de 
professionals de l’ensenyament”.
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Renovat el compromís amb Reempresa
Des de la posada en marxa del programa el 2012, s'ha produït 31 casos de cessió de 
negocis al centre del TecnoCampus

Emprenedors: Redacció 

 El TecnoCampus Mataró-Mares-
me ha renovat el seu compromís 
amb el Centre de Reempresa de 

Catalunya. Aquest punt d’aten-
ció ofereix assessorament tant als 
empresaris i empresàries que vo-
len vendre la seva empresa com 
a les persones reemprenedores 

disposades a donar-los-hi continu-
ïtat. La Diputació de Barcelona i la 
patronal Cecot han renovat l’acord 
de col·laboració per consolidar 
la Reempresa a la província de 
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Des de la seva posada en marxa el 2012, el centre de Reempresa 
al TecnoCampus ha tingut 31 casos de “reempreses d’èxit”, que 
han generat una inversió induïda de més d'1.396.000 euros i que 
han salvaguardat 114 llocs de treball. Aquest punt d’atenció ha 
assessorat, fi ns al dia d’avui, a 110 cedents i a 154 reemprenedors 
disposats a agafar el testimoni d’una empresa que ja està en fun-
cionament. Actualment, el TecnoCampus dóna servei als cedents i 
reemprenedors de Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià 
de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils, Òrrius, Argentona, 
Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Caldes 
d'Estrac, Arenys de Mar i Arenys de Munt. L’objectiu del programa 
és, doncs, impulsar i estructurar la transmissió d’empreses com a 
via de creixement d’activitat econòmica, i evitar així el tancament 
de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació als 
municipis de la comarca.

31 casos d'èxit

Barcelona com un model d’empre-
nedoria i de creixement empresa-
rial que incideix en la continuïtat 
de les empreses.

Capital de Reempresa
Així doncs, la Diputació de 
Barcelona desenvolupa el treball 

en xarxa amb els diferents ajunta-
ments amb l’objectiu de treballar 
conjuntament per consolidar el 
teixit empresarial existent i re-
forçar la seva competitivitat. És 
aquest acord el que permet que 
el TecnoCampus sigui centre de 
Reempresa.

Al global del país, ja són 
1.107 el nombre de reem-
preses d’èxit, que han 
generant una inversió 
induïda de més de 50 
milions d’euros
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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

Com estalviar amb les bombetes 
Xavier Doló estrena la seva secció 'La UCI del Planeta'  

UCI del Planeta: Xavier Doló

   En primer lloc, tots hem sentit 
a parlar de les bombetes de baix 
consum, però compte!, seran o no 

de baix consum, depenent d'amb 
quines les comparis.

En primer lloc, si analitzem 
les primeres bombetes que vam 

anomenar de baix consum, és a 
dir, les que són un fl uorescent amb 
gas per dins, tenen un consum 
clarament inferior, i per tant ens 
resulten més econòmiques a la 
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UCI DEL PLANETA:
Xavier Doló
Empresari i inventor 
en energies netes.

factura de la llum, que no pas les 
bombetes de tota la vida (les de 40 
i 60 watts). Però, aquestes mateixes 
bombetes de baix consum, per-
den la partida (i amb diferència) 
enfront de les de “leds”, que són 
aquestes que sembla que tinguin 
un munt de petites bombetes. I us 

preguntareu, per què? Doncs bé, 
d'entrada són molt menys conta-
minants que totes les altres, i això 
és molt més important del que a 
vegades ens pensem (penseu que 
les de baix consum, a les plantes 
de reciclatge són tractades com 
a residus altament tòxics, ja que 

totmataro.cat/
blocs/ucidelplaneta

"Les bombetes de leds 
d'entrada poden sem-
blar més cares, però al 
cap de l'any veureu que 
les amortitzeu, tant per la 
seva durabilitat com pel 
seu consum"

bombetes normals, o de baix con-
sum, us recomano que, a mesu-
ra que es vagin fonent, les aneu 
canviant per bombetes de leds, 
que d'entrada poden semblar més 
cares, però al cap de l'any veureu 
que les amortitzeu, tant per la seva 
durabilitat (en comprareu menys 
sovint), com pel seu consum, és a 
dir, que gastareu menys a la fac-
tura de la llum, que darrerament 
s'enfi la mooolt!

Espero que aquests consells 
us serveixin per a poder estalviar 
una miqueta.

contenen mercuri, i això també 
comporta una despesa addicional 
que paguem entre tots amb els 
impostos), per altra banda duren 
molt més (alguns fabricants les 
garanteixen per dos anys, i parlen 
d'una durabilitat de 25.000 hores, 
mentre que les de baix consum  
duren unes 5.000 hores aproxima-
dament, però tingueu en compte 
sempre, que hi ha diferències entre 
marques, fabricants i qualitats); a 
més a més, no són tan perilloses 
ni tòxiques, ja que no hi ha gas; 
s'encenen a l'instant, cosa que 
les anomenades de baix consum, 
haureu notat que quan les encens 
fan molt poca llum, i a mesura que 
es van escalfant, la llum s'intensi-
fi ca, és a dir, parlant en plata, que 
tarda una bona estona en fer la 
llum que necessitem, i després, 
a mesura que es va gastant, van 
disminuint la quantitat de llum 
que emet, en canvi les de leds fan 
la mateixa llum fi ns que es fonen.

En resum, si encara teniu 
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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 cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69 
SE ALQUILA HABITACIÓN en 
Llavaneres. 699.289.411 
NOI, NOIA. BUSQUEM 250 cadascú. 
2/3hab. Responsables: estudiem, 
treballem. Tel. 697.989.407 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Marta 619.220.947 
EMPRESA TEXTIL DE BAÑO pre-
cisa mozo almacén. Se requiere 
experiencia en gestión almacén y 
paquete offi ce. Dominio en etique-
taje, manipulación prendas de vestir, 
preparación y expedición de pedi-
dos. rrhhss22@gmail.com 
EMPRESA DE LA SELVA/Maresme 
busca torners, ofi cials de primera, 
per treballar amb torn convencional 
i CNC. Oferim jornada completa i es-
tabilitat laboral. Interessats enviar 
CV a marqueting@tmcomas.com
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CHICA CON VEHÍCULO busca: lim-
pieza, canguro, cuidado personas 
mayores. 697.907.931
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
hotel, cuidado mayores, niños. 
631.701.935
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA tra-
bajo mayores, niños, comidas. 
Experiencia. 650.870.557
SE OFRECE COCINERO con experi-
encia menús, carta mediterránea, 
platos combinados, carnes, pesca-
dos. 698.361.326
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayu-
dante cocina, cuidado señoras 
mayores, plancha. 697.819.410

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

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
667.983.281
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina neteja o planxa. Amb 
Referències. 646.268.814 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO, canguro, limpieza. 
Cuidar mayores. 631.211.120 
BUSCO TRABAJO DE paleta o pintor. 
612.226.686 
BUSCO TRABAJO Limpieza, canguro, 
plancha. Referencias. 639.076.838 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Tardes. 
675.515.020 
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, habla-
do y escrito. Srta. Catalana 42 años, 
soltera, buena presencia. Busca tra-
bajo 666.785.688

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. 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 
PINTOR PROFESIONAL. ECONÓMICO. 
620.910.144 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
PINTOR PINTURA EN general y de-
corativa. Económico 635.106.282 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
PALETA AUTÓNOMO. TAMBIÉN 
Pintura. 653.796.506 
LACADOS TONI: PUERTAS, cocinas, 
restauración de muebles, chorrea-
do de arena, servicio de recogida. 
670.229.104 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

VICTORIA MADURITA. Cuerpo 10. 
Masaje balano. Fogosa, ardiente 
complaciente. 698.388.985 
PISO RELAX EN BARCELONA, pre-
cisa srta. masajista, madurita, 
española. Turno día 699.251.368 
IVANA 23 AÑOS. Salidas o en mi pi-
so. 631.129.242 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 656.464.173 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona 
Plaza Catalunya. 688.192.018 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chica 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
MASSATGISTA GUAPÍSIMA 110P. 
Mataró 667.955.000 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Chico. 1 
hora 30€. 1/2 hora 20€. 688.159.427 
DONA DOLÇA SENSUAL i morbosa 
de 40 anys per homes. Amb hores 
concertades a Calella. Truca’m al 
691.972.070 Clara. A partir de 40 
euros. Pis privat. Molta discreció. 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
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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)

Estàs una mica tens, potser perquè 

vols fer moltes coses a la vegada. 

Sortosament, tot i possibles entre-

bancs, l'energia es mou i això et sa-

tisfà. Bon moment professional.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Segueix la millora de les qüestions 

materials. Viatges o escapades de 

cap de setmana. Pots viure una cer-

ta contradicció interior entre la teva 

part femenina i la masculina.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Aquests dies no et costarà plantar 

cara als qui no són amables. Tens 

ganes de fer justícia, fins i tot podri-

es anar a un judici. Possible projecte 

laboral amb la parella.

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

Potser hi ha coses preocupants al 

teu voltant, però et trobes tranquil 

i segur que tot anirà bé. Si abans 

practicaves el pessimisme, ara tens 

una fe a prova de bomba.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Revius emocions. El passat pot ser 

protagonista aquests dies, però evita 

caure en la melangia. Podries tenir 

notícies d'algú que ha estat molt im-

portant a la teva vida.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Compte amb les actituds inamovibles, 

especialment amb la parella, doncs 

podeu tenir diferents punts de vista 

d'una mateixa qüestió. Projectes en 

un canvi de residència.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Estàs en una etapa de canvis, de contí-

nua transformació. Aprèn de l'experi-

ència, accepta la teva responsabilitat 

del que et toca viure i tot començarà 

a rodar ben aviat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et reafirmes en la teva manera de 

viure, en la teva filosofia de vida. 

Alguns somnis et poden donar alguna 

clau del camí a prendre. Compta fins 

a deu abans d'explotar.

Bessons (21/5 al 21/6)

Els assumptes de parella poden ha-

ver viscut un temps de canvis i ara 

et trobes en una altra fase de la teva 

vida. L'esport i les activitats físiques 

en general t'aniran bé.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Potser vius desacords amb l'empre-

sa. El sou no és just i això et provoca 

tensió i malestar. Valora el que tens 

i si no t'agrada, mira de fer canvis 

satisfactoris per a tu.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pots rebre eines per endegar un 

projecte o iniciar un cicle laboral. 

Facilitats per treballar en el que 

t'agrada. Moment d'especial clari-

vidència, confia en les teves idees.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

En aquest moment ets tot recepció, 

inspiració... Et deixes portar perquè 

intueixes que ha de venir alguna cosa 

bona per a tu. Si bé pot ser cert, no 

descuidis l'economia.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

triangle-academia.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

DISSABTE

• 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:
CONCEPCIÓN HIDALGO DÍAZ

concursos
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Veuen una trampa en la planificació escolar
ICV-EUiA es mostra favorable a la implantació del nou model d’instituts-escola, “però no a 
costa del tancament de línies públiques”

Política: Mireia Biel

  ICV-EUiA vota en contra del 
document de planifi cació escolar 
que s'havia d'aprovar ahir en Ple 
Municipal. Així ho va anunciar el 
regidor Esteve Martínez, que la-
menta que “sigui una trampa” en 
la qual s’hi amagui “la implantació 
d’instituts-escola a costa del tan-
cament de línies públiques”. Pels 
verds, el que cal és “lluitar per re-
duir la ràtio fi ns als 20 alumnes”.

No al tancament de línies
El regidor d’ICV-EUiA, Esteve 
Martínez, acompanyat de les mi-
litants del partit Montse Taberner 
i Conxita Calvo, van explicar que 
no donaran suport al document 
de planifi cació escolar que es vota 
el ple municipal perquè “té un 
redactat enganyós i, amb la boca 
petita, aposta pel tancament de 
línies de l’escola pública quan no 
seria necessari”. 

Segons els ecosocialistes, el 
document aposta pel tancament 
d’entre 3 i 5 línies de l’escola pú-
blica en el termini de dos cursos 
escolars mitjançant la fusió d’es-
coles i la creació de nous projectes 

educatius com els instituts-escola.
Malgrat mostrar-se favorables a 

aquest nou model a la ciutat “per-
què és una aposta per la innova-
ció”, aquesta s’ha de fer “des de la 
reducció de l’alumnat per aula per 
així iniciar un procés de millora 
educativa”. Segons Calvo, “l’aposta 
dels 20 alumnes per aula ha de ser 
ferma i, fi ns i tot, és factible arri-
bar a tenir instituts-escola sense 
retallar línies”. En aquest sentit, 
Taberner assegura que “si s’apos-
tés per aquest camí, no s’hauria de 
tancar cap línia de P3 fi ns d’aquí 
a tres anys i es podria anar redu-
int la ràtio d’alumnes des dels 23 
fi ns als 20 de forma progressiva”.

“Un error polític”
El seu vot contrari no només es 
basarà en aquest argument, sinó 
també en el fet que consideren que 
les negociacions amb la conselleria 
d’educació s’han fet “des de la re-
signació” i, en cap cas “s’ha tingut 
valentia política”, segons Martínez. 
Per això titlla la maniobra d’un 
“error polític”, i més encara quan 
“es tracta d’un document de vo-
luntat, a partir del qual s’hagués 
pogut començar a negociar”.

Cal recordar que ICV-EUiA va 
ser el partit que durant dues le-
gislatures va ostentar la regidoria 
d'educació amb Josep Comas i la 
mateixa Coxita Calvo.

Malgrat la crítica, Martínez va voler deixar clar que “no tot el 
nostre posicionament és contrari al document de planificació 
escolar”. Altres punts com l’obertura de la segona línia de l’escola 
Angeleta Ferrer, la reclamació del nou edifici pel Joan Corominas 
o la creació del nou institut de secundària. 

Així mateix, també es mostren a favor dels instituts-escola, de 
les adscripcions de les escoles públiques als instituts i de la 
substitució de l’edifici de l’escola Germanes Bartomeu.

Aspectes positius

Calvo, Martínez i Taberner, en la roda de premsa del partit ecosocialista Mireia Biel 
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Va morir a l'Hospital

Montse Morón, en una imatge d'arxiu

Arxiu 

Daniel Ferrer 

    Volem Mataró critica "la ri-
valitat contínua" entre l'Alcalde 
David Bote i el Primer Tinent Quim 
Fernàndez i assegura que "es tra-
dueix en un fer campanya contí-
nuament en els actes institucionals 
i en bars, recuperant el cafè amb 
els veïns de Joan Antoni Baron". 
És la principal crítica que el grup 
municipal que lidera Montserrat 
Morón fa al govern, ja que assegura 
que mentre els dos socis de govern 
rivalitzen "abandonen les seves pri-
oritats que són presentar projectes 
que recuperin la ciutat". Per Volem 
"al govern sociovergent li falta re-
lat de ciutat, molta comunicació i 
projectes" i és en aquesta línia que 
presenta al·legacions al projecte 

Volem presenta al·legacions per uns pressupostos "més 
humans, solidaris i constructius" 

Critiquen "la rivalitat contínua" 
entre Bote i Fernàndez

   Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir la matinada de dissabte pas-
sat dos homes, acusats de partici-
par en l’agressió a un altre home 
a Mataró. Els fets es van produir 
la nit de divendres al voltant de 
dos quarts de dotze quan hi va 
haver una baralla entre diverses 
persones a les portes d’un local re-
creatiu de la capital del Maresme. 
En arribar els mossos van trobar 
una persona ferida de gravetat 
que va ser traslladada a un centre 
hospitalari, on fi nalment va morir 
aquest dimarts. 

Els detinguts per la seva pre-
sumpta implicació en els fets són 
dos homes de nacionalitat xinesa 
de 33 i 40 anys.

Ingrés a presó
Els detinguts van passar dilluns 
passat a disposició judicial davant 
el jutjat en funcions de guàrdia de 
Mataró, que va decretar el seu in-
grés a presó. | Red- ACN

Els fets van ser divendres, 
la mort finalment dimarts

Un home mor després 
d'una baralla en un 
local recreatiu

de PAM i pressupostos "priorit-
zant les necessitats de les persones 
més vulnerables". Demana un es-
forç al govern per donar suport als 
comptes, possibilitat que a hores 
d’ara refreda.

Volem es fa ressò del darrer in-
forme de Benestar Social del propi 
Ajuntament per retratar una ciutat 
"fracturada" amb un 14 per cent de 
ciutadans amb problemes d'habi-
tatge o precarietat i més de 800 in-
fants sense poder fer tots els àpats. 
També asseguren que el Tercer 
Sector i els serveis socials estan 
"saturats i desbordats per una situ-
ació crònica i estructural". També 
critica que en comerç "s'oblida els 
barris". | Redacció         

Respecte de la reforma de les clàusules socials que l'Ajuntament 
ha anunciat per als subcontractes, Volem ho aplaudeix però 
demana "baixar més el criteri econòmic del 60 per cent al 50, 
cosa que es fa en altres municipis i que en els consells se'ls ha 
demanat per part d'alguns empresaris, sindicats i altres Grups 
Municipals". Pel partit aquesta mesura "permetria a petites i 
mitjanes empreses locals participar de les contractacions de 
l'administració pública, un tema no menor, en l'actual situació 
que pateix Mataró"

Criteri econòmic
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
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 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
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
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

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
20:00 CAMPIONAT XOUS CATA-
LUNYA 2017 de patinatge artís-
tic en directe des de Girona 
22:15 ENDERROCK
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 EN DIRECTE DES  
 DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC

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 FAMÍLIES I ESCOLA
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 OBRE ELS ULLS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
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
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 FAMÍLIES I ESCOLA
19:30 ADOLESCENTS.CAT
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 VOLTA I VOLTA
23:00 RESERVA DE LA BISOFERA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
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Cultura

Doble ració de Roland Schimmelpfennig
El dramaturg alemany és protagonista del 'Fet a Mataró' amb una lectura dramatitza-
da dijous i l'estrena de ‘Peggy Pickit veu la cara de Déu’ de Moisès Maicas, el dia 11

Teatre: Laia Mulà

 ‘Peggy Pickit veu la cara de Déu’, sota la direcció 
de Moisès Maicas, és una obra que es representarà 
per primera vegada a Catalunya i que refl exiona amb 
ironia sobre l’enveja i la consciència occidental de 
les mancances del tercer món. Segons el director 
de la funció, ‘Peggy Pickit veu la cara de Déu’ és una 
comèdia “àcida, crítica, controvertida i molt diver-
tida” que la companyia mataronina Teatre Invisible 
estrenarà a la ciutat el dissabte 11 de febrer. A més, 
està previst que entre el 15 de febrer i el 5 de març 
es representi a Barcelona al Maldà. 

L’obra del conegut dramaturg Alemany Roland 
Schimmelpfennig està escrita en forma de “seqüències 
cinematogràfi ques i diàlegs picants amb elements que 
avancen el desenvolupament de la trama”, concreta 
el director. Maicas destaca dues col·laboracions en 
la funció: la de la coreògrafa Maria Garriga, la qual 
ha treballat amb els actors el gest i el moviment dels 
personatges i la de Xevi Bonany, professional creador 
de màscares que ha treballat la nina Peggy Pickit.

La trama gira entorn el retrobament de dues pare-
lles d’amics antics estudiants de medicina, després 

que una d’elles hagi passat sis anys vivint a l’Àfrica. 
El temps transcorregut i la distància que separa el 
món de les dues parelles provoquen “moments hi-
larants i irònics i situacions emotives amb molta 
força dramàtica”, revela Maicas. A més, considera 
que la trama es desenvolupa al voltant de situacions 
i confl ictes realistes que són trencats durant l’obra 
pels comentaris que els personatges fan als espec-
tadors i per les rèpliques musicades, un dels trets 
innovadors incorporats per la companyia.

Lectura dramatitzada dijous 9
Schimmelpfennig és un autor desconegut a la ciu-
tat i Maicas explica que els va semblar important 
“fer una presentació prèvia del dramaturg per tots 
aquells que estiguessin interessats a conèixer el seu 
pensament i infl uència”. Per aquest motiu el dijous 
dia 9 de febrer tindrà lloc a l’espai de Can Gassol una 
lectura dramatitzada elaborada a partir de fragments 
de les seves refl exions sobre l’escriptura de les seves 
peces i amb fragments d’aquestes. El ‘Calidoscopi 
Schimmelpfennig’ vol donar a conèixer la fi losofi a 
escènica i el pensament teatral de l’autor europeu. 
La primera ració de dues a la ciutat.

El director Moisès 
Maicas es proposa 
difondre l'obra de 
l'autor

Cedida 
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Barreja estranya
Arrenca un nou cicle de teatre i dansa amb un text de Benet i Jornet 

Crítica de teatre: Comas Soler

   Per iniciar la programació de la 
segona part de la temporada esta-
ble del Monumental dissabte pas-
sat es va presentar ‘La desaparició 
de Wendy’, espectacle que s’havia 
estrenat al novembre per inaugu-
rar la nova seu de la Sala Beckett 
al Poblenou, als locals d’una anti-
ga cooperativa, reformats gràcies a 
l’Ajuntament de Barcelona. Fundada 
l’any 1989 per José Sanchis Sinisterra 
i dirigida des del 1997 per Toni 
Casares, la Beckett i el seu Obrador 
Internacional de Dramatúrgia és un 
centre de creació, d’estudi i d’ex-
perimentació teatral, dedicat es-
pecialment a la promoció de les 
escriptures dramàtiques actuals 
procedents d’arreu del món. Des 
dels inicis, els seus cursos i tallers 
propicien l’aparició de nous autors, 
actors i directors.

Homenatge
En els temps que corren no és un fet 
freqüent que s’obri un espai dedicat 
a l’art de l’escena en el doble vessant 
de lloc de representació i també de 
formació i recerca. Per tant, l’obra 
triada per a l’ocasió havia de ser 
especial. Es va optar per ‘La desa-
parició de Wendy’, trencant la línia 

habitual d’oferir obres de creació 
recent, com un homenatge festiu al 
fet teatral i alhora com un reconei-
xement al seu autor, en Josep Maria 
Benet i Jornet, considerat el pare de 
la dramatúrgia catalana actual. Es 
tracta d’un text que data del 1973, un 
any després que Benet i Jornet s’ha-
gués introduït per primera vegada 
al circuit comercial amb ‘Berenàveu 
a les fosques’. 

Les males crítiques rebudes, 
que l’acusaven de fer un teatre 
realista d’estil antiquat, van fer 
que escrigués com a reacció ‘La 
desaparició de Wendy’, aquesta 
peça estranya, onírica, festiva i a 
la vegada trista, on predomina la 
fantasia i la invenció formal.

Suma d’evocacions
Una companyia de teatre es dis-
posa a representar ‘Peter Pan’ per 
a un públic infantil,  però de cop 
descobreixen que els decorats que 
tenen són de ‘La Ventafocs’. Llavors 
decideixen fer la funció adaptant-se 
a la circumstància sobtada. Així, de 
l’empelt dels protagonistes dels dos 
contes, sorgeix un personatge que es 
nega a créixer i que se sent humiliat, 
però que no vol o no sap lluitar per 
canviar la seva condició. Els altres 
actors, que fi gura que s’han quedat 

sense paper, creen noves situacions 
dramàtiques on surten referències 
concretes a la infantesa de l’autor. 
Amb l’amalgama, on s’hi sumen evo-
cacions de contes i mites infantils, 
es parla de l’escola, la por, el joc, 
la sexualitat, l’amor, la vocació, el 
futur, la rebel·lió no aconseguida o 
l’autoritarisme. L’obra conclou que 
només el teatre, amb la possibilitat 
màgica de canviar el fi nal esperat, és 
el lloc on les il·lusions i els desitjos 
poden plasmar-se.   

Poti-poti
Oriol Broggi, director habitual a la 
Biblioteca de Catalunya però vincu-
lat a la Sala Beckett en el seu prin-
cipi, ha estat l’encarregat de dirigir 
aquest Benet i Jornet donant-li un to 
de festa tronada. La proposta és molt 
fi del al text original i únicament hi 
ha afegit  petits fragments que con-
necten amb treballs anteriors pro-
pis o són notes d’actualitat. També 
hi ha incorporat vincles musicals 
populars interpretats en directe. 
El resultat de tanta barreja obliga 
els intèrprets a escarrassar-se per 
oferir una interpretació consistent, 
però el conjunt no pot evitar una 
sensació de poti-poti que fa difícil 
la recepció de l’espectador. Això sí, 
amb moments puntuals de tendresa.

La desaparició de Wendy Cedida
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La càpsula dels Pastorets del Centenari
Marc Abril ha culminat tres anys al capdavant de l'espectacle de Sala Cabanyes 

Crítica de teatre: Cugat Comas

   Diumenge passat es van acabar 
els Pastorets i amb ells el Centenari 
de l'obra i de la Sala Cabanyes. 
Té mèrit. Si cada any la succes-
sió d'una desena de representa-
cions de l'Estel de Natzaret és una 
fi ta, amb la mobilització humana 
i l'exigència tècnica i interpretativa 
que suposa, enguany cal fer cons-
tar que els Pastorets han arribat 
després de tot un any d'excepció 
per a l'entitat. Un any ple d'acti-
vitats i iniciatives per fer partícip 
al màxim la ciutat i l'entorn de 
l'entrada al club de les tres xifres i, 
a més, posar en valor el que supo-
sa que avui en dia un engranatge 
com el que demana aquest espec-
tacle torni a funcionar. Tants dies. 
Aquest any el dia mateix de Nadal 
i tot. Insisteixo: té molt mèrit.

Té mèrit també que bo i que al-
gun membre de la Sala confessava 
a mig desembre estar cansat abans 

de començar, els Pastorets en si 
–les representacions de l'obra– 
no hagin estat un epíleg sinó la 
vianda principal del Centenari. 
M'explico. Les celebracions en 
retrospectiva sempre poden pecar 
de complaença i inferir un caràcter 
únicament reiteratiu al subjecte 
protagonista. No ha estat així. Els 
Pastorets no han estat un "fer-los" 
sense més –mai han estat així a la 
Sala, en temps recents– sinó que 
han apujat el teló en cadascuna 
de les funcions també com a tre-
ball fi nal de la causa del director 
que els ha comandat els últims 
tres anys, en Marc Abril. Ell i el 
seu equip no han estirat a un ter-
cer any, l'han aprofi tat per acabar 
d'arrodonir allò que ell volia per a 
l'espectacle que ha mamat des de 
tota la vida. Per tant la valoració a 
fer és en clau d'aquests tres anys i 
a partir de l'efecte concloent que 
una edició tan subratllada com 
la d'aquest any hagi pogut tenir.

Per més que sempre guanyin els 
mateixos i que els elements ances-
trals i la matèria primera sigui la de 
tota la vida, s'ha d'agrair als direc-
tors que veuen els Pastorets d'una 
manera i els plantegen d'acord 
amb aquesta visió. Des que es 
va establir, en època moderna, 
el torn de directors, hem tingut 
directors d'aquests i d'altres més 
en clau productora, coordinadora 
o gerencial. Fer funcionar l'obra i 
poc més. En Marc va entrar amb 
força als Pastorets i fi ns a aquest 
any ha sacsejat allò que ha volgut 
sacsejar. La seva visió sobre l'es-
pectacle, a més, m'expliquen que 
ha estat àmpliament compartida 
i, si els Pastorets sempre funcio-
nen, aquest any l'èxit de públic i 
sobretot de públics nous o dife-
rents ha estat notori. És el camí. 
Cal felicitar-se'n.

Retallar i enganxar
Els Pastorets d'enguany han estat 

Naïm I Satanàs, en els Pastorets de Mataró Daniel Ferrer

CulturaCultura
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els de completar el canvi de vestu-
ari, els de la introducció del vídeo 
–que, si és modern, li podrem dir 
que fa d'espòiler de la rondalla– o 
també els que han volgut racio-
nalitzar la durada de l'espectacle. 
Marc Abril va eliminar d'entrada, 
fa tres anys, un entre-acte i des de 
llavors ha seguit amb l'objectiu de 
retallar la durada de l'espectacle 
–aquella tarda sencera de quatre 
hores generoses ja no és tal, cal dir 
als que ho criticaven– tirant dels 
recursos de director, de saber-se 
l'obra. I per això ha procedit a un 
retallar i enganxar d'escenes. En 
queda un collage seqüencial. Que 
suporta millor alguns canvis i se'n 
senten grinyolar alguns altres.

El pròleg des del primer any del 
director és literalment un somni 
d'en Jonàs en lloc de les supers-
ticions paganes compartides que 
han estat sempre i que recull el 
llibre monumental, que ja no és 
embolcall si un personatge l'an-
ticipa. El mateix personatge balla 
dins el seu propi somni fi ns que 
Satanàs sent xiular l'huracà i co-
mença la teca. L'infern, però, se 
serveix en format reduït. Si l'obra 
es basa en una lluita, un dels dos 
equips treu poc múscul, ja es veu 
que farà fi ga. Tot el text de la con-
jura dels malignes, tot, es reci-
ta sobre la Dansa dels Dimonis 

–sensacional– del Mestre Torra. 
No s'aprecia o no se sent bé ni 
una cosa ni l'altra. L'infern queda 
encapsulat i allà on abans hi havia 
la desfi lada de les forces armades 
ara veiem l'Espanyol sortint a re-
bre un carro de gols al Camp Nou. 
Si la batalla entre el bé i el mal 
és la base alliçonant de l'Estel de 
Natzaret, el collage d'escenes de 
la temptació de Naïm escatima la 
pròpia temptació i hi resta text de 
tremp entre bons i dolents. La ron-
dalla del nin que Déu va fer salvar, 
se'ns serveix en –bona– projecció 
i, per tant, perd força per boca de 
la protagonista quan és el moment 
en si de la conversió en fi ll pròdig. 
I el no-Satanàs que fa de Satanàs 
a la foguera. Són exemples. Que 
dits un rere l'altre poden semblar 
crítiques quan el treball global de 
l'obra ha estat notable.

Més fresca
Des de la renovació d'alguns pa-
pers a elements para-teatrals com 
els famosos cameos o els exitosos 
'photocalls' Marc Abril deixa pel 
seu successor una obra amb plan-
xa i motor afi nats. Ha estrenat o 
recuperat bones interpretacions 
en alguns papers i donat sortida 
a la incipient pedrera de la casa. I 
és l'artífex que la salut de l'espec-
tacle, al llindar de les tres xifres, 

sigui excel·lent. L'obra i la sala 
estan més frescos ara. Són uns 
ancians de cent anys amb salut 
de joventut.

En un sopar amb amics, el passat 
Nadal, algú va dir que els Pastorets 
són un espectacle infantil. A Can 
Serra encara hi ha l'exposició i ben 
aviat es publica el llibre amb el 
qual podem respondre que no, 
que no són un espectacle infantil o 
que no només estan pensats per a 
aquest públic. Dels Pastorets fi nals 
de Marc Abril un ha sortit amb la 
convicció que s'ha completat la vi-
sió del director d'encapsular l'obra 
per fer-la de fàcil digestió, de ritme 
més modern. És una opció però no 
ha de ser una obsessió. Una de les 
conclusions del Centenari és que 
s'ha arribat a les deu dècades grà-
cies a la implicació de molta gent 
i la força vertebral de text i música 
com a elements essencials. A vega-
des és millor un argument que un 
tuit i una cullerada de xarop que 
una pastilla. Perseguir que l'obra 
es vagi convertint en quelcom el 
màxim d'exportable és un dels 
propòsits que llega la celebració 
per a la Sala, pels cent o per més 
anys que hagin de venir. De la ma-
teixa manera que cal cuidar el seu 
text i la seva música. Amb cura i 
sobretot amb visió. Bona feina, 
Marc Abril!
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Montserrat Julió, en l'homenatge que se li va fer el 2015

Care Santos, amb el regidor de Cultura i l'Alcalde

El campanarCedida  Arxiu 

Cedida 

 La mataronina Montserrat Julió 
Nonell va morir dilluns als 88 anys. 
Julió era coneguda com a actriu de 
teatre i de cinema i també ha exer-
cit la direcció teatral i l'escriptura. 
Nascuda a Mataró el 1929, amb 
només deu anys la seva família es 
va haver d'exiliar primer a França 
i després a Xile. No es va tornar a 
establir a Mataró si bé la ciutat li 
va retre homenatge públic dins 
els actes de Sant Jordi del 2015.

Amb el fi nal de la Guerra Civil, 
la família Julió va exiliar-se, gràcies 
a Pablo Neruda, camí a Amèrica. 

 L'escriptora mataronina Care 
Santos va ser rebuda per l'alcalde 
David Bote i el regidor de Cultura, 
Joaquim Fernàndez, després de 
guanyar el Premi Nadal 2017 per la 

Va fer carrera a Xile, exiliada després de la Guerra Civil, 
esdevenint una intèrpret molt reconeguda

La família Julió es va establir a 
Xile on va formar part del nucli 
d'amistat del mateix Neruda o 
Gabriela Mistral.

Montserrat Julió va cursar Art 
Dramàtic a la Universitat Catòlica 
de Xile i aviat va ser molt recone-
guda en l'escena teatral xilena. Va 
passar al món del cinema partici-
pant en diferents pel·lícules com a 
actriu i més endavant en la faceta 
de guionista. Va fer televisió i fi nal-
ment també va publicar literatura. 
Els últims lustres de la seva vida 
s'havia establert a Madrid.| Red

Mor als 88 anys l'actriu 
Montserrat Julió

Recepció a Care Santos pel 
Premi Nadal

 En el marc de les festes de la 
Mare de Déu de la Candelera, 
Santa Maria obre les portes per 
accedir a un dels elements més 
importants de la basílica: el cam-
panar. Les visites tindran lloc el 
dissabte 4 de febrer entre les 11 
del matí i les 13 h, i entre les 17 h 
i les 18 h i es realitzaran en grups 
de 20 persones. L’activitat, orga-
nitzada pel Grup de campaners 
i la Parròquia de Santa Maria, és 
gratuïta i té una durada d’una hora. 

Durant aquesta hora els visi-
tants podran conèixer per dins el 
campanar i estar ben a prop de les 
campanes Juliana, Semproniana, 
Carme, Miquela i Montserrat. 
Només no podran accedir a dalt 
de tot, on hi ha les de les hores, la 
Madrona i la Candelera.

Cal inscripció prèvia
Per participar-hi cal inscriure’s 
prèviament a l’Ofi cina de Turisme 
de Mataró (planta baixa de l’Ajun-
tament) o trucant a la mateixa 
ofi cina al número 937 582 698. 
En cas que hi hagi places lliures, 
el mateix dia també es faran les 
darreres inscripcions en el punt 
de trobada de la visita: la porta 
principal de la Basílica de Santa 
Maria.  | Red

Són gratuïtes i cal 
inscripció prèvia

Dissabte de visites al 
campanar de Santa 
Maria 

seva novel·la 'Media Vida'. Santos 
va explicar que "ara comença el 
procés de promoció del llibre en 
diferents presentacions a tot l'Es-
tat. | Redacció 
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Pep Masó, exalcalde d'Argentona.

Anna Aluart 

Pep Masó, Xavier Collet, Miquel Mendoza i Ferran Armengol estan acusats de delicte 
societari i malversació

A punt d'iniciar-se el judici per la gestió 
d'Argentona Projectes

 La setmana passada va escla-
tar un dels casos que Agrupació 
Argentona va denunciar a Fiscalia. 
L’exalcalde Pep Masó (TxA), el 
regidor Xavier Collet (TxA), i els 
exregidors Miquel Mendoza (CiU) 
i Ferran Armengol (CiU) aniran 
a judici per delicte societari i 
malversació.

La jutgessa considera que "de les 
diligències practicades apareixen 

mèrits sufi cients per exigir res-
ponsabilitat criminal”. En el seu 
escrit, la magistrada també reque-
reix als acusats una fi ança conjunta 
de 179.502,30 euros, la xifra que 
s’estima que es va malversar. Els 
moviments econòmics en qüestió 
es remunten a la legislatura 2007-
2011, en aquell moment el govern 
de TxA i CiU buscava la manera de 
satisfer les indemnitzacions als 

antics propietaris de Can Doro. 
L’instrument que va utilitzar per 
fer-ho va ser la societat municipal 
Argentona Projectes, a través de la 
qual s'hauria produït un moviment 
de diners des de l'Ajuntament del 
qual no existeix cap registre comp-
table. Aquests diners s’haurien 
utilitzat per pagar les indemnitza-
cions però no s’haurien justifi cat 
en els comptes municipals.  | Red

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5802. VILASSAR DE DALT: 
OPORTUNITAT!!! Nau industrial en 
venda de 1.800m2 fent cantonada, 
amb un pati privat de 200m2. Ben 
comunicada amb C-32.

Ref. 5659. MA-
TARÓ: Impres-
sionant pis en 
venda al costat 
de la Plaça 
de Cuba!! Tot 
exterior. Amb 3 
habitacions (2 
dobles). Total-
ment reformat. 

Espectaculars vistes a la ciutat de 
Mataró. Informi’s.

Ref. 5810. MA-
TARÓ: Espec-
tacular pis fent 
cantonada, TOT 
EXTERIOR!!!. 
Junt a la Plaça. 
de les Tereses. 
Finca amb pocs 
veïns. REFOR-
MAT A ESTRE-

NAR!!!. 3 habitacions (2 dobles), cale-
facció. IDEAL PER A ZONA I PREU!!!. 
Despeses  incloses.
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Gastronomia

L'Albergínia

Conreada des d’antic, l’albergínia 
és un vegetal saludable que podem 
trobar durant tot l’any, tot i que els 
mesos més propicis són els de la 
primavera.

El component principal de 
l’albergínia és l’aigua, que trobem 
en una proporció del 93% Aquest 
és, per tant, un aliment que té un 
important efecte diürètic, ajuda a 
eliminar toxines i és benefi ciós en 
casos de retenció de líquids.

A la vegada, l’albergínia conté poc 
greix i, per tant, aporta poques calo-
ries; al voltant de les 20 calories per 
100 grams consumits. Això fa que 
sigui un aliment indicat en persones 
que tenen problemes de pes.

La fi bra també és un altre dels 
components de l’albergínia. El seu 
efecte és important per regular el 
trànsit intestinal i per netejar les 
substàncies nocives de l’organisme. 
A més a més, la fi bra ajuda a regu-
lar els nivells de colesterol en la 
sang. En aquest cas de l’albergínia, 
podríem dir que la fi bra que conté 
l’albergínia fa un tàndem benefi ciós 
amb l’efecte diürètic derivat del seu 
consum.

La fi bra és un tipus especial de 
carbohidrat que no conté calories 
ni nutrients i que és exclusiu del 
regne vegetal.

Pel que fa als hidrats de carbo-
ni pròpiament dits, l’aportació de 
l’albergínia és molt minsa.

Les vitamines més presents són 
les A, B1, B2, B3, C i els folats. Tot 
i amb això, l’aportació vitamínica de 
l’albergínia no és molt important.

De minerals, en destaca el po-
tassi i, en mens mesura, també hi 
trobem calci, fòsfor i magnesi. El 
potassi, concretament, intervé de 
manera important el el sistema 
muscular.

 TOT - AMIC

 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

328.000€

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 PARC CENTRAL: 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 dormi. ( act.3). Amplio salón comedor. Co-
cina y baño refor. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

¡MUY ESPECIAL!

130.000€

Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades envidiables. 
Bonito conjunto residencial frente al mar. Piso alto y exte-
rior sobre espacios abiertos. 3 dormitorios (2 dobles). Salón 
comedor, ” llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal veranos. Coci-
na equipada. Baño completo. Disfruta de un entorno agra-
dable con zonas ajardinadas, parque infantil y de paseo.

D190.000€

¡EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12633 DOSRIUS - CAN MASSUET: Bonita unifamiliar 
reciente constr (10 años), parcela bien orientada 900m2. Vístas. 
130m2 + terraza 110m2. Prácticamente nuevo. Jardín de 250m2 
4 dorm. Salón 35m2. Gran cocina offi ce. Acabados alta calidad. 
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El Museu del Càntir d'Argentona.  El bus que va a la UAB. Cedida 

 L'Ajuntament i el Patronat del 
Museu del Càntir volen fer els pri-
mers passos per a l'ampliació del 
museu aquest 2017. El primer pas 
serà comprar la casa que és just 
al costat de les dependències del 
museu, el número 10 de la plaça 
de l'Església. 

El regidor de Cultura i Patrimoni 
d'Argentona, Àngel Puig (ICV), ha 
explicat a Ràdio Argentona que 
l'operació per adquirir aquesta 
casa requereix fer una permuta 
de la fi nca de titularitat municipal 

 A partir del 6 de febrer s'in-
crementaran els busos que con-
necten Argentona amb la UAB. 
Després de les queixes del consis-
tori, el Departament de Mobilitat 
i Transports ha presentat una pro-
posta que vol augmentar la re-
gularitat de pas i els autobusos 
d’anada passaran de ser 2 a 6, i els 
de tornada passaran de ser 2 a 5. 
A més, també sortiran més auto-
busos de Mataró que no passaran 
per Argentona i els que arribin al 
municipi aniran més buits.  | A.C

L'objectiu és intentar l'adquisició del número 10 de la 
Plaça de l'Església

Augmentarà la freqüència 
per millorar la mobilitat

del carrer Sant Ferran que ara per 
ara s'utilitza de magatzem del ma-
teix Museu. 

L'ampliació forma part dels ob-
jectius estratègics marcats pels 
Patronat del Museu. Les previ-
sions del consistori situen l'any 
que ve com a data per a la redac-
ció del projecte d'ampliació i per 
a la recerca del seu fi nançament, 
mentre que les obres començarien 
el 2019. L'any següent es faria la 
instal·lació de la nova museografi a 
i l'obertura de les dependències.

L'Ajuntament vol ampliar aquest 
any el Museu del Càntir

Més expedicions de 
l'autobús de la UAB a 
partir del 6 de febrer

Cedida 
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Una imatge d'arxiu del Fòrum. Els Txarango.Cedida  Cedida 

 L'edició 2017 del Fòrum de Joves 
Emprenedors del Maresme que 
organitza el Consell Comarcal 
tindrà lloc el divendres 17 de fe-
brer. A partir de les 9.00h, el Teatre 
Monumental de Mataró acollirà di-
ferents conferències, entrevistes i 
exposicions que acostaran l'esperit 
emprenedor als joves adolescents 
de la comarca. En aquesta quarta 
edició, han confi rmat la seva as-
sistència el conferenciant i forma-
dor Victor Küppers i el reconegut 
consultor d'innovació empresarial 
Alfons Cornella.

El programa, que es tancarà els 
propers dies, el completaran repre-
sentacions teatrals i experiències 
de joves que han complert el som-
ni de muntar el seu propi negoci.

Ja fa 4 anys que el Consell 
Comarcal organitza aquest esde-
veniment, adreçat especialment 

Aquesta serà la quarta edició del congrés, que acollirà 
conferències, entrevistes i exposicions

Victor Küppers i Alfons Cornella, estre-

lles del IV Fòrum de Joves Emprenedors

 El festival Canet Rock no para 
de sumar incorporacions per a 
la gran cita del proper 1 de juliol. 
Txarango tornarà al certamen, des-
prés d’un any d’absència i d’haver 
posat la cirereta fi nal a les edicions 
del 2014 i 2015. 

Així doncs, el pròxim 1 de juli-
ol, la formació encapçalada per 
Alguer Miquel pujarà de nou a l’es-
cenari de Pla d’en Sala per presen-
tar el seu tercer disc, que sortirà a 
la venda al març. La banda, carac-
teritzada pel seu espectacle festiu i 
per estar fermament compromesa 
amb l’acollida de refugiats, situa 
l’actuació al CanetRock 2017 com 
una de les més importants de la 
seva gira d’estiu.

Dotze hores de música
Amb la confi rmació de Txarango, 
el festival de Canet de Mar des-
grana de mica en mica un cartell 
de més de dotze hores de músi-
ca que ara per ara també compta 
amb grans artistes de renom. El 
primer a confi rmar la seva pre-
sència va ser Jarabe de Palo, que 
estarà acompanyat per altres fe-
nòmens del moment com són els 
grups Zoo i Doctor Prats. 

Mentrestant, continua la venda 
d’entrades a un preu reduït de 30 
euros. Red.

La banda presentarà el seu 
tercer disc

Txarango, últim fitxatge 

del Festival CanetRock pel 

2017 

als joves estudiants del Maresme, 
amb l'objectiu de motivar-los per 
desenvolupar les seves aptituds 
emprenedores en un moment en 
què es plantegen el trànsit del món 
educatiu al món laboral. El Fòrum 
complementa les accions que el 
Consell Comarcal fa al llarg de l'any 
d'acostament del món emprenedor 
als joves que estudien cicles for-
matius o batxillerat. A petició dels 
centres docents, els professionals 
del servei d'emprenedoria comar-
cal ofereixen tallers a les aules que 
són seguits cada any per més de 
4.000 alumnes.

Per assistir al Fòrum de Joves 
Emprenedors del Maresme, que 
compta amb el suport econòmic 
del programa de la Generalitat 
"Catalunya Emprèn" i de la 
Diputació de Barcelona,  cal ins-
cripció prèvia. 

Arriba el 3r Congrés Internacional 

Picasso i Identitat
 Acadèmics, investigadors i es-

tudiants participaran en el III 
Congrés Internacional Picasso 
2017. Es tracta d'una iniciativa 
del Musée Picasso de París que 
per primera vegada se celebra a 
Barcelona i Caldes d'Estrac. Es 
tracta d'una fi ta important, ja que 

es reuniran experts de tot el món 
en la fi gura de Picasso i es presen-
taran els darrers estudis i visions 
sobre l'obra de l'artista i la seva 
projecció en les darreres tendèn-
cies de l'art. 

La cita tindrà lloc del 27 al 29 
d'abril del 2017
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Les destrosses a Pineda de Mar.. Una oficina de recerca de feina.ACN  Arxiu 

 El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Josep Rull, reclama 
al govern de l'estat espanyol que 
construeixi espigons al llarg de tota 
la costa del Maresme per protegir 
el front marítim de temporals de 
mar, com el que el passat cap de 
setmana va colpejar els municipis 
del nord de la comarca. Durant una 
visita a Pineda de Mar i Malgrat de 
Mar, Rull va evidenciar que mal-
grat les importants destrosses en 
alguns punts de la costa, "allà on 
s'havia fet un espigó, el passeig 
marítim ha aguantat".

"Cal revisar el pla estratègic i ge-
neralitzar aquelles solucions que 
hem acreditat que han funcionat", 
va afegir. El conseller recorda que 
aquest pla estratègic l'ha d'imple-
mentar l'estat espanyol i que des 
del 2015, quan es va presentar, no 
s'ha fet "res". Rull, a més a més, 
avisa que la situació és "greu" i 
reclama més celeritat i predispo-
sició per part de l'administració 
estatal per no haver d'actuar "a 
cop d'incidents".

Tots aquests plantejaments els 
traslladarà el Govern a la Direcció 
General de Costes el pròxim 30 de 
gener, en una reunió ja prevista a 
Madrid i en la que es posarà sobre 
la taula la situació del front marí-
tim del Maresme. "Les afectacions 

El conseller Rull recorda a Foment que no ha fet cap de 
les actuacions previstes en el pla estratègic del 2015 

 El Govern reclama a l'estat espanyol 

espigons per protegir la costa 

 Fins a 61 persones majors de 
45 anys han pogut  inserir-se de 
nou al mercat laboral gràcies al 
programa Treball i Formació 2017. 
Aquestes persones tindran un lloc 
de feina a l'administració, a 22 
ajuntaments i al mateix Consell 
Comarcal, durant un període que 
oscil·la entre els 6 i els 12 mesos. 
Totes elles realitzaran tasques de 
neteja, horticultura i jardineria, 
pintura i empaperament i auxiliar 
administratiu en diversos àmbits.

El 55,80% de les persones sol-
licitants de feina són de més de 
45 anys. Generalment tenen càr-
regues familiars i la seva inserció 
laboral és més difícil perquè ne-
cessiten un reciclatge professional. 
Això ha fet que el Consell Comarcal 
hagi apostat per facilitar el retorn 
al món laboral d'aquest col·lectiu 
adherint-se al programa Treball i 
Formació 2017 del SOC.

Els ajuntaments que hi partici-
pen són: Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Caldetes, Calella, Canet de 
Mar, Dosrius, Montgat, Palafolls, 
Premìà de Dalt, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià, 
Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt i 
Vilassar de Mar. |Red.

Treballen a l'administració 
en diverses tasques

El CCM contracta 61 per-
sones amb el programa 
Treball i Formació

són greus i s'ha d'actuar de mane-
ra ràpida", ha avisat el conseller.

Compromís amb el pla
Josep Rull ha recordat que el 2015 el 
Ministeri de Foment ja es va com-
prometre amb un pla estratègic 
valorat en 50 milions d'euros per 
solucionar la situació de la costa 
maresmenca, però només s'hi va 
comprometre amb una part de 
la inversió, 30 milions d'euros. El 
conseller reclama que l'adminis-
tració competent ha d'assumir 
tots els costos i demana celeritat 
perquè això es faci.

"Tot ho ha de pagar l'estat i en 
alguns aspectes s'ha de revisar", 
va dir Rull després de veure els 
efectes del temporal a Pineda de 
Mar. En aquest municipi, va expli-
car, s'ha "acreditat" que la cons-
trucció d'espigons ha funcionat 
i que l'impacte del mar ha estat 
especialment violent en aquells 
trams sense espigó.

Rull creu que aquesta solució 
es podria generalitzar per a tota la 
costa, però per davant de tot, vol 
que les solucions a curt termini 
s'executin amb urgència perquè la 
pròxima temporada de primavera-
estiu pugui començar en condici-
ons "raonables" en municipis com 
Pineda de Mar o Malgrat de Mar.
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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. 2469: Cirera: En comunidad de sólo 
2 vecinos, todo reformado. 3 hab (2 do-
bles), cocina offi ce,  salón comedor con 
balcón,1 baño, calefac. Terraza superior 
y con vistas despejadas!! 182.500€

PISO CON TERRAZA DE 100M2

JUNTO PARQUE CENTRAL

Ref. 2524: Centro: 7º piso en edifi cio con 
ascensor todo reformado y 110m2. 4 hab., 
1 baños, cocina indep. con galería, salón 
comedor con balcón/terracita. Increíbles 
vistas y PK incluido!!  235.000€

Ref. 2437: Rocablanca: Piso de 120m2 
reformado y con patio a nivel. 3 hab 
dobles, cocina offi ce indep. galería, 
2 baños, salón comedor, balcón y chi-
menea. Todos los servicios. 156.000€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2457: Molinos: Planta baja reform. y 
amueblada. 3 hab., 2 baños (1 suitte), 
cocinas abierta a amplio salón comedor, 
suelos de parket. Acabados 1ª calidad y 
comunidad de sólo 1 vecino. 202.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Ref. 2522: Eixample: Planta baja toda re-
formada. 2 habit., 1 baño, cocina indep., 
galería, amplio salón comedor, venta-
nas electricas, suelos de gres. Exterior, 
soleada y en zona tranquila.100.000€

Ref 2521: Cirera: Primer piso reformado con 
pequeño patio a nivel. 3 hab., amplio salón 
comedor, cocina indep., baño completo, 
suelos gres. Zona con todos los servicios y 
vistas a zona verde. 115.000€

COMUNIDAD REDUCIDA

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2518: Eixample: Piso semi-refor. con 
ascensor. 4 hab (2 dobles), cocina offi ce 
indep. galería, 2 baños, salón comedor 
con balcón, aire acondicionado. No du-
de en visitarlo, zona tranquila. 132.200€

Ref. 2525: Cerdañola: Piso completam.
reformado ideal pareja jóven, 3 hab., 
amplio salón comedor, balcón, cocina 
indep. galería, 1 baño, suelos parket, aire 
acond. Vistas despejadas!! 62.200€

COMPLETAMENTE REFORMADO

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2523: Centro: Vivienda para entrar a 
vivir. 3 hab (2 dobles), 1 baño completo, 
cocina independiente, galería, amplio 
salón comedor con balcón, calefacción. 
Zona tranquila junto colegios. 119.000€

PLANTA BAJA CON PATIO

Ref. 2485: Peramás: Vivienda de grandes 
dimensiones., 4 hab.(3 dobles), amplia 
cocina indep., galería/patio, 1 baño y 1 
aseo, salón comedor de 25m2. Terraza 
superior, no dude en visitarla. 121.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2461: Havana: Con PK, trastero y co-
munidad con piscina. 3 hab., 1 baños, 
cocina indep. con galería, salón come-
dor con balcón, parket, calefacción, aire 
acond. No dude en visitarlo!! 246.000€

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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Pilar Fossas, cap de la unitat de Neurologia de l'Hospital de Mataró.  Daniel Ferrer 

Pilar Fossas,   
l'ombra de la lluita

 Mireia Biel

 L’ictus és una de les patologies neurològiques 
més comunes a Catalunya. Cada any se’n detecten 
més de 13.000 casos al nostre país, però hi ha altres 
afectacions que requereixen la intervenció d’un 
professional. Com treballa una unitat de neurologia 
d’un hospital? Com és el dia a dia d’un neuròleg? Ho 
descobrim de la mà de Pilar Fossas, cap de la unitat 
de Neurologia de l’Hospital de Mataró. 

Són entre sis i set especialistes, als quals poden 
avisar pel busca des que entren per la porta de l’hos-
pital. Són els mateixos de qui depenen pacients hos-
pitalitzats i els que fan totes les visites programades 
pel dia. Són experts en neurologia, una de les àrees 
més explorades de la medicina, però tot i així encara 
desconeguda i sorprenent. 

I de fet, això és el que ha portat la doctora Fossas 
a ser on és. “El Dr. Pou i la branca de la neurologia 
em van captivar fi ns a tal punt que vaig decidir en-
caminar la meva carrera cap aquí”, explica Fossas, 
que va embarcar-se primer a l’institut de neurolo-
gia municipal de l’Hospital del Mar i després ja va 
incorporar-se a la plantilla de l’Hospital de Mataró, 
aleshores l’Aliança. “Tot plegat ha canviat molt, però 
sempre hem treballat per ser cada dia millors i aten-
dre la població de forma competent, professional i 
selecte”, remarca Fossas. 

Per tot això, el 2011 i el 2015, l'Hospital de Mataró 

va rebre el premi Top 20 per ser el millor hospital 
de les seves característiques de l’Estat per la bona 
gestió dels serveis assistencials relacionats amb les 
patologies del sistema nerviós. "Cal fer la foto ge-
neral de l'equip per entendre-ho", remarca Fossas. 
Per a ella, "sense infermeria, sense urgències, sense 
radiologia, això no hauria passat". 

Gran coordinació amb Can Ruti 

“Treballem colze a colze amb Can Ruti, el que ens 
permet atendre amb gran eficiència els malalts"

Una altra de les claus de l'èxit de la unitat de 
neurologia és la seva estreta col·laboració amb 
Can Ruti: "Treballem colze a colze i de forma molt 
coordinada per atendre els malalts, sobretot els 
que necessiten cirurgia", explica. Un treball conjunt 
que "demostra la importància de la feina en xarxa".

APUNTS

Defineix-te: Exigent, introvertida i una mica intolerant

Un llibre: 'Ser mortal' de Atul Gawande

Una pel·lícula: 'Comanchería' de David Mackenzie

Un viatge: Qualsevol racó de la muntanya

Un referent: Francesc Graus

Un repte: Que l'àrea prosperi quan jo marxi

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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207.000€
REF. 6139. MOLINOS: Gran piso de 115m2 con pk y 
trastero incluido, 4 hab. 2 dobles, 2 baños compl. (1 en 
suite), salón de 30m2 con chimenea, cocina offi  ce de ro-
ble con galería, balcón exterior y terraza independiente 
de 25m2. OPORTUNIDAD. (ANTES PVP: 210.000€)

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 AVD. PUIG 
I CADAFALCH: 2 dúplex, bajo 
con  3 habitaciones, cocina offi  -
ce, 2 baños y jardín de 60m2 
de superfi cie, 1º con 2 terrazas, 
3 habitaciones más un estudio, 
2 baños. ¡NO DUDE EN VERLO, 
LLÁMENOS!

OBRA NUEVA 

5365

76.000€
REF. 4459. Z. CERDANYOLA: PPiso alto 
con ascensor, estado de conservación 
impecable, 3 hab. 2 dobles, cocina for-
mica blanca, baño completo con ducha, 
galería y balcón. OPORTUNIDAD. 

T

T

                168.000€
REF. 2463. Z. LLUIS COMPANYS: Gran 
piso de 100m2 exterior con ascensor, 
4 hab.  2 dobles, baño completo y aseo, 
cocina offi  ce, galería, balcón exterior, pk 
coche/moto y trastero opcional.

T

        159.000€
REF. 4461. Z. SORRALL: ¡Oportunidad! 
Piso con ascensor, 100m2, 4 hab. 2 
dobles, baño completo y aseo, cocina 
offi  ce reformada, suelos de gres, en 
muy buen estado.

T

T

108.000€
REF. 7065. ZONA LLANTIA: Piso con-
servado de 3 habitaciones (1 doble), 
baño completo con bañera,  balcón 
exterior, comunidad reducida solo 2 
vecinos. OCASION PRECIO.

T

189.000€
REF. 5123. CIRERA: Primer piso entrada 
independiente y terraza de 25m2. 4 hab. 
3 dobles, 2 baños completos y aseo con 
ducha, cocina offi  ce, galería, trastero, bal-
cón exterior, pk incluido.

T

CERTIFICADO 
ENERGÉTICO GRATIS

¡SI VENDE SU PISO 
CON NOSOTROS!

 110.000€
REF. 4460. Z. CERDANYOLA: Piso alto 
con ascensor, totalmente exterior muy 
luminoso, exteriores de aluminio, 3 hab. 
1 doble, cocina formica blanca, galería, 
1 baño completo.

AHORA

T

AHORA
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

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

Excel.lent pis refor, 90m², 4 habit., 1 bany, cuina off. 10m², saló menj., llar de 
foc, 2 balcons, aa/cc, alumini, tssa comunit,  traster, pàrquing opc!!   T150753

Mataró. Cent�e 177.000€

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

Pis de 85m², 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina offi ce, saló menja-
dor ampli, balcó, aa/cc, molt lluminós amb bones vistes!!            T150776

Mataró. Cent�e 117.300€

Pis impecable de 90 m², 3 habit. (1 suite), 2 banys, cuina office, galeria, saló men-
jador, balcó, aa / cc, parquet, traster, ascensor. Molt ampli i lluminós !!!   T151028

Mataró. Cent�e 215.000€

Àtic en exclusiva, 90m², 3 habit, 1 bany, cuina off., saló menj. 26m², balcó 11m² vistes 
aa/cc, tanc. alumini, Terrat 50m², estudi amb xemeneia de llenya!!!              T151133

Mataró. Havana 159.075€

www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Casa poble 2 pl. 200m², 1ª pl:, 4 hab., bany complet, 1 servei, cuina off., saló menj., 
llar foc, tssa, 20m², xemenia . Pl. b.: garatge 85m². Tssa de 80m² !!        T420222

Argentona. Cent�e 238.000€

Pis de disseny, pl. baixa 110m², 3 habit dobles (2 dobl), 1 bany complet, cuina ober-
ta, saló menj., 50m², aa/cc, tanc. alumini, parquet, Pati inter. 14m²!!       T151104

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

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

            

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

Cases i pisos de llog�erCases i pisos de llog�er
T109899 Mataró. Cerdanyola. Piso de 70m², tiene 
3 habitaciones, 1 baño completo con ducha, cocina 
offi ce, salón comedor con salida a balcón, galería, con 
ascensor, Muy luminoso!!                                 575€/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

T110201 Mataró. Rocafonda. Piso de 60m², dispone 
de 2 habitaciones, 1 baño completo con ducha, salón 
comedor con cocina integrada, con calefacción eléc-
trica, cierres exteriores de aluminio, ascensor, parking 
opcional. Muy soleado!!                                   600€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantastico piso de 
100m² de superfi cie, dispone de 4 habitaciones (2 son 
dobles) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, cierres de made-
ra, galeria, 2 terrazas de 15m² y parking opcional.Está 
todo amueblado. Muy soleado!!!Posibilidad de alquilar 
por temporada!!!!                                              650€/Mes

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

T109698 Mataró. Centre. Piso de 85m², con 3 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina offi ce, salón comedor con 
salida a balcón, galería, Inmejorable zona!     675€/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

T110358 Arenys de mar. Primera línea de mar.  Mag-
nifi co piso de 98 m² de superfi cie, totalmente equipado 
y amueblado, dispone de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina independiente, terraza y ascensor. Zona 
comunitaria con piscina y zona deportiva!! Situado a  
100 metros de la playa!!!!                                1.500€/Mes

T110134 Llavaneres. Piso reformado de 50m², 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina offi ce, balcón, suelos de parquet, 
carpintería de aluminio, parking, amueblado y muy so-
leado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con piscina, 
pistas de tenis y zona infantil!!                      1.600€/Mes

T109943 Mataró. Centre. Magnífi co dúplex de diseño de 
190m² de superfi cie, tiene2 habitaciones, 3 baños com-
pletos, cocina offi ce, amplio salón comedor, aa/cc, cierres 
de aluminio,  terraza de 10m² !!!                      1.400€/Mes

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

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa 
disseny. Domótica, plaques solars, 800m² parcel.la, 
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

T302463 Mataró. Despacho en segunda planta de 30 
m². Local muy céntrico y bien situado!!!      225€/Mes

T302926 Mataró. Centre. Local de 80m² de superfi cie 
con almacén de 35m², 1 baño, persina eléctrica. Ideal 
para servicios o despacho!!                            400€/Mes

T302954 Mataró. Centre. Local en planta baja junto 
Plaza de las Teresas de 85m2, 1 baño, aire acondic.,, 
suelos de parquet, actualmente tienda de ropa con 
probadores y almacén, Listo para entrar!!   650€/Mes

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

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

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Casa 4 vents, 180m², amb 4 
habit (1 tipus suite), 2 banys 
complets + 1 servei, cuina 
office, saló menjador, llar de 
foc, calefacció, tanc. Alumini, 
terrassa 20m², garatge 2 co-
txes, traster, jardí 210m², bar-
bacoa d’obra!!  1.650€/Mes

T420112           Argentona

117.300€

Casa a 4 vientos amueblado 
300m², parcela de 1.025m², 6 
hab., 3 baños, 1 de servicio 2 
cocinas, 2 salones (1 con chi-
menea), galería, balcón, tza, 
calefacción, aire acondic, gara-
je, trastero, Jardín, vistas. Ideal 
2 familias!!!      1.500€/Mes

T202757      Canyamars

Piso de 60m², tiene 2 habi-
taciones, 1 baño completo, 
cocina totalmente equipada 
con electrodomésticos, salón 
comedor con salida a bal-
cón, aa/cc. Está totalmente 
amueblado!!!       550€/Mes

T110461  Mataró. Ct�a. Mata

Piso reformado de 90m², 
tiene 4 habitaciones, 1 baño 
completo, cocina offi ce, salón 
comedor con chimenea, ca-
lefacción, suelos de parquet, 
cierres de aluminio, Terraza 
de 15m²!!               650€/Mes

T110458    Mataró. Cirera
Piso de 125m², 4 habitacio-
nes, 2 baños completa 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

Piso totalmente amueblado , 85m², 3 
habit. (1 suite), 2 baños, cocina offi ce 
equipada, salón comedor con salida 
a balcón, aa/cc, cierres de aluminio, 
suelos de parquet, ascensor, parking 
y trastero incluido, Zona comunitaria 
con piscina!!                    900€/Mes

T110462     Mataró. Parc Cent�al

159.075€

238.000€

Pis de disseny, pl. baixa 110m², 3 habit dobles (2 dobl), 1 bany complet, cuina ober-
ta, saló menj., 50m², aa/cc, tanc. alumini, parquet, Pati inter. 14m²!!       T151104

193.011€

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

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
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

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

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17730
R.15293
R. 16021
R.18086
R.17738
R.16679
R.18042
R.18044
R.17998

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 71m2 - 2 habitacions
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 50m2 - 3 habitacions
Pis - 65m2 - 4 habitacions 
Pis - 55m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2
Pl. baixa - 55m2 - 2 habitac. 
Pis - Reformat - 3 habitac.

47.200 € 
57.260 €
58.000 €
59.500 €
65.000 €
66.000 €
72.000 €
79.260 €
82.260 €

10,17%
10,17%
8,28%
9,43%
8,30%
7,72%
7,92%
7,57%
7,29%

174,46€�/mes 
212,00€�/mes
214,38€�/mes
220,00€�/mes
240,25€/mes
244,13�€/mes 
266,13€�/mes 
292,06€�/mes
304,05€�/mes

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

Les vivendes estrella
són 

89.500 €

MATARÓ - Rocafonda R 17818

Pis de 2 hab dobles i bany, menjador 
quadrat 22m2.Terrassa a nivell de 35m2.

Quota: 496/mes
quadrat 22m2.Terrassa a nivell de 35m2.

349.000 €

MATARÓ - Eixample R 41170

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

Quota: 895€/mes 362.705 €

LLAVANERES - Centre R 41219

Fantàstica casa de 2 plantes amb golfes, so-
làrium i terrassa amb barbacoa. Oportunitat!

Quota: 924€/mes

87.260 €

MATARÓ - Cerdanyola N. R 18215

Pis totalment reformat de 2 hab, menjador 
amb sortida a balcó i vistes a l’exterior.

Quota: 381€/mes

231.000 €

MATARÓ - Z. Marítima R 18142

Quota: 658€/mes

làrium i terrassa amb barbacoa. Oportunitat!

257.000 €

MATARÓ - Pl. Italia R 18016

Pis acabat de reformar. 4 hab i 2 pl.de pàr-
quing al mateix edifi ci.Excel·lent inversió!

Quota: 887€/mes

178.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18213

Pis seminou 60m2, 2 hab dobles, ascen-
sor + a / a i ¡pk i traster inclosos al preu!

Quota: 554€/mes

Pis totalment reformat de 2 hab, menjador 

Fantàstic pis amb vistes al mar, 4 habita-
cions, lavabo i bany, balcó, assolellat.

sor + a / a i ¡pk i traster inclosos al preu!

250.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Quota: 705€/mes

Pis totalment reformat de 4 hab (2 dobles), 
2 banys. Aparcament de cotxe i moto!2 banys. Aparcament de cotxe i moto!
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OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

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

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   3 1/2/17   17:34



CA
SE

S
D

E 
31

6m
2 
CO

N
ST

R
U

ÏT
S

M
at

ar
ó 

(C
an

 S
er

ra
)

A
 p

ar
ti

r 
de

42
5.

00
0

€
D

is
tr

ib
uc

ió
 i 

ac
ab

at
s 

pe
rs

on
al

it
za

ts
P

ar
ce

l·l
es

 d
e 

45
0m

2

m
in

nu
ts

 d
e 

B
ar

ce
lo

na
m

in
ut

s 
de

 M
at

ar
ó 

Pa
rk

w
w

w
.m

ar
es

m
ed

.c
o
m

T
el

: 
9

3
5

 1
0

8
 0

8
0

20
2

1P MARESMED 1755.indd   1 18/1/17   17:37




